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PŘEDMLUVA 

Úloha knižních předmluv, na rozdíl od hlouběji a syntetičtěji pojatých úvodů, se omezuJe 

především na propagační účely. Pro získání (případného) nihil obstat, ať již cenzorského či 

"praktického" v podobě nakladatelského přijetí, mají zajistit pozitivní vyznění prvního setkání 

čtenáře s daným textem, jež by mělo přilákat pozornost a zároveň nebýt v rozporu s celkovým 

charakterem a vyzněním dané publikace. Z těchto důvodů knižní předmluvy obvykle obsahují 

nejstručnější informaci o obsahu knihy, jejím zaměření a metodě zpracování a také o tom, co 

bylo z nějakých důvodů ponecháno stranou, vypuštěno či omezeno. Vedle této informace o 

čem daná monografie je nebo naopak není, případně jakými "porodními bolestmi" a/nebo 

omezeními cogente necessitate byl provázen její vznik, (obvykle) jde už jen o výčet 

poděkování kolegům, přátelům, pomocníkům a institucím, jež se podílely na jejím vzniku. 

Účel tohoto poděkování přitom je dvojí, jednak je v prvním plánu výrazem autorovy 

badatelské i lidské poctivosti, v žánru školních prací "pro jistotu" doplňovaným formálním 

čestným prohlášením, zároveň však i ono slouží k účelům propagačním. Už antický starověk 

totiž věděl, jak o tom svědčí kupříkladu Sókratovo odvolání na moudrost mantinejské ženy 

Diotimy v Symposionu, že důležitým prvkem poznání je jeho původ, že kvalita vědění 

nezáleží (pouze) na jeho obsahu, natož pak na jeho formalizované složce (byť ani ta není 

z čistě praktických důvodů pominutelná), ale ve velké míře na tom, od koho pochází. 

Naznačeného "žánrového" rozlišení předmluvy a úvodu se přidržím i na tomto místě. 

Autor této práce se od počátku své vědecké kariéry věnuje problematice české lidové 

zbožnosti raného novověku a 19. a 20. století, se zvláštním zřetelem kjejím marginálním a 

neortodoxním formám, ať již šlo o tajné a později povolené nekatolictví či východočeské 

sektářství Toleranční doby, nebo dnes jde o necírkevní privatizovanou zbožnost. V rámci 

těchto studií si ovšem nemohl nepovšimnout, že ačkoli tato problematika byla a je 

pojednávána značně obšírně, zároveň významně absentují hlubší rozbory zbožnosti majoritní, 

v případě českého 18. a 19. století samozřejmě katolické. Ta byla začasté pojednávána jen 

v rámci obecných mentalistických přístupů, aniž by byla věnována náležitá pozornost její 

vnitřní podstatě, stejně jako jejím vzájemným interakcím s menšinovými religijními typy, 

ačkoli právě tato majoritní zbožnost byla dobově nejdůležitější a nepochybně ovlivňovala 

další historický vývoj nejen ve sféře čistě duchovní. Nedostatečně studovaná problematika 

vnitřního obsahu českého katolicismu 18. a 19. století, zejména lidového, pojednávaná 
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v kontextu dalších náboženských/ideových proudů v zemi ale i v širší evropské perspektivě, 

dosavadní absence alespoň dílčí syntézy, vedla k volbě výzkumného předmětu v naději, že 

přinese alespoň první přiblížení dosud tak (z ideově-politických i vědecko-organizačních 

důvodů) opomíjených femoménů v jejich plnosti a dostatečné hloubce. Vzhledem 

k charakteru pramenů se ani zde zřejmě nepodařilo plně vystihnout majoritní religiozitu, i 

v této práci je náboženským minoritám věnována "nepřípadně velká" pozornost vzhledem 

kjejich sociálnímu rozptylu, přesto však byly učiněny podstatné pokusy o průnik 

k někdejšímu lidovému katolicismu a jeho zdrojům, včetně srovnání s náboženskými výrazy 

religijních minorit. 

Celostní zpracování proměn české zbožnosti v "axiální epoše" 18. a 19. věku, nadto 

nepodložené dostatkem relevantních výsledků dosavadního bádání, ovšem v daném okamžiku C 

je, nehledě na malou slučitelnost tohoto typu výzkumné práce s žánrem disertace, 

neproveditelné. Zůstává toliko příslibem do budoucna s tím, že na následujících stránkách 

k této syntéze budou položeny některé základní kameny při vědomí jejího (prozatím) 

omezeného rozsahu. Meze syntetického vyznění předkládané práce přitom jsou obsaženy již 

v jejím názvu. Přestože by totiž bylo zajímavé a přínosné studovat historické proměny české 

religiozity (přinejmenším) od husitských dob do současnosti jako jeden celek vývojových 
I-----

transformaCÍ, návazností i změn, práce se omezí výlučně na časový úsek vymezený lety\!.~.: 

. (Op~-Č~nská:::ř;;beiiej~~i86.1 (Protestantský patent).J Zaměří se především na výzkum šířeji 
definovaného prostoru východních Čech á to jak z důvodů věcných, protože v této oblasti ve 

sledovaném období panovala největší religijní různost, tak vzhledem k existenci (jinde 

nevídaného) množství pramenného materiálu. V tomto prostoru bude soustavně sledována jen 

jazykově/etnicky česká zbožnost, zde ostatně výrazně převažující, byť to nebude znamenat 

úplnou absenci materiálů o víře českých Němců a jejích proměnách. Ty však budou sloužit, 

stejně jako analogie a příklady z jiných oblastí, pouze k dokreslení hlavní badatelské linie. 

Nejdůležitějším omezením nicméně bude snaha zaměřit se především na zbožnost lidovou, 

jež se dostala do popředí vědeckého zájmu teprve nedávno, a proto byla většinou české 

nábožensko-dějepisné literatury, vznikající před druhou světovou válkou, samozřejmě 

pomíjena. Nebude to znamenat nezájem o elitní religiozitu, již proto ne, že ta samozřejmě 

zbožnost mas výraznou měrou přímo i nepřímo ovlivňovala (třebaže nikoli vždy o své vůli a 

v souladu se svými záměry) a to v nejrůznějších podobách od institucionálních omezení až po 

osobní příklady. Elitní zbožnost a její proměny však budou studovány primárně s ohledem na 

jejich vliv na zbožnost lidovou a také s předpokladem, že tento vliv byl alespoň do určité míry 
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vzájemný a obousměrný. Všechna uvedená omezení budou podrobněji vymezena a šířeji 

diskutována v následujícím úvodu. 

Interdisciplinární badatelské zaměření autora této práce, stejně jako jeho dosavadní praxe 

s výzkumem předmoderní a moderní lidové religiozity, vedly ke kombinaci dvou 

metodických přístupů k pramennému materiálu. Ve stručnosti je lze označit za přístup 

historicko-sociologický a historicko-antropologický, přičemž první má blízko k 

"mentalistické" historiografii druhé poloviny 20. století a jejím průnikům s dalšími 

společenskými a humanitními vědami a ,4[Uhý k tradici italské microstoria, "filtrované" 

německou historickou antropologií osmdesá;;,~-h- ~ · děvadesátých let 20. století. Práce se 

přitom nesnaží najít nějakou "zlatou střední cestu", spojující tyto dva metodicky antipodické 

přístupy, nýbrž akceptuje jejich odlišnost a (přímou) neslučitelnost v naději, že nakonec dojde 

k protnutí interpretačních vektorů vedených z obou stran. IV tomto bodě nicméně došlo 

k jistému odchýlení od proponovaného projektu disertační práce a to z toho důvodu, že 

v období jejího zpracovávání se její autor zároveň stal řešitelem grantového projektu GAČR 

č. 404/04/0980 Tajní nekatolíci v českých zemích v 18. století z perspektivy historického a 

historicko-antropologického studia. V rámci tohoto výzkumného projektu, jehož ukončení je 

plánováno v roce 2006, totiž jsou analyzovány (především) individuální osudy vybraných 

jedinců stojících mimo nábožensko-sociální majoritu, mimo jiné vztah jejich náboženského 

přesvědčení k jejich sociálnímu, ekonomickému a právnímu postavení. Jde tedy především o 

aplikaci historicko-antropologické symbolické analýzy dochovaného pramenného materiálu, 

směřující k rozboru vnitřních postojů tajných a později zjevných (povolených i nepovolených) 

nekatolíků v 18. století, jinak řečeno o širší aplikaci výše uvedeného historicko

antropologického přístupu na výzkum (jediné) náboženské skupiny, kde to dochovaný 

pramenný materiál umožňuje v dostatečné šíři. Vzhledem k existenci tohoto výzkumného 

projektu proto byla v přítomné práci historicko-antropologická rovina poněkud upozaděna, 

především v podobě vědomé exkluze "mikrohistorických exkurzů" ke konkrétním jedincům 

"z lidu", nikoli v podobě nezájmu o (konstrukci) dobového subjektivního zakoušení lidové 

zbožnosti, a to ze dvou důvodů. Autor jednak nemá za účelnou dvojí prezentaci těchže 

výzkumných výsledků, jež by nadto na následujících stránkách byla vzhledem k paralelnímu 

pokračování grantového výzkumu nutně jen neúplnou a nedostatečnou, a zároveň se tímto 

postupem snaží předejít případným (přinejmenším implicitně přítomným) výtkám ze 

zneužívání cizí práce. Jak je obvyklé, na řešení grantového projektu se totiž podílí širší tým 

badatelů, přičemž v rovině archivní heuristické práce je využívána i pomoc přímo 

neangažovaných výzkumníků a/nebo studentů Fakulty humanitních studií UK. Využívání 
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takto získaných pramenů \a/nebo dalších výsledků badatelského úsilí jiných osob, jež je 

v rámci grantového projektu relevantní, by však samozřejmě bylo na závadu vědecké i lidské 

poctivosti samostatného předložení této studie jakožto práce disertační. Aby k ničemu 

takovému nemohlo dojít de natura rerum, autor se rozhodl provést uvedené rozhraničení obou 

výzkumných projektů. 

Druhý a poslední "praktický posun" předkládané disertační práce od jejího projektu do značné 

míry souvisí s tím prvním, jde o charakter a šíři použité pramenné báze. Původní projekt 

disertace počítal, vedle širokého studia dobové literární produkce, ortodoxní i heterodoxní, 

tištěné i rukopisné a dokonce nejen výlučně náboženské, dále vedle studia subjektivních a 

dalších dokumentů, zachovaných nikoli nutně jen v písemné podobě, a vedle jejich 

"teoretičtější" a komparativní historicko-sociologické a historicko-antropologické analýzy 

také s širším studiem archivovaných materiálů úřední provenience, v tradiční historiografii 

"klasičtějším". Vedlo k tomu zjištění, že přestože tyto materiály již většinou byly badatelsky 

zpracovány, dílům starší historiografie (z velké většiny z konce 19. a počátku 20. století) se 

nevyhla řada omezení a chyb, jež pak v podobě jistých interpretačních klišé bývají další 

literaturou pouze opakovány. Od tohoto záměru bylo upuštěno ze tří důvodů; v první řadě se 

jeho zpracování v současnosti věnují jiní badatelé, ať již angažovaní v rámci uvedeného 

grantového projektu (E. Novotná, P. Šorm- úřední korespondence a dokumenty vybraných 

panství) nebo nikoli (M.-E. Ducreux - materiály Apelačního soudu), nebo jde o materiály 

stále ještě nedostupné z důvodu neuspořádanosti archivních fondů (většina fondů 

královéhradeckých církevních institucí uložená v SOA Zámrsk; materiály konsistoře jsou 

aktuálně zpracovávány), a konečně také z časových a pracovně-organizačních důvodů. Oproti 

předpokládané marginálnosti některých důležitých typů písemného pramenného materiálu, 

nesprávně dosvědčované i dosavadní sekundární literaturou (jedná se především o katolickou 

rukopisnou lidovou literaturu), se totiž při vlastních výzkumech ukázal pravý opak, přičemž 

důležitost studia tohoto typu pramenného materiálu ještě podtrhuje skutečnost, že jeho značná 

část není podchycena sítí oficiálních archivů, muzeí a knihoven. Vedle toho se ukázal zásadní 

omezující význam dosavadní absence hlubší analýzy dobové publikované literární produkce, 

povolené i nepovolené, české i zahraniční, intelektuální i lidové (včetně například 

kramářských písní), podvazující historické poznání sledovaných fenoménů. Proto se autor 

rozhodl věnovat větší pozornost těmto velmi hojným a svrchovaně důležitým, avšak dosud 

opomíjeným pramenným typům, zatímco studium materiálů úřední provenience, státní, 

vrchnostenské i církevní, poněkud upozadil, respektive věnoval se mu jen v několika 
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vybraných konkrétních lokalitách a/nebo v případě nezbytného hlubšího zpracování 

konkrétních otázek vyžadovaných směřováním výzkumné práce. 

Jak již bylo řečeno výše, zpracování výsledné monografie (ani žádného jiného díla) se 

nemohlo obejít bez učitelské, kolegiální, přátelské i osobní pomoci řady dalších osob, jimž se 

autor cítí zavázán a svůj dík povinován na tomto místě vyjádřit. Na prvním místě jsem 

zavázán prof. Eduardu Maurovi a to nejen za samotné vedení disertační práce, ale i za řadu 

s prací jen nepřímo souvisejících podnětů, připomínek, doporučení a kontaktů, které se 

ukázaly jako velmi důležité. Nemenší dík patří mým pracovním vedoucím, ať již na 

Sociologickém ústavu AV ČR nebo na Fakultě humanitních studií UK, (abecedně) Mgr. 

Markovi Halbichovi, Mgr. Markétě Seligové a doc. Jiřímu Večerníkovi, jejichž vstřícný 

přístup mi umožnil doktorské studium a práci na disertaci a kteří zároveň stimulovali mé další 

badatelské aktivity tak, aby jejich zpracovávání nebránilo dokončení tohoto projektu. Jako 

velmi podnětná se ukázala účast na dvou interdisciplinárních a meziuniverzitních 

výzkumných projektech v rámci doktorského studia; šlo o doktorský grantový projekt Jazyky, 

literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství realizovaný na 

Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK (GA ČR č. 405/03/H052; řešitelé prof. 

Karel Kučera, prof. Zdeněk Beneš a dr. Martin Svatoš) a o diskusní setkání v rámci projektu 

Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der Historischen 

Anthropologie und Kulturwissenschaften mezi Ústavem českých dějin FF UK a historickým 

ústavem vídeňské univerzity (Aktion; řešitelé prof. Eduard Maur a prof. Wolfgang Schmale), 

jejichž myšlenkově bohaté prostředí nejen rozšířilo mou badatelskou perspektivu ale v rámci 

diskusí s kolegy mi umožnilo i prezentaci, oponenturu a následnou korekci výsledků mé 

výzkumné práce. Řada dalších kolegů, a k mé radosti začasté i blízkých osobních přátel, mi 

byla nápomocna radami, připomínkami i diskusemi k různým dílčím otázkám při samotném 

zpracování disertační práce; byli to především (abecedně) dr. Dalibor Antalík (ÚFaR FF UK), 

dr. Dana Cerman-Štefanová (Vídeň), dr. P. František J. Holeček (Centro Alletti Velehrad

Řím), dr. Jan Horský (ÚČD FF UK a FHS UK), prof. Miroslav Hroch (FHS UK), dr. Kristina 

Kaiserová (UJEP Ústí nad Labem), dr. Eva Kowalská (HÚ SAV Bratislava), doc. Zdeněk 

Kratochvíl (ÚFaR FF UK), dr. Ingrid Kušniráková (HÚ SAV Bratislava), Mgr. Petr Maťa 

(FHS UK), dr. Mirjam Moravcová (FHS UK),+ Mgr. Ivan Otcovský, doc. Zdeněk Pine (FHS 

UK), Alexander Schunka M.A. (Mnichov), dr. Daniela Tinková (FHS UK). Vedle toho jsem 

za pomoc při vyhledávání archivních materiálů a poskytnuté služby, překračující rámec 

povinnosti i běžné standardy, zavázán pracovníkům SOkA v Chrudimi, SOkA ve Svitavách se 

sídlem v Litomyšli, Ústrednej knižnice SAV v Bratislavě, Ústředního archivu SR ČCE 
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v Praze a knihovny Evangelické teologické fakulty UK, stejně jako paní M.-E. Ducreux 

(Paříž). Podnětné byly i osobní kontakty a diskuse s pracovníky některých zahraničních 

výzkumných institucí; na tomto místě bych chtěl uvést alespoň vídeňský Institut fiir die 

Wissenschaften vom Menschen a katedry/ústavy historie, religionistiky a sociologie na 

univerzitách v Cambridge a v Ženevě. Dobře míněné rady odborníků, u kterých jsem hledal 

poučení i pomoc, jsem přitom většinou vděčně přijal za své, jindy jsem však trval na jiném. 

Za chyby své práce proto nesu odpovědnost výlučně já sám a tyto nijak nezpochybňují 

moudrost a znalosti těch, na něž jsem se obrátil, nebo kteří s pomocí přispěchali sami. 

Konečně je mou nejmilejší povinností na tomto místě poděkovat mé ženě Mgr. Olze 

Nešporové (FHS UK a VÚPSV) a našim rodičům. Přitom bych rád vyzdvihnu! nikoli jejich 

pro vědu nedůležité role, jež hrají v mém soukromém životě, jako spíš jejich kritické 

připomínky k mé práci, ať již vycházející z pozic badatelů ve společenských vědách a/nebo ze 

"zdravého selského rozumu", stejně jako úsilí, které věnovali podpoře mé badatelské práce. 

Zdeněk R. N ešpor 
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ÚVOD 

V předmluvě bylo řečeno, že tato práce Je věnována rozboru (východo )české lidové 

religiozity v 18. a v první části 19. století (do roku 1861), jaké prameny k tomuto studiu byly 

použity a že výzkum vycházel z kombinace historicko-sociologického a historicko

antropologického přístupu. Na následujících řádcích se tyto charakteristiky pokusím hlouběji 

přiblížit a nastíním také obsah a strukturu celého díla. 

Studium zbožnosti přelomu "starého" a "nového" režimu 

Jak nedávno expresivně (třebaže ne zcela poprávu1
) poznamenala D. Tinková, "celé období 

druhé poloviny 18. a první třetiny 19. století zůstává v české historiografii obecným 

problémem. Osvícenství je v české historiografii skutečnou dobou ,temna' - odnárodněné, 

uloupené dějiny bez české státnosti a jazyka, hluchý hiatus mezi (zvolna odtemňovaným) 

barokem a národním obrozením. Osvětlování osvícenství je o to komplikovanější, že 

společenské vědy stále setrvávají v síti osvícenské rétoriky (idejí pokroku, racionalizace, 

humanizace, osvícení), které byly velkou měrou přivlastněny a instrumentalizovány i 

poválečnou pseudolevicovou ideologií" (Tinková 2004: 27). K podobnému závěru nezbytně 

docházejí i další současní autoři (cf např. Bělina et al. 2001: ll). Jakkoli se tedy, nejpozději 

od pádu komunistického režimu, úspěšně rozvíjí studium barokní zbožnosti a jakkoli 

pokračují studia národního obrození, literárního romantismu a dalších myšlenkových proudů 

předcházejících české obrození či po něm naopak následných, studium této epochy obecně a 

její religiozity zvlášť v současnosti příliš neláká zájem odborníků. Nejdůležitějším důvodem, 

proč tomu tak je, je petrifikace jednoho výlučného výkladového paradigmatu, chápajícího 

osvícenství v evolucionistickém duchu jako "bránu k moderní společnosti", jež dnes sama je

přinejmenším z pozic svých "postmoderních" filosofických kritiků a jejich žurnalistických 

epigonů - stále zřejměji opouštěna. Avšak jako ani osvícenské období nebylo prosté 

"barokních" prvků a struktur, jak to bude z této práce sdostatek zřejmé, tak ani současná 

"postmoderní" kritika tzv. moderní doby zajisté (alespoň prozatím) nepředstavuje než spíše 

1 Tinková má nepochybně pravdu pokud jde o ideový, symbolický a duchovní rozměr osvícenství; naproti tomu 
byla poměrně hojně studována problematika sociálních dějin 18. století (viz alespoň okrajové zmínky ve druhé 
kapitole této části) a z "duchovních dějin" alespoň výzkum "proto-vědy". 
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Jen pozdní výhonek moderního racionálního myšlení, jehož případnou svébytnost a 

disparátnost může ukázat teprve čas. 

V české historiografii tradiční nahlížení osvícenského období, postupně a "proti své vůli" 

přecházejícího do národního obrození, především jako doby technicko-hospodářského 

pokroku, kameralistických reforem a utužení absolutistického a germanizačního tlaku, 

nazírání, které z této epochy pro současnou historiografii nečiní právě poutavé téma, dotvořila 

a zakonzervovala především Haubeltova syntéza (Haubelt 1986), stejně jako v případě 

národního obrození marxistická práce J. Kočího (Kočí 1978). Došlo k tomu v návaznosti na 

starší, především technicko-hospodářsky orientované směřování marxistické historiografie 

(Purš), ale také- byt' v mnoha případech bez přímých citací nebo i ne zcela vědomě- na ještě 

starší, meziválečnou tradici hospodářsko-sociálního (zejm. Hoch 1936; Krofta 1949; Pekař 

1932) či národně-ideologického dějepisectví (např. Čapek 1933; Krofta 1940; Kutnar 1948). 

Žádnou z uvedených charakteristik přitom nelze považovat za apriori negativní, stejně jako 

nelze pominout nepochybný přínos těchto perspektiv (včetně dnes tolik ostouzeného 

marxismu) k historickému poznání, jejich soubor však vedl k tomu, že mnohdy již nebyl brán 

ohled nejen na významné soudobé trendy v dějezpytném myšlení, ale ani na další myšlenkový 

a badatelský vývoj některých starších autorů; kupříkladu F. Kutnar totiž ve své naneštěstí až 

dávno posthumně vydané práci výrazně zpochybnil aprioristicky předpokládaný 

antagonismus ("rakouského") osvícenství a (českého) národního obrození (Kutnar 2003: 

zejm. 296). Podobně se čtenář v následujících kapitolách setká s názorem, že osvícenstvím 

zamýšlená a přinejmenším částečně prosazená nová religiozita nebyla v tak příkrém 

protikladu k "barokní"/předmoderní zbožnosti, jak se obecně má za to a jak danou 

problematiku nazírali sami osvícenci. 

Na tomto místě nebudeme sledovat nepochybný počáteční přínos, vývoj a postupnou stagnaci 

uvedené historicko-filosofické konceptualizace, ani důvody vedoucí k jejímu udržení po pádu 

komunistického režimu, je však nezbytné zmínit alespoň některé její základní charakteristiky. 

V podobě, v jaké fungovala (přinejmenším) na sklonku osmdesátých a v devadesátých letech 

20. století, předpokládala vedle již uvedených znaků ve sféře nábožensko-ideologické 

především evolucionisticky pojatou modernizaci, jak jí charakterizovala historická filosofie a 

sociologie od 19. století. "Starý režim", spočívající na náboženských základech a v tomto 

smyslu heteroreferenční, tedy odkazující k Bohu, entitě stojící mimo společnost, byl v této 

optice nahrazen (ať již prostřednictvím náhlého zlomu a/nebo postupného vývoje) režimem 

"novým", stojícím na racionálních základech a odkazujícím výlučně ke společnosti samé, 

režimem autoreferenčním. Modernizace v tomto smyslu předpokládala racionalizaci a -
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především- sekularizaci jako nutné ideologické podmínky svého vzniku, za nimiž teprve ve 

druhé řadě, spíše v rovině důsledků, následovaly další modernizační společenské pohyby, 

industrializace, urbanizace atd. Bylo tomu tak i z toho důvodu, že osvícenství, přinejmenším 

v podobě filosofické konceptualizace, ale v habsburských dědičných zemích i v rovině 

prakticko-organizační, přicházelo "shora", z prostředí intelektuálních/sociálních elit a jen 

postupně pronikalo do lidových vrstev, čehož důsledkem byly další uvedené proměny. Jakkoli 

přitom není možné celé toto modernizační paradigma odvrhnout, je třeba si uvědomit meze 

jeho explikačních možností a zřejmé omyly, na které upozornil nedávný vývoj společenských 

a humanitních věd. 

Modernizační paradigma a především klíčová sekularizační teorie totiž "přestaly platit" nejen 

z důvodu současné náboženské deprivatizace, jejíž výzkum ponecháme na tomto místě 

stranou, protože patří spíše do oblasti sociologie náboženství (cf např. Berger 1999), ale 

především proto, že historické bádání jednoznačně popřelo představu o plně křesťanském 

evropském středověku a (do jisté míry) raném novověku (Delumeau 1977; !dem 1997-99, 11.: 

218-228; Thomas 1982). K plošnému a relativně hlubokému pokřesťanštění evropské 

populace totiž došlo až v průběhu konfesionalizace v raném novověku, zejména v 17. a 18. 

století, a proto nelze předpokládat odnáboženštění společnosti (jen) jako důsledek 

modernizace. Jak přitom nedávno vyzdvihl J. Casanova, "sekularizaci západoevropských 

společností lze [proto] lépe vysvětlit jako triumf vzdělanostního režimu sekularismu, než 

prostřednictvím strukturních procesů socioekonomického vývoje, jako je urbanizace, 

vzdělávání, racionalizace atd." (Casanova 2003). Moderní apriorně protináboženský 

scientismus, na jehož implicitně-náboženské prvky upozornil již É. Durkheim (Durkheim 

4002: 462-463, 470-471), tak do značné míry ovládl západní sociální vědění a na dlouhou 

dobu vytvořil pevné apriorní kognitivní struktury vědeckého poznání, neumožňující 

(sebe)pochopení jakožto dědictví (post)osvícenské vědecko-filosofické a nábožensko

ideologické sebeprezentace. Teprve hlubší rozkrytí skutečného fungování náboženství 

v období raného novověku nebo i dřív, k němuž došlo až v poslední době v přímé souvislosti 

s reorientací zájmu světové historiografie na studium lidových vrstev (cf lggers 2002: 51n.), 

přitom umožnilo vystoupení z této bludné představy. Tím, jak lidová zbožnost přestala být 

chápána jako pouhý odlesk "vysokých" náboženských představ, začalo být zřejmé, že 

(prakticky) celé dosavadní duchovní dějepisectví nebylo než projekcí vlastních 

proti/náboženských představ (nebo jejich opozit) do minulosti. Krátce řečeno, pro poznání 

lidové (v daném případě středověké) religiozity se Teologická summa ukázala stejně málo 

užitečná jako samo Písmo, byt' neříkám, že jako zcela neužitečná, a je proto třeba sáhnout po 
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novém typu pramenů, jako to udělal kupříkladu A. J. Gurevič (Gurevič 1996: zejm. 19-81).2 

To samozřejmě nezbytné odvrhnutí modernizačního paradigmatu, jen nezbytnost jeho 

dekonstrukce v rovině apriorního kognitivního vzorce, vedoucí k potřebě podrobnější 

historické analýzy probíhajících mentalitních, v našem případě náboženských změn. 

Zatímco (především) v západním dějepisectví k podobné proměně došlo, a tato změna 

pochopitelně dále rozšířila moderní bádání v oblasti lidové zbožnosti, v české historiografii 

tomu tak zatím příliš nebylo. Jedním z důvodů je patrně i přetrvávající protináboženský 

scientismus, jenž má své kořeny nejen v období vlády komunistické ideologie, ale zřejmě již 

dřív, což výrazně znesnadnilo jeho destrukci spolu se zbytky marxistické ideologie, protože ta 

byla namnoze nahrazena (jinak náležitým) návratem ke starším tradicím české 

historiografické práce (Nešpor 2004a: 448-449). Dalším, čistě praktickým ale proto nikoli 

nedůležitým, důvodem je ovšem neblahé dědictví komunistické osvěty, které do značné míry 

zastínilo dosavadní úroveň znalostí o náboženské problematice. Běžní "profánní" historikové 

se proto oprávněně obávají, jak zdůraznila kupříkladu K. Kaiserová, vstoupit na půdu dějin 

náboženského myšlení, nebo odtud odcházejí s neadekvátními poznatky (Kaiserová 2004: 5), 

zatímco konfesionální historiografie dosud z pochopitelných důvodů mnohdy žije v rámci 

"vysokého teologického" paradigmatu, eo ipso konfesionalismu. Tím, že náboženství bylo 

redukováno na "opium lidu" a náboženské dějiny byly buď marginalizovány, nebo 

interpretovány výhradně prostřednictvím ekonomicko-sociálních kategorií, vytratilo se 

obecné povědomí o jejich hlubším obsahu, stejně jako základní pojmoslovný aparát, a to 

namnoze i mezi odbornou veřejností. 3 Bude úkolem tohoto pojednání uvedený nedostatek 

alespoň v malé míře odstranit. 

2 Je všem zřejmé, že zatímco Gurevič studoval lidovou kulturu středověkou, v této práci se budeme věnovat jiné 
historické epoše a proto bude zcela odlišný i výběr pramenného materiálu; k tomu podrobněji v první kapitole 
první části. Je samozřejmé, že budou zohledněny i četné kritiky díla tohoto významného ruského historika; cf 
např. P. Čornejovu recenzi v Husitský Tábor 6-711984: 475-477. 
3 Hned na tomto místě proto uvádím alespoň přehled základních označení náboženských skupin, s nimiž se 
čtenář bude na následujících stránkách setkávat. V Toleranční době platilo, že katolicismus zůstal státním 
("panujícím") náboženstvím a ostatní konfese byly s různými omezeními pouze "trpěné"; byla to církev 
augsburského vyznání (a. v.), tedy luteráni, církev helvetského vyznání (h. v.), tedy reformovaní nebo kalvinisté 
a nesjednocení Řekové čili pravoslavní. Ani jedna z povolených protestantských církví přitom nevycházela 
z české reformace (husitství), nýbrž byly odnožemi evropské reformace 16. století. Proto jim můžeme říkat také 
reformační církve, zatímco použití označení "evangelické církve" je problematické; v českém (a německém) 
prostředí sice má svou tradici a obvykle znamená obecné označení pro protestanty, historicky tomu tak ale 
nebylo vždy a jinde to neplatí, evangelíky se často míní pouze luteráni. Stejně precizně je třeba odlišovat 
původní Jednotu Českých bratří 15., 16. a počátku 17. století od obnovené Jednoty bratrské v Herrnhutu/ 
Ochranově a od dalších náboženských skupin, hlásících se k této tradici. Tak největší česká protestantská církev 
Českobratrská církev evangelická (ČCE) vznikla v roce 1918 spojením českých luterských a reformovaných 
sborů (vzniklých v Toleranční době), Jednota českobratrská je oficiální označení českých svobodných 
reformovaných z téhož roku, ačkoli později začali užívat označení Církev bratrská, zatímco Bratrská jednota 
baptistů (do roku 1949 Bratrská jednota Chelčického) českých baptistů. Obnovená herrnhutská jednota bratrská 
v Československu a v dnešní České republice vystupuje pod názvem Jednota bratrská; devět jejích sborů přitom 
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Místní a časové vymezení 

Východočeský prostor je z hlediska našich náboženských dějin raného novověku specifickou 

oblastí z toho důvodu, že zde nepochybně existovala (až do vydání Tolerančního patentu 

samozřejmě nedovolená a i potom jen částečně dovolená) největší věroučná různost v celé 

zemi,4 umožňující sledovat vzájemné vztahy příslušníků jednotlivých vyznání v lidových 

vrstvách. Z důvodu blízkosti nekatolické ciziny, Saska a především (od čtyřicátých let 18. 

století pruské) většiny Slezska, stejně jako nikdy plně ne-rekatolizovaného "rakouského" 

Slezska, a snad i z dalších důvodů šlo o oblast největšího výskytu předtolerančního tajného 

nekatolictví, které se po vydání Tolerančního patentu transformovalo buď do řádného 

protestantství helvetského a omezeněji i augsbusrského vyznání nebo do tolerančního 

sektářství. Až na výjimky typu novobydžovských abrahamitů/izraelitů (nejnověji cf Kořán 

1998) k této transformaci došlo až v relativně pluralitní posttoleranční společnosti v přímé 

souvislosti s příchodem protestantských pastorů, to však neznamená, že byla méně závažná a 

méně hluboká. Její význam si lze uvědomit například v souvislosti s širokou protestantskou 

recepcí "Marokánského roku" 1801 (Dobiáš 1881: ll), ale také se vznikem malých 

nekatolických náboženských skupin ve druhé polovině 19. století (svobodná reformovaná 

církev, baptismus ad.). Neměla by nás však překvapovat ani existence spiritistických kroužků 

a v neposlední řadě svébytná recepce socialistických a komunistických myšlenek v této 

oblasti (Machovec-Machovcová 1960: 458-468; Nešpor 2004: 134-135). Byl to ostatně právě 

tento charakter skryté náboženské plurality, umocněný blízkostí nekatolické ciziny, obtížnou 

dostupností řady oblastí a tedy problematickou pastorační prací, který patrně vedl k vytvoření 

Královéhradecké diecéze v roce 1664, aniž by to však na dané situaci mnoho změnilo. 

Východočeský prostor, zasahující od severovýchodní části pásu vinic okolo Prahy až na 

českomoravské pomezí, ovšem nebyl nábožensky nijak jednotný ani ve své nekatolické části, 

přičemž je zřejmé, že hranice této lidově-náboženské různosti nelze vymezovat formálními 

hranicemi diecézí, jednotlivých krajů či panství. Je sice zřejmé, že tyto struktury tvořily 

důležitou vnější instituční mez, neboť sotva bychom mohli srovnávat přístupy jednotlivých 

bylo v roce 2000 včleněno do ČCE jako její čtrnáctý, Ochranovský seniorát. K tradicím české reformace se však 
přihlásila i Církev československá (CČS), která vznikla v roce 1920 odchodem části katolických duchovních 
z katolické církve; tato třetí největší česká církev v roce 1971 přijala označení Československá církev husitská. 
4 Toto tvrzení lze sice relativizovat poukazem na existenci tajného nekatolictví v prostoru vinic okolo Prahy (cf 
např. Podlaha 1905) a snad i některých nekatolických enkláv v jazykově německém pohraničním pásu 
severozápadních Čech, avšak ani v jednom případě neexistuje dostatek (známých) pramenů pro podrobnější 
studium dané problematiky. 
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vrchností k religiozitě jejich poddaných, jak o tom svědčí kupříkladu rozdílné chování 

osvícence Filipa hr. Šporka či opočenských Colloredů, stejně jako (materiální a finanční) 

pomoc řady vrchností po vydání Tolerančního patentu jejich nekatolickým poddaným (např. 

Valdštejn, Paar ad.), zatímco jiní se k nim- pravdaže z různých důvodů- postavili veskrze 

odmítavě (nejznámějším příkladem je mělnický hr. Věžník). Tyto odlišnosti však tvořily 

právě jen vnější institucionální rámec, zatímco ještě důležitější byly vnitřní rozdíly, dané jak 

odlišnými předtolerančními prameny lidové religiozity (dostupnost literatury, cesty 

predikantů, cesty samotných nekatolíků do Lužice, Slezska nebo do Uher, styky s dřívějšími 

emigranty atd.), tak také místní tradicí tajných lidových náboženských učitelů, ať již v období 

předtolerančním nebo i později (Nešpor 2004: 60-61). K tomu je třeba poznamenat, že veřejná 

konstituce (části) českého nekatolictví po vydání Tolerančního patentu, stejně jako jeho vývoj 

na konci 18. a v první polovině následujícího věku, tuto vzájemnou různost spíše podpořil a 

zdůraznil. 

Studovaný časový horizont byl samozřejmě zvolen tak, aby zahrnoval přechod od "starého", 

"náboženského" a heteroreferenčního řádu k uspořádání "novému", "sekulárnímu" a 

autoreferenčnímu, o jehož bližší ohledání nám jde především. Zároveň byl veden snahou 

zahrnout klíčové první fáze českého případu modernizace a sekularizace evropských 

společností, vymezované sociologicky orientovanými historiky (cf Rémond 1998), tedy 

přechod od ancien régime přes fázi (omezené) náboženské tolerance a uplatňování regálního 

principu (státní náboženství) až po jeho dezetablování, k němuž došlo počátkem druhé 

poloviny 19. století. Z těchto důvodů i vzhledem k dostupnosti pramenného materiálu bylo 

zvoleno období zdola vymezené rokem 1732 (Opočenská rebelie) a shora rokem 1861 

(Protestantský patent). Tato perioda ze svrchovaně důležitých událostí náboženských dějin 

zahrnuje jak podstatnou část karolinské "druhé vlny" protireformace, posledního velkého 

vzepětí předosvícenského katolicismu, tak punktuálně zvýšené pronásledování tajných 

nekatolíků v období válek s Pruskem (cf Tinková 2004: 204), vydání Tolerančního patentu 

v říjnu 1781 a následné období nábožensko-sociálních zmatků, a nakonec i relativní uklidnění 

v první polovině 19. století, dočasný odvrat zájmu od náboženské problematiky, vystřídaný 

bouřlivým rokem 1848 a počátky tzv. druhé konfesionalizace (nejnověji viz Blaschke 2001; 

Hanuš 2001). 

Důkladně již studovaná Opočenská rebelie (především Čáňová 1978; Kořán 1970; Šimák 

1917; Tischer 1930; Volf 1908) totiž znamenala jisté alespoň vnější vyvrcholení pietistické (a 

možná i kalvínské) radikalizace českého tajného nekatolictví, k níž došlo ve druhém desetiletí 

a ve dvacátých letech 18. století. Byla sice rychle potlačena, avšak její odkaz doutnal pod 
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povrchem, jak se to ukázalo odchodem většiny vzbouřenců a/nebo jejich potomků do 

pruského Slezska ve čtyřicátých letech, a tak nastartovala jisté předtoleranční období klidu, 

kdy se sice stát, vrchnosti i církev snažili tajné nekatolíky sledovat, avšak obvykle bez větších 

úspěchů a namnoze i snahy. Aktivita nekatolických predikantů a pašeráků zahraničních knih 

přitom v tomto období byla významná a trvalá, byť prošla několika podstatnými proměnami a 

zlomy, což vyvolává otázky stran povahy soužití lidového katolicismu a různých forem 

tajného nekatolictví. 

"Klidová fáze" lidové religiozity, narušená jen hysterií okolo válek s Pruskem, však rozhodně 

neznamenala absenci podstatných změn v jiných intelektuálních a sociálních sférách. 

Mezníkem, třebaže nikoli přesně datovatelným, se v tomto ohledu pochopitelně stal nástup 

osvícenství, přirozenoprávní filosofie a dalších souvisejících intelektuálních proudů, 

usilujících mezi jiným o výraznou reformu katolické zbožnosti, ale zároveň i o legalizaci 

(některých) nekatolických vyznání. Vydání Tolerančního patentu a vůbec josefinské a 

leopoldovské náboženské reformy (ostatně nikoli jen náboženské, protože i další nařízení 

nepřímo zasáhla tuto oblast) byly průmětem absolutistického osvícenství "shora" par 

excellence, přičemž je důležité si uvědomit, že většina z nich prokázala nebývalou životnost i 

v období nastupující reakce, a formovala tak religiozitu hluboko do 19. století. Mohlo tomu 

tak být i nepřímo, dokonce i po zrušení či omezení těchto reforem, a to prostřednictvím 

josefinských pastores bon es působících na lidové vrstvy; jak přitom ukázal F. Kutnar a nověji 

kupříkladu M. C. Putna, bez jejich prostředkování by bylo obtížně myslitelné i samotné 

národní obrození (Kutnar 2003: 267-275; Putna 1998: 136-148). Intelektuální národní agitace, 

v některých případech spojená s romantickým zájmem o lid, stejně jako již dříve s "identitní 

krizí" fin de siecle5 (Hroch 2003; cf také !dem 1999), nastupující v první polovině 19. století 

- v tomto druhém období zdánlivého ne-řešení náboženských otázek - je proto dalším 

důležitým, třebaže nedatovatelným mezníkem. 

Konečně vydání Protestantského patentu v roce 1861 upravilo náboženské poměry ve smyslu 

vyhlášeném již Oktrojovanou ústavou, respektive tzv. Protestantským provizoriem z konce 

čtyřicátých let (Říčan 1940; Žilka 1912). Skončila doba toleranční, povolená nekatolická 

vyznání byla postavena katolicismu na roveň a později došlo i k povolení dalších 

nekatolických vyznání včetně stavu bez vyznání. Ve stejném roce stát ukončilo sledování 

náboženských sektářů zavedené Františkem II. Rok 1861 můžeme tudíž chápat jako 

5 Vzhledem k technickým možnostem počítačového zpracování rukopisu bylo při přepisu francouzských termínů 
upuštěno od zaznamenávání ortografických zvláštností francouzštiny, nejsou-li zároveň přítomné v češtině; 
čtenářům se jejich absenci omlouvám. 
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symbolický mezník, kterým se zcela změnilo institucionální postavení religiozity; padla 

toleranční omezení, stejně jako podstatný vliv státu v náboženské oblasti, čímž byl umožněn 

do značné míry (byť ne zcela) nezávislý vývoj křesťanských církví. Zároveň však již 

nastávala doba, kdy se především ve městech začal rozšiřovat do té doby zcela neznámý typ 

"matrikového katolictví" (nikoli ještě ateismu, lidmi bez vyznání byli ve druhé polovině 19. 

století stále ještě spíše příslušníci nepovolených náboženských skupin; Vašečka 1957: 69-70), 

kdy začalo docházet k širší sekularizaci, privatizaci náboženství atd. Jinde jsem již ukázal, že 

právě tyto modernizační posuny v chápání a prožívání náboženství, ovšem hluboce 

zakořeněné v dosavadní religijní tradici, vedly ke konstituci kognitivních přístupů 

k náboženským symbolickým universům, které netrvají-li dodnes, tedy trvaly do doby velmi 

nedávné (Nešpor 2004b: 282-285). 

Právě přelomový charakter studovaného období je tedy činí neJen zajímavým, ale i 

svrchovaně důležitým předmětem historického studia, stejně jako tomu je v případě 

zvoleného specifického prostoru východních Čech. Očekávání podstatnějšího rozkrytí 

religijních proměn, k nimž v tomto období a v tomto prostoru docházelo, k jejichž vysvětlení 

nepostačuje přílišná schématičnost a "mentalistická makroskopičnost" sociologických a 

strukturalismem inspirovaných interpretací rozdílu "tradiční" a "moderní" zbožnosti evropské 

společnosti, přitom dané studium přímo podnítilo. 

Problém lidové zbožnosti a jejího vztahu ke kultuře elit 

Důležitou otázkou, která kromě jiného podstatně ovlivňuje výběr použitých pramenů a tím i 

celkový charakter a vyznění práce, je problematika vymezení lidové kultury, respektive 

v našem případě lidové religiozity; ostatně rozhodně platí, že tomu tak není jen v tomto 

případě. 6 V poměrně bohaté historické teoretické a metodické literatuře na toto téma, stejně 

jako v samotných pracích empirických totiž v zásadě lze odlišit dvě krajní, vzájemně 

neslučitelná stanoviska. Podle jednoho výkladu by lidová kultura středověku a raného 

novověku měla být konceptualizována jako přímý protiklad doposavad studované kultury elit 

(ať již ve smyslu intelektuálním, mocensko-politickém, sociálním aj.), jako orální, ex 

definitione nepísemná tradice, oponující "vysoké" kultuře a i pokud z ní přijímající nějaké 

prvky a struktury, tedy si je upravující "k obrazu svému". V případě náboženských dějin by to 

6 Rozdílné přístupy k vymezení lidové kultury se plně projevily kupříkladu v rámci diskusí na konferenci Lidová 
kultura 16. - 19. století: mezi náboženstvím a politikou, pořádané J. Horským a autorem této práce v Praze 29. 
ll. 2003. Péčí ÚČD FF UK z této konference vyjde v nejbližší době sborník. 
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znamenalo, zjednodušeně řečeno, protiklad oficiálního křesťanství a de facto pohanství 

lidových vrstev, pokřesťanštěných jen zcela povrchně a vyznávajících ve skutečnosti 

nejrůznější starší náboženské tradice, spojené zejména s (animistickými) kulty plodnosti 

vycházejícími ze společného indoevropského substrátu. Tento výklad, samozřejmě silně 

ovlivněný západním marxismem druhé poloviny 20. století (byť nejen jím), přitom 

předpokládá antitetičnost elitní a lidové kultury až do konce ancien régime, zatímco později 

byla vytlačena - respektive nezávislá lidová kultura v podstatě převálcována - nástupem 

(osvícenských) mocensko-edukativních a represivních složek. Mezi hlavní stoupence této 

konceptualizace přitom můžeme řadit vedle francouzského strukturalistického dějepisu i jeho 

kritika C. Ginzburga, který ji v paradigmatické formě vyjádřil v předmluvě k Sýru a červům 

(Ginzburg 2000: 11-22; cf lggers 2002: 95-101), avšak výrazně použil již ve svých dřívějších 

pracích (např. Ginzburg 2002),7 nebo již citovaného A. J. Gureviče, ačkoli ten na vlastní 

definici lidové kultury vědomě rezignoval (Gurevič 1996: 13). 

Druhou možností je chápat lidovou kulturu jako integrální součást, byt' "nejnižší" součást 

dobové kultury jako celku; v tomto případě by šlo o kulturu nižších sociokulturních vrstev (ve 

smyslu intelektuálním, mocensko-politickém, sociálním atd.), která však výrazně 

komunikovala s "vyššími" diskursy, přijímala z nich své významné části, byt' to neznamenalo, 

že by je zároveň nepozměňovala či jim nerozuměla jinak, a zároveň je i (byt' v menší míře) 

ne-ovlivňovala. V uvedeném případě evropských středověkých a raně novověkých 

náboženských dějin by to znamenalo, že lidová kultura sice nebyla plně srovnatelná s 

"oficiálním" křesťanstvím, že však sama nedisponovala svébytným mimo- a předkřesťanským 

obrazem světa. Z toho jí "zbyly" jen trosky, substrát, v mnohem významnější míře doplněný 

křesťanstvím přicházejícím "shora"; bylo by na místě mluvit o paganokřesťanské syntéze, 

jako to již před časem etabloval M. Moudrý (Moudrý 1942). Důležitým prvkem lidové 

kultury, umožňujícím v tomto případě její v podstatě přímé nahlížení (zatímco v rámci první 

konceptualizace je možné studovat lidovou kulturu ex definitione jen zprostředkovaně, 

z pramenů elitní kultury), pak je literární (ale i výtvarná a další) produkce vyšších vrstev, 

vědomě orientovaná na vrstvy lidové - (náboženská) naučná literatura, homiletika, 

sacerdotální umění, v novější době tzv. knížky lidového čtení, žurnalistika, divadlo apod. 

V tomto pojetí tedy "lidová kultura" znamená "kulturu lidu", respektive i lidu určenou, 

nezávisle na jejím původu, zatímco první skupina badatelů zdůrazňuje protiklad mezi oběma 

typy. 

7 V české historizující etnografii viz např. Robek 1990. 
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Přijmeme-li tuto (druhou) konceptualizaci, bude pro nás dále i přechod od předmoderní 

k moderní době mnohem povlovnější, graduálnější bez výrazných zlomů (protože ani dnes 

není lidová kultura přímým a přesným obrazem kultury elitní). K tomuto pojetí problému 

lidové kultury má blízko i R. Muchembled, který sice pro období středověku a počátku raného 

novověku postuluje přísnou dichotomii obou kultur, avšak v návaznosti na Foucaultovu 

koncepci disciplinace soudí, že v 17. a 18. století došlo kjejich ("shora" vynucenému) 

sblížení. Lidová kultura 17. a 18. století se tak podle tohoto autora stala zmiňovanou 

"nejnižší" součástí elitní kultury (Muchembled 1977). Opačné stanovisko zaujal P. Burke, 

podle kterého nedošlo v raném novověku ke zničení či vykořenění lidové kultury kulturou 

elitní, nýbrž naopak k odštěpení elit od kultury lidové, již ještě kolem roku 1500 sdílely, 

souvisejícímu s jejich novým sebepochopením zaměřeným proti "přežitkům", ne-originalitě 

atd. (Burke 1994). Tento posun přitom na jednu stranu znamenal "konec (dlouhého) 

středověku",8 zároveň však umožnil i vlastní objevení lidové kultury, protože tato nová 

(negativní) sebedefinice elit vedla kjejich nahlížení jinakosti a podstaty mizející, náhle 

odcizené lidové kultury. Obecně však lze říci, že ke "gradualistickému" pochopení vztahu 

elitní a lidové kultury mělo blíže starší dějepisectví, v českém prostředí například skvěle 

zastoupené F. Kutnarem (2003). I tento autor přitom měl svým strukturálním 

funkcionalismem blízko k moderním teoretickým reflexím historické práce, možná i blíž než 

francouzští strukturalisté, jimž bývá poprávu vytýkána pojmoslovná vágnost, a k obratu 

historiografie k aplikaci poznatků společenských věd; tedy k uvědomění si skutečnosti, že 

dějepisectví a obzvláště dějepisectví věnující se lidu není rekonstrukcí skutečnosti, nýbrž 

snahou o její co možná adekvátní konstrukci. Kutnar titiž mimo jiné zdůraznil, že "při 

nedostatku pramenů o duševním životě lidu musí si historie pomoci typologií" (ibid.: 43). 

Přes vědomí důležitých podnětů, přinesených "dichotomickou" konceptualizací vztahu elitní a 

lidové kultury, má autor této práce blíže k druhému uvedenému pojetí a to z několika důvodů. 

Předně je totiž třeba si uvědomit, že antitetické pojetí elitní a lidové kultury vzniklo v opozici 

vůči upřílišněnostem staršího výkladu, který namnoze chápal lidovou kulturu jako 

"zvulgarizovanou" formu vyšších idejí a struktur, toliko jako "odlesk" vysoké kultury bez 

vlastního svébytného obsahu a tím i (implicitně) významu a "práva na existenci". Toto 

nebezpečí však již bylo zažehnáno samotným "objevem lidové kultury". Na druhou stranu 

"dichotomické" pojetí obou kultur se ipso facto nemůže ubránit opačnému extrému, 

v podstatě marxistické "diglosii", podle níž by spolu obě v podstatě třídně vymezené kultury 

8 Konceptualizaci "dlouhého středověku" na tomto místě nechci rozebírat, základní odlišné přístupy jsem 
načrtnu! v práci Nešpor 2001: 425. K této otázce se ovšem ještě vícekrát vrátím v následujících kapitolách. 
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vlastně neměly komunikovat a tím si -přinejmenším teoreticky- vlastně ani rozumět (viz 

např. I. I. Mesčaninov in Sovětská jazykověda 1949: 24-53). Bylo-li by tomu tak in extremo, 

znamenalo by to však v důsledku nemožnost lidovou kulturu jakkoli historicky poznat, 

protože její prameny, ex definitione orální, by samozřejmě byly nedostupné,9 zatímco 

prameny vnější (tedy z okruhu elitní kultury) nezbytně zkreslené. 1° Konceptualizace lidové 

kultury opozitní vůči kultuře elit by potom nezůstala než prázdnou postulací, neumožňující 

rozvoj empirické práce, protože konstrukce lidové kultury by mohly být natolik široce 

rozvolněné, aniž by existovala možnost jejich pramenného dokladu, až by ztratily explikativní 

schopnost. Někteří teoretikové tzv. lingvistického obratu v moderní historiografii, 

zdůrazňující narativní povahu historické práce, k tomuto "zmúsičtění" umění Clió přitom sice 

tíhnou (cf Iggers 2002: 133-135), aniž by to však- po mém soudu- podstatněji přispívalo 

k rozvoji odborné práce. Dalším důvodem, vedoucím ke "zprostředkujícímu" stanovisku mezi 

oběma extrémy, bližšímu ovšem starší historické tradici, je existence lidové (nejčastěji) 

rukopisné tvorby a tzv. pololidových literárních forem. Jakkoli se jejich (vzájemné) 

ohraničení v různých pojetích liší, na tomto místě je můžeme arbitrárně vymezit. 

Lidovou tvorbou budeme v této rozumět "zdola" pocházející, tedy (nejčastěji venkovskými) 

lidovými, málo vzdělanými vrstvami psané texty, ať již (nejčastěji) rukopisné nebo i tištěné, 

obracející se k publiku kulturně, sociálně a mocensky blízkému jejich autorovi. Naopak 

pololidovou a lidu určenou tvorbou budeme rozumět texty vzniklé v prostředí elitní kultury a 

obracející se k lidu, začasté proto užívající prvků lidové tvorby, avšak vznikající v kulturně, 

sociálně a mocensky odlišném prostředí; jejich úloha přitom variovala od edukativních 

záměrů po disciplinační, přičemž samozřejmě docházelo kjejich (vědomému i nevědomému) 

prolínání. Příkladem lidové tvorby tak mohou být některá rukopisná proroctví, náboženské 

výklady, kroniky, rodinné záznamy na přídeští knih, jistá část kramářských písní, zatímco do 

skupiny pololidové a lidu určené bychom řadili většinu kramářských písní, populární naučnou 

literaturu, knížky lidového čtení, letáky, žurnalistickou produkci ale i dramatickou tvorbu atd.; 

nutno přitom samozřejmě připustit, že hranice mezi oběma typy nejsou zcela zřetelné, stejně 

tomu však je i ve všech dalších případech jejich vzájemného diferencování. Přes tyto definiční 

9 Z "praktických" důvodů proto někteří autoři tohoto typu (např. Davis 1975: 190n.) začali do lidové kultury 
zahrnovat i rukopisnou písemnou produkci nižších sociálních vrstev. To však odporuje většinovému názoru této 
školy již z toho důvodu, že získání potřebného vzdělání ipso facto implikovalo přijetí (části) "vysoké" kultury, 
písemná fixace lidové kultury proto vedla ke vzniku hybridních forem a nemohla lidovou kulturu přímo odrážet; 
v hrubých rysech lze tento vztah nastínit na příkladu (prozaické) Eddy Snorriho Sturlusona, jež také 
předkřesťanskou islandskou religiozitu pouze do jisté míry reflektovala, avšak nepochybně jí ani plně 

nevyjadřovala a (zřejmě) ani nerozuměla. 
10 Tuto skutečnost si nad dílem M. S. Bachtina, ze kterého jinak vděčně čerpal, uvědomí! A. J. Gurevič, jenž jej 
proto (opatrně) kritizoval; Gurevič 1996: 355-428. 
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problémy je však zřejmé, že lidová písemná produkce a pololidová (respektive lidu určená) 

tvorba tvoří hybridní, přechodný útvar/y mezi "vysokou" a lidovou kulturou, o sobě jsou 

důkazem jejich vzájemného prolínání (připustíme-li jeho možnost11
) a ovlivňování. K tomuto 

pojetí ostatně mají blízko i někteří již zmiňovaní autoři, relativizující (přinejmenším pro 

období 18. století) antitetický charakter obou kulturních útvarů, což je patrně jediná možnost, 

jak pramenně hlouběji zakotvit studium lidové kultury raného novověku. 

Konečně posledním důvodem, vedoucím k tomuto pojetí, je orientace přítomné práce na 

náboženské dějiny. Jakkoli patrně nelze souhlasit s tvrzením, že raně novověká, předmoderní 

společnost byla výlučně nábožensky orientovaná, přeci je zřejmé, že religiozita v ní hrála 

velmi podstatnou a nezastupitelnou roli, což se projevovalo i výraznou převahou náboženské 

literatury, nikoli nutně plně ortodoxní, a to jak (s nástupem osvícenství již v poněkud menší 

míře) v rámci elitních literárních forem a typů, tak (především) v rámci literatury lidové a 

pololidové/lidu určené. Tato bohatá množina písemných památek přitom svědčí o prolínání 

obou "kultur" neméně, než volá po hlubším a systematičtějším studiu, zatímco jiná metoda 

nahlížení (a rozumění) religiozitě nižších sociálních a kulturních vrstev raného novověku je 

obtížně představitelná, ne-li nemožná. Citovaná práce Kutnarova (Kutnar 2003) přitom, 

s dobově pochopitelným převažujícím zájmem o výzkum elitní a pololidové/lidu určené 

tvorby nad tvorbou lidovou, reprezentovanou vlastně jen rychtářem Vavákem, skvěle ukázala 

možnosti otvírající se na tomto poli českému dějepisectví, stejně jako rozsah dosud 

existujících "bílých míst" v našem poznání. S o něco menším zdarem, zaviněným 

"ideologičností" dobové i své vlastní metodiky literárně-historické práce, se o podobnou 

analýzu české a slovenské protestantské literární tvorby 18. a 19. století (včetně tvorby lidové) 

ostatně již dříve pokusil J. B. Čapek (Čapek 1933) a i jeho dílo je v tomto ohledu inspirativní. 

Lidovou12 (náboženskou) kulturu budeme tedy chápat v návaznosti na dílo F. Kutnara, včetně 

partikulárního užití jeho strukturálně-funkcionalistické metodiky, ovšem s podstatným 

přihlédnutím k poválečnému teoreticko-metodickému vývoji zahraničního dějepisectví, 13 

nikoli jako nějaký matný a nedokonalý odlesk "vysokých" teologických představ, který vznikl 

jejich přenesením do nižších kognitivních, sociálních a kulturních vrstev. Budeme ji naopak 

chápat jako tvůrčí syntézu nejrůznějších typů elitních teologických struktur a obsahů s 

11 Ortodoxní zastánci "dichotomického" pojetí obou kultur by toto stanovisko samozřejmě nepřijali, což může 
kupříkladu vést k pojetí, podle kterého by čeští tajní nekatolíci (a někteří katolíci) 18. století byli příslušníky 
kultury elit, protože četli a psali náboženské výklady, na rozdíl od většiny populace, jež něčeho takového nebyla 
z kognitivních důvodů s to. 
12 K historiografickému uchopení "lidu" viz Horský 1999: 248-270. 
13 O jeho některých aspektech, důležitých právě pro tuto práci, autor spolu s J. Horským informoval ve studii 
Nešpor-Horský 2004. 
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-----------~------- ------~-~~~~--------------------------------

"kulturou každodennosti". V období raného novověku, respektive (po )konfesionalizačním 

přitom již nešlo tolik o syntézu paganokřesťanskou, ačkoli i k její postulaci máme řadu 

důvodů, nešlo (alespoň ve větším měřítku určitě ne) o nějaké přetrvávání indoevropského 

religijního základu, nýbrž šlo o součást "obecné kultury", vzájemně srozumitelnou s kulturou 

elit a trvale z ní čerpající náboženské obsahy, po svém si je však transformující. Studium 

pololidové/lidu určené literární produkce, rukopisné i (častěji) tištěné, proto bude integrální 

součástí našeho výzkumu, aniž by na "přelomu ,starého' a ,nového' řádu" docházelo k nějaké 

výraznější transformaci reprodukčních a perceptivních mechanismů. Jinak řečeno, budeme 

předpokládat, že venkované 18. věku přijímali jim určenou tvorbu (například hagiografie), jíž 

zároveň byli ovlivňováni (mocenská a represivní složka působení elitní kultury) a jí 

ovlivňovali (přizpůsobení pololidové tvorby lidu), podobně jako o sto let později někteří 

z nich četli noviny a/nebo knížky lidového čtení, narativní formou rozsévající kupříkladu 

moderní agronomické poznatky. Bylo-li tomu tak, musíme se ovšem poněkud odchýlit od 

tradičního rozměru historických studií, vycházejících hlavně z archivních materiálů, protože 

neméně důležitým předmětem výzkumu musí být historická (tištěná) literární produkce. 

Neméně důležitá je skutečnost, že sledované období v českém prostředí (a nejen zde) neznalo 

jednotnou "vysokou" teologii. Vedle sebe stála barokní katolická zbožnost, postupně 

ovlivňovaná a transformovaná osvícenskými filosoficko-teologickými názory, různé typy 

protestantské teologie, vycházející z tradic české reformace i z (dobově proměnlivých) proudů 

zahraničního luterství a kalvínství, včetně kultury českých nekatolických emigrantů, a také 

neortodoxní tištěné literatura raného novověku. Již Koniášův Clavis přitom ukázal, jak značný 

byl v 18. století podíl právě této heterodoxní literární produkce, ať již šlo o proroctví a 

astrologické texty, magické "příručky pro hledání pokladů", kramářské písně apod. Nástup 

osvícenské kritiky barokní zbožnosti, stejně jako povolení protestantských vyznání a následná 

tzv. brožurová válka po vydání Tolerančního patentu tuto mnohost a vzájemnou disparátnost 

elitní, pololidové/lidu určené a konečně i lidové tvorby ještě více podtrhly, k čemuž na 

sklonku 18. a v první polovině 19. století přistoupily i další, nikoli nutně primárně 

nábožensky orientované žánry a formy, od osvícenských osvětových příruček přes díla 

státního patriotismu až po rodící se nacionální agitaci. Všechny tyto prameny, ať už se do 

lidových vrstev dostaly prostřednictvím vlastní četby nebo ústním podáním, byly v rámci 

lidového myšlení úspěšně syntetizovány, byly propojeny i s dosavadním - ne vždy (plně) 

ortodoxním - symbolickým universem, což samozřejmě znamenalo, že nemusely být 

"správně" pochopeny a už vůbec ne jakoukoli ortodoxnost vzniklého synkretického útvaru 

(tedy jeho srovnatelnost s diskursy elit). V návaznosti na Kutnara přitom mám za to, že 
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obecnými rysy lidové náboženské interpretace byla - kromě jiného - racionalizace, 

konkrétnost a důraz na tradici, či spíše na to, co za ni bylo považováno (Nešpor 2004: 191). 

Prameny, způsob a možnosti jejich čtení 

Exkurz do problematiky teoretického a metodického vymezování lidové (náboženské) 

kultury, vzhledem ke svému rozsahu nutně neúplný a podřízený potřebám této studie, byl na 

tomto místě nezbytný proto, že přijetí určité konceptualizace výrazně ovlivňuje volbu 

pramenné základny a způsob/y její interpretace. Podrobnějšímu systematickému rozboru 

pramenného materiálu bude sice věnována první kapitola první části práce, na tomto místě je 

však třeba učinit několik obecnějších poznámek. 

Klíčovým zdrojem většiny historické práce (s jistou výjimkou orálně-historického studia 

nejnovějších/soudobých dějin) jsou materiály písemné povahy, nejinak tomu bude i zde; vedle 

toho bude, kde to bude možné, využíván ikonografický a další "vizualizovatelný" materiál, 

jehož funkce však bude de natura rerum toliko podpůrná. Stejně tak tomu bude v nemnoha 

případech, kdy se lze opřít o dochovaný etnografický a folkloristický materiál. Písemné 

prameny přitom můžeme, čistě formálně (avšak nejen formálně), rozdělit na rukopisné a 

tištěné, přičemž obě skupiny zahrnují jak texty lidové provenience, tak pololidové/lidu 

určené, tak konečně texty (různých) "vysokých" kultur. Vedle toho obě skupiny zahrnují jak 

texty narativní povahy, tak materiály pracovně označitelné jako "úřední" a další "žánry". 

Důležité příklady rukopisné i tištěné literární produkce, s nimiž se čtenář bude v této práci 

setkávat, již byly (bez nároku na úplnost) uvedeny výše, k tomu je třeba dodat, že - se 

značnou dávkou zjednodušení - studium rukopisných pramenů obvykle bude mít blíž 

k metodické konceptualizaci historicko-antropologické, zatímco studium pramenů tištěných 

ke konceptualizaci historicko-sociologické (k jejich teoretickému a metodickému vymezení, 

užívanému v celé této práci, viz Nešpor-Horský: 2004). Důvodem je samozřejmě rozdílný 

geograficko-společenský rozsah receptivního okruhu působnosti jednotlivých písemností, 

stejně jako jejich rozdílný charakter (rodinná kronika vs. noviny), byt' zejména první hledisko 

rozhodně nelze absolutizovat. Důležitou součástí pramenné kritiky přitom budou otázky 

určování původu (včetně intertextuálních složek) a recepčního okruhu díla, stejně jako 

ohledávání jeho transformace a "dalšího života" v rámci recipientského sociokulturního 

diskursu. 

Bylo již řečeno, že pramenná základna našeho studia bude z hlediska tradiční dějezpytné 

práce poněkud nestandardní, což je dáno i badatelským zaměřením autora. Její významnou 
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složkou tak budou (rukopisné i tištěné) materiály pracovně označitelné za narativní, tedy 

nejrůznější literárně-teologické výklady, počínaje rozsáhlými a ucelenými strukturovanými 

texty (např. katechismy, ale také kroniky), přes drobnější literární formy typu písní a proroctví 

až po "útržkovité", bez kontextuálního zařazení sotva srozumitelné "žánry" typu rodinných 

záznamů, ale i letáků nebo výslechových protokolů. I z materiálů úřední provenience, nebyly

li již zmíněny, bude dávána přednost "narativnímu typu", představovanému kupříkladu 

vizitačními zprávami či anuálnímu výkazy o stavu farnosti před materiály kvantitativní 

povahy či před strohými institucionálními rozhodnutími. Tento výběr je podřízen 

sledovanému předmětu, jímž jsou kvalitativní proměny zbožnosti (tedy náboženského 

myšlení, cítění a jednání), pro něž má exkludovaný materiál většinou jen institucionálně

ohraničující charakter. Navíc jeho studium již mnohdy proběhlo či probíhá a proto se v tomto 

bodě lze opřít o sekundární literaturu; tam, kde to možné nebude a kde to bude výzkum 

vyžadovat, však bude nutné sáhnout i po církevní, vrchnostenské a státní korespondenci, 

soudních aktech apod. Studovaný rukopisný materiál přitom byl čerpán, vedle autorova 

soukromého archivu, především z dosud prakticky nestudovaných fondů SOkA Svitavy se 

sídlem v Litomyšli, SOkA Chrudim, Ústředního archivu SR ČCE v Praze, Ústrednej knižnice 

SA V v Bratislavě, knihovny ETF UK v Praze a archivu Etnologického ústavu A V ČR 

v Praze. 14 V menší míře byly využity rukopisné prameny uložené v ORST Národní knihovny, 

knihovně Národního musea, Knihovně Sociologického ústavu A V ČR, Historickém modulu 

FHS UK, SÚA (všechny uvedené instituce se nacházejí v Praze), SOA v Zámrsku, 

v Literárním archivu Muzea východních Čech v Hradci Králové a v knihovně OVM 

v Havlíčkově Brodě. Kvantitativní bohatost i typová různost použitých písemných pramenů 

přitom již na první pohled naznačuje v jistém smyslu nedokonalý a nedostatečný charakter 

některých dosavadních pramenných edic, především tzv. listářů věnovaných východočeské 

nekatolické/sektářské religiozitě 18. a 19. století (zejm. Adámek 1911-22; Rezek-Šimák 1927-

34; Schulz 1915). Tím rozhodně nechci popírat neobyčejnou záslužnost těchto edic, přičemž 

je nutno zdůraznit, že málokterý fenomén českých dějin se dočkal tak značného a heuristicky 

kvalitního vydání pramenů, stejně jako jejich význam pro studium jedné z podob lidové víry. 

Chci však podtrhnout jejich (prakticky výlučnou) orientaci na materiály úřední provenience, 

znemožňující plné pochopení byť jen sledovaného fenoménu (a tím méně lidové religiozity 

jako celku) a v důsledku výběru pramenů jej ipso facto zkreslující; tohoto problému, který po 

mém soudu spolupůsobil na nedokončení jinak vynikající studie Rezkovy (Rezek 1887), si 

14 Samozřejmě bylo vedle toho využito i většího množství dosud vydaných pramenných edic, jak o tom 
informuje přiložený seznam použité literatury a pramenů. 
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ostatně povšiml již M. Machovec (Machovec-Machovcová 1960: 253-255), byť jeho vlastní 

řešení rozhodně nelze považovat za ideální (cf Říčan 1962). Důsledky vyvozené z tohoto 

zjištění pro heuristickou orientaci této práce jsou přitom patrné z dosavadního textu. 

"Klasický" dějepis však mnohdy naneštěstí do značné míry pomíjel i studium tištěných 

narativních textů, jež v "rozdělení" humanitních a společenskovědních oborů na přelomu 19. 

a 20. století "připadlo" literární historii případně etnografii a dalším disciplínám 

(muzikologie, teatrologie apod.). Dávno již je přitom zjevné, že něco takového je nesprávné, a 

tím spíše by to vedlo k tragickým důsledkům při studiu náboženských dějin. Z tohoto důvodu 

bylo využito poměrně velkého a (snad) reprezentativního souboru dobové (tištěné) literární 

produkce, byť její celek je samozřejmě nezpracovatelný a dokonce nedostupný, zejména 

vezmeme-li do úvahy i "malé" žánry typu kramářských písní, letáků ale i heterodoxní a 

nepovolené literatury. Na tomto místě je nutné učinit ještě jednu poznámku. Přestože je to 

v historických studiích (zejména poválečných) neobvyklé, tam kde je to možné (citace 

z primárních pramenů, nikoli jejich novodobých edic), autor se snaží relativně důsledně 

dodržovat pramennou ortografii (s výjimkou "B" obvykle přepisovaného "s" a "BB" 

přepisovaného "š"). Důvodem je jednak snaha poukázat na rozmanitost/rozvolněnost 

někdejšího spisovatelského a tiskařského úsu, především však skutečnost, že užívání "staré" 

či "nové" normy/norem s sebou neslo zcela zřetelné symbolické významy. Zejména v období 

postupného přechodu od jedné normy k druhé totiž jejich dodržování znamenalo, podobně 

jako "bibličtina" slovenských protestantů (cf Čapek 1933, II.: 241n.), vědomé přihlášení se 

k nějaké verzi tradice nebo naopak její odmítnutí (viz např. pozn. č. 21). Pokud jde o 

jazykovědné a historicko-lingvistické uchopení tohoto fenoménu, autor se necítí dostatečně 

kompetentní podat jeho výklad, takže "ortografická pluralita" citovaných pramenů může do 

jisté míry být jen pobídkou dalším výzkumům v této oblasti, avšak stran jejich symbolického 

a ideového významu je situace natolik zřejmá, že naopak moderní transkripce (respektive 

jejich "glajchšaltující" důsledky) považuje za vědecky nesprávné. 

Struktura a organizace práce 

Předkládaná práce Je uvozena dvěma "technickými", prolegomenálními kapitolami 

pojednávajícími o použitých pramenech a dosavadní sekundární literatuře k tématu; v obou 

případech přitom byl kladen důraz na systematičnost a relativní obsažnost výkladu, protože 

jen tak mohou mít dané informace význam pro širší okruh čtenářů, nespočívající jen v 

(nezbytném) uvedení do problematiky. Zatímco při výběru domácí literatury byla více 
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zohledňována "úplnost seznamu", byť absolutního výčtu lze asi sotva dosíci, která je důležitá 

nejen proto, aby nebylo "objevováno již objevené", ale také pro sledování vývoje 

dějezpytného myšlení a v mnoha případech i důležitého historického povědomí o sledovaných 

fenoménech (Beneš 1995: 175-180),15 výběr zahraniční literatury se řídil především důrazem 

na komparativní hledisko, dále byly akcentovány novější a/nebo významnější klasické práce. 

Nebylo účelem podat souhrnnou bibliografii pro studium lidové zbožnosti 18. a 19. století, a 

to ani východočeské; v tom případě by byl seznam použité literatury několikrát rozsáhlejší. 

Zařazení obou prolegomenálních kapitol, jež bývá doménou školních prací, však autor 

nepovažuje jen za "žánrovou nutnost", naopak má za to, že bez důkladné znalosti pramenné 

základny a dosavadních interpretačních schémat je každé historické (a nejen historické) 

studium nutně neúplné a vposledku nenáležité. Je tomu tak i z toho důvodu, že jejich výklad 

v řadě případů přesahuje rovinu heuristicko-deskriptivní rovinu směrem k hlubší analýze. 

Páteř práce nicméně tvoří následující tři části, chronologicky rozdělující sledované období na 

základě nejdůležitějších institucionálních zlomů (Toleranční patent, revoluce 1848 a 

Protestantské provizorium). Jejich regulativní a "disciplinační" význam je totiž natolik zjevný 

a nepominutelný, stejně jako jejich "navázanost" na proměny myšlenkových a teoretických 

konceptů, proměny- přinejmenším v rámci elitní kultury- označitelné až za "mentalitní", že 

jiné rozdělení by bylo sotva ospravedlnitelné a to přes vědomí langue durée mnoha struktur, 

obsahů a institucí. Zatímco Toleranční patent a další josefínské (a leopoldovské) náboženské 

reformy přestavovaly osvícenským myšlením vyvolaný pád "starého" režimu, konec 

konfesionalizační doby sensu stricto stejně jako první fázi modernizační sekularizace, 

polovina 19. věku v českých zemích přinesla masové sociální rozšíření národního uvědomění 

("fáze C" v konceptualizaci M. Hrocha; Hroch 1986: 63-65) ale také - jen zdánlivě 

nesouvisející!- tzv. druhou kofesionalizaci. Jak pěkně aforisticky napsal M. C. Putna o ČKD, 

zatímco pro ve dvacátých letech založený časopis ještě platilo, že "revue založena do značné 

míry kvůli jazyku, aby byla teologie též česky pěstěna. [V nové řadě, založené roku 1848, 

šéfredaktor] Vinařický v prvním ročníku nového ČKD úkol obrací: V době, kdy v zemích 

Koruny české vychází tolik knih a časopisů, je zapotřebí, aby byla česky též teologie pěstěna" 

(Putna 1998: 172). 

Původním autorovým záměrem bylo postupovat ve výkladu chronologicky i uvnitř 

jednotlivých částí (i. e. period/epoch), protože je zřejmé, že i zde by bylo lze vymezit dílčí, 

15 Typicky tomu tak je v případě českého tajného nekatolictví a jeho "druhého života" v beletristickém 
zpracování i v rámci různých konceptualizací filosofie ("smyslu") českých dějin; k tomu viz Nešpor 2004: 198-
200, 214-216. O problematice dějinně-filosofického uchopení klíčových momentů české historie psal nedávno i 
Havelka 2001. 
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vzájemně disparátní časové úseky. Typickým příkladem mohou být první léta vlády Josefa II. 

s jejich uvolněnou cenzurou, ještě "neusazenou" náboženskou tolerancí, polemikami a "bojem 

o věřící" mezi různými vyznáními, s lidovými (zejména pohřebními) bouřemi rané Toleranční 

doby a nedostatečnými znalostmi "novot" ze strany úřednictva, kompenzovanými tu dobrou 

vůlí, jinde nenáležitou represí. Podobně odlišný ostatně byl i závěr Toleranční doby, sensu 

stricto končící až vydáním Protestantského patentu v roce 1861, kdy se přes bachovskou 

reakci a konkordátní ujednání uplatňovaly institucionální prvky Protestantského provizoria, 

období v této práci ovšem pojednávané samostatně. Takovou strukturu výkladu autor zvolil 

již v jiných studiích (např. Nešpor 2001; !dem 2002a) a podobně postupoval kupříkladu i F. 

Kutnar, "tradicionalisticky" členící svůj výklad podle funkčních období jednotlivých 

panovníků (Kutnar 2003). Uvedená periodizace však s sebou nese i řadu nevýhod, jejichž 

vinou od ní bylo v této práci upuštěno. Především (přinejmenším implicitně) zdůrazňuje 
"-------~ 

"aspekt změny" před "aspektem trvání", který je v (lidově)náboženských dějinách obzvlášť 

důležitý; tato změna navíc do značné míry musela být vnější, formálně-institucionální povahy, 

přičemž již bylo uvedeno, že sledování tohoto procesu (v podobě, v jaké jej provádějí a 

musejí provádět například právní a správní dějiny) nebylo hlavním cílem této práce. Nadto 

zatímco některé institucionální změny tohoto typu, vydání Tolerančního patentu par 

excellence, měly zcela zásadní význam, jiné se do struktur a forem zbožnosti promítly méně 

výrazně a proto by jejich přílišné zdůraznění mohlo být zavádějící. Chronologická periodizace 

by se samozřejmě mohla opírat také o transformace duchovního rozměru a řádu, jako se o to 

v případě východočeského tolerančního sektářství pokusil M. Machovec (Machovec

Machovcová 1960), avšak v tom případě by byla obtížně empiricky doložitelná, namnoze 

pouze hypotetická, přinejmenším příliš vágní. Langue durée některých struktur, prvků a 

institucí, které bude tvořit důležitou složku výkladu, by se tedy při chronologickém členění 

nenáležitě ztrácelo a/nebo by muselo být zdůrazňováno neustálým, pro čtenáře únavným a 

nepříliš přehledným opakováním. 

V návaznosti na (zejména) francouzskou historicko-sociologickou tradici, již do českého 

dějepisectví nedávno skvěle uvedla D. Tinková (Tinková 2004; cf Eibach-Lottes 2002: 307-

317), naopak bylo zvoleno členění "diskursivní", zdůrazňující "srovnávání srovnatelného". 

Krátce a dosti zjednodušeně řečeno, stejně jako si bylo vzájemně bližší sociální a mocenské 

postavení panovníka a šlechty (v porovnání s poddanými), tak bylo bližší i jejich vzdělání a 

výchova a tím byly souvztažnější i jejich kognitivní a mentální schopnosti a ustrojení, 

nezávisle na době, v níž přesně žili, a na konfesi, kterou zastávali. Naopak lidoví tajní 

nekatolíci nebo i sektáři byli v mnoha ohledech, byť jistě ne ve všech, bližší lidovým 
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katolíkům než svým souvěrcům z řad intelektuálně, sociálně a mocensky elitní kultury. 

Vrátíme-li se k citované práci D. Tínkové, autorka pří svém studiu vývoje některých oblastí 

trestního práva, mezí tím i procesu dekrimínalízace a postupné "dekulpabílízace" zločinů 

proti náboženství, odlišila tří dískursívní roviny: 1. legislativní/normativní, tedy přímé 

pozitivní zdroje institucionalizovaného práva, pocházející "z pera" panovníka a jeho 

zákonodárců, výraz elitní kultury par excellence; 2. rovinu intelektuálního diskursu, 

projevujícího se v tištěných polemikách a ovlivňujícího (zejména v sociokulturně pokročilejší 

Francií), širší a potažmo až masové publikum; a konečně 3. rovinu "praktickou", konkrétní 

kausy, různým způsobem řešené soudními instancemi (ibid.: 29-30). 

Pro účely této práce je vhodné takové schéma poněkud modifikovat, přestože jeho základní 

rysy budou zachovány. Odděleně budeme sledovat (pracovně řečeno) 1. diskurs teologický čí 

teologícko-filosofický, včetně jeho mocenských a správních externalit, představující trvání 

a/nebo změny v rámci elitní kultury; 2. diskurs pololidový, představující snahu elitní kultury 

ovlivňovat a proměňovat, ne nutně vědomě, lidovou religiozitu, při vědomí obousměrnosti 

těchto pohybů, jež jíž byla naznačena v rámci definice pololidové/lidu určené literatury; a 

konečně 3. diskurs lidový, představovaný vlastní lidovou literární produkcí, případně 

detekovatelnými prvky lidového náboženského myšlení, cítění a jednání. Teprve v rámci 

jednotlivých diskursů bude užitečné odlišovat a srovnávat konfesíonální a další růzností. 

Zároveň k této otázce podotýkám, že jde o velmi podobné schéma, jaké zvolil M. Hroch a 

další teoretici moderních nacionálních hnutí v souvislosti s jejich průnikem a etablováním 

(Hroch 1986: 63-65; cf !dem 1999: 6-10); období učeneckého zájmu ("fáze A") v tomto 

případě odpovídá diskursu elitnímu, období vlastenecké agitace ("fáze B") diskursu 

pololidovému a období nástupu masového národního hnutí ("fáze C") diskursu lidovému. 

Jsou zde však patrné i rozdíly, spočívající jednak v tom, že uvedená konceptualizace 

předpokládá (byť nikoli absolutizuje) postupný a především jednosměrný vývoj, což ani 

v jednom případě není v rámci zde užité dískursívní analýzy nutné, zároveň se omezuje jen na 

jeden typ ("náhradního") symbolického universa, zatímco výklad následujících kapitol bude 

v tomto bodě širší. 

Uvedené diskursivní analýzy budou tvořit hlavní složku druhé až čtvrté části práce, v každé 

částí jím nicméně budou předcházet dvě důležité kapitoly a dvě další budou následovat. Půjde 

jednak o komparativní rozhled snažící se zachytit danou problematiku v širší, potažmo 

celo(západo )evropské perspektivě, ve druhé řadě o přehled formálně-institucionálních, 

především legislativních a normativních změn (nebo naopak jejich absence), k nimž v daném 

období došlo a které tak tvořily jeho vnější, "hraniční" meze pro velkou většinu společností. 
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Naopak nábožensko-sociálně marginálním a marginalizovaným, těm, kteří se do povolené 

majority "nevešli" a proto byli apriorně vyřazeni i z výkladu "diskursivní" kapitoly, bude 

věnován zvláštní výklad. Již zde přitom je třeba upozornit, což je samo o sobě důležité pro 

poznání sledovaného fenoménu, že se v jednotlivých epochách měnilo složení a vymezení 

těchto ,jiných" a ipso facto nábožensko-sociálně nepřijatelných; zatímco do vydání 

Tolerančního patentu šlo o nekatolíky obecně (včetně židů, jakkoli tvořili specifickou 

skupinu), v Toleranční době hráli tutéž úlohu náboženští sektáři, respektive- až po roce 1848 

-jejich různě transformovaní potomci, příslušníci jiných nepovolených malých náboženských 

skupin (nejčastěji vznikajících v důsledku zahraničních misií, ale nelze zapomínat kupříkladu 

ani na postupně se rodící hnutí Los von Roma starokatolicismus) a zcela okrajově již i ateisté. 

Každá z výkladových částí práce bude konečně doplněna obecnějším závěrem (pátou 

kapitolou), souborně pojednávajícím dobovou lidovou religiozitu z historicko-sociologické 

perspektivy. 

Podstatnou, strukturně odlišnou složku práce bude představovat ještě její pátá část, doplňující 

co možná sevřený výklad předcházejících kapitol v podobě kratších exkursů. Půjde většinou o 

pro potřeby této práce upravené již publikované nebo k publikování připravené studie, jejichž 

úkolem bude dřívější výklad buď v partikulárních otázkách rozšířit, aniž by to vedlo ke 

konfusnosti, jako by tomu bylo při včlenění těchto kapitol přímo do textu, nebo nabídnout 

větší množství odlišných interpretačních možností k určitému tématu, nebo konečně ve větší 

míře do textu uvést lokální a/nebo osobní "mikrohistorickou" rovinu. V tomto posledním 

případě nepůjde (jen) o aplikaci historicko-antropologické perspektivy, kupříkladu S. 

Burghartz přímo ztotožňované s mikrohistorií (Eibach-Lottes 2002: 206-218),16 nýbrž také o 

miniaturní obdobu jakýchsi "dějin individualit" nebo až osobních biografií z řad lidových 

vrstev, o jaké se s úspěchem pokusil C. Ginzburg (Ginzburg 2000) nebo jaké zná dějepisectví 

českého sektářství třeba z pera L. Domečky (Domečka 1920). 

Na tomto místě je třeba ještě učinit jednu formálně-technickou poznámku/omluvu. Značný 

rozsah a závažnost studované problematiky, stejně jako mnohost použitého pramenného 

materiálu a sekundární literatury, vedly autora k překročení obvyklého rozsahu disertačních 

prací, přičemž v dané situaci toto řešení považuji za účelnější než umělé, arbitrární omezování 

délky textu. Zároveň však mám ve věku moderních informačních technologií a v neposlední 

řadě kvalitních tiskových prostředků za zbytečné přísně dodržovat dosud platnou 

16 S tímto pojetím se autor nemůže ztotožnit (viz Nešpor-Horský 2004: 70-79) a naopak má za to, že vymezení 
historické antropologie by mělo být o dost širší; v tomto smyslu bude historicko-antropologický směr bádání 
užíván i ve druhé až čtvrté části práce. 
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československou normou stanovenou technickou úpravu textu. Byl-li by totiž použit formát 

normovaných stran, práce by se z dosavadních 795 stran "roztáhla" na plných 1.187, což 

považuji za neúnosné. Ze stejného důvodu byl zvolen oboustranný tisk a citační technika 

autor/první prvek- rok vydání přímo v textu, omezující rozsah poznámkového aparátu. Jde 

ostatně o techniku, která už je v zahraniční literatuře běžná a obvyklá nejen v případě 

společenskovědních děl (kde je užívána prakticky výlučně) ale i v případě historiografické 

literatury, pro čtenáře navíc- alespoň po mém soudu- pohodlnější. 
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I. 

PROLEGOMENA 
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1. KAPITOLA 

PRAMENNÁ ZÁKLADNA, JEJÍ CHARAKTER A 
v , 

MOZNOSTI ANAL YZY 

Je nepochybné, že jakýkoli historický výzkum se neobejde bez analýzy primárních pramenů, 

jenž vpravdě tvoří jeho základ; stejně tak nepochybné však je, což si moderní dějepisectví 

uvědomuje stále výrazněji, že již sám výběr pramenů a způsob jejich použití, nehledě k jejich 

následné interpretaci, je sám do značné míry interpretací. Slovy J. Horského, "dějezpytná 

práce - zejména od okamžiku, kdy překročí ráz pouhého neselektivního přetlumočení či 

převyprávění pramenů - vykazuje v obecné rovině mnohem větší, byt' třeba i 

nereflektovanou, závislost na autorově apriorním pojetí dějinné a sociální skutečnosti [než 

bádání přírodovědné]" (Horský 1999: 9). Nejinak je tomu i v případě studia náboženských 

dějin, naopak právě v tomto případě (stejně jako v jiných typech Geistesgeschichte; cf 

Eibach-Lottes 2002: 261n.) daná skutečnost vystupuje do popředí obzvlášť naléhavě. 

Jednotlivé historicko-filosofické, teologické ale i v jiných symbolických universech 

zakotvené výkladové školy, nacionalismem počínaje a marxismem konče, abych uvedl jen 

dva typické příklady, totiž v rámci svého (sebeospravedlňujícího) historického studia nejen 

aplikují vlastní ideová a ideologická schémata, ale zároveň tak (nezřídka implicitně) činí 

právě i volbou použitého pramenného materiálu. 

V rámci (oprávněné) kritiky přílišné orientace dosavadního studia východočeského 

tolerančního sektářství na prameny úřední a formálně-institucionální povahy, jež zde může 

sloužit jako příklad par excellence, proto M. Machovec zdůraznil, že "autoři dosavadních 

závažnějších monografií ... přistupovali k pramenům nedostatečně kriticky ... užívali totiž 

souhrnu dokumentů naprosto mechanicky, nerozlišujíce mezi jejich velmi různorodou vnitřní 

hodnotou, neuvažujíce, za jakých okolností ten či onen psaný dokument vznikl" (Machovec

Machovcová 1960: 195). Uvedený autor namísto toho navrhl členění pramenů na I. prameny 

primární, pocházející od samotných sektářů; 2. prameny sekundární, pocházející od jejich 

přímých vnějších pozorovatelů, někdy však zachycující i myšlení samotných sektářů 

(výslechové protokoly, vizitační zprávy); a 3. prameny terciární, tedy širší dobovou reflexi 

"blouznivecké" problematiky z per osob, jež se se sektáři neměli možnost přímo setkat (ibid.: 

196-213). Ani toto rozdělení, které přijala za své i skupina mladších protestantských historiků 
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(viz Melmuková 1995: 5), však není bez problémů. Především totiž vede k přílišnému akcentu 

na prameny prvního typu, jakkoli se jich v daném případě dochovalo malé množství, nadto 

v podobě vzorku zcela nepochybně nereprezentativního (s touto kritikou přišel již Říčan 

1962; dále ji rozvedli Kučera 1976: 6; Nešpor 2004: 212-213). Vedle toho nebere do úvahy 

recepční okruh těchto textů, ať již jejich autory zamýšlený, což nepochybně ovlivňovalo nejen 

formu podání, avšak i jeho obsah, nebo skutečný se všemi důsledky na další šíření uvedených 

informací, včetně jejich (případného) zpětného působení na autory/původce textů. Autor 

tohoto textu proto ve svých dřívějších pracích zavedl odlišné členění pramenů a z něj 

plynoucí metodiku jejich zpracování, sestávající z 1. vlastních neveřejných pramenů, které 

jediné plně reflektovaly náboženské myšlení jednotlivých sektářských skupin (avšak právě a 

pouze jich); 2. vlastních veřejných pramenů, jejichž původci sice byli sektáři, avšak které byly 

určeny širšímu, ne-sektářskému publiku, a proto mohly být i záměrně zkreslující (sem patří i 

supliky žádající o povolení jejich víry/věr); 3. nevlastní přímé prameny zhruba v intencích 

Machovcovy skupiny sekundárních pramenů; a konečně 4. nevlastní nepřímé prameny, 

odpovídající terciárnímu typu pramenů podle M. Machovce (podrobněji Nešpor 1998: 37-40, 

254; a především Nešpor 2001: 23-38). Jejich pořadí přitom sice určovalo blízkost těch 

kterých pramenů náboženskému myšlení tolerančních sektářů, nikoli však míru jejich 

použitelnosti v rámci vědeckého studia tolerančního sektářství obecně. 

Z uvedeného členění pramenů, jež zohledňuje jak jejich původ, intence vzniku a obsah, tak 

také recepční okruh a další působení a v neposlední řadě i "sociologicky" chápanou míru 

reprezentativnosti, budu vycházet i v této práci, ovšem s tou výhradou, že před námi leží 

mnohem rozsáhlejší a strukturovanější výzkumné pole. Na tomto místě nepůjde o studium 

místně, časově a do značné míry i myšlenkově a kognitivně omezeného, byť vnitřně 

mnohotvárného, sektářského hnutí, půjde nám o rozbor (především) lidové religiozity jako 

celku, nadto nepředstavitelný bez přihlédnutí k těm intelektuálním zdrojům, z nichž lidové 

náboženské myšlení nepochybně čerpalo. Jednotlivé komunikativní roviny, v intencích této 

práce chápané jako diskursy (intelektuální/elitní; lidově-popularizační; lidový), přitom ipso 

facto byly ve vzájemných vztazích, nikoli však do té míry, abychom je mohli pojímat jako 

celek. Naopak intertextuální, ideové, kognitivní i mentalitní vazby a souvztažnosti uvnitř 

uvedených diskursů byly vždy četnější a významnější, než mezi nimi; tato skutečnost vede 

k oddělování uvedených diskursivních rovin. Teprve v jejich rámci, respektive v rámci jejich 

jednotlivých součástí, myšlenkových skupin, škol, lze hovořit o jednotlivých typech pramenů, 

jak byly naznačeny výše, stejně jako o jejich nepochybné diachronní proměně. Poslední 

uvedený případ přitom mohou dobře ilustrovat třeba proměny vnějšího označování nekatolíků 
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i jejich sebeoznačování v českých zemích od 18. století do konce Toleranční doby, odrážející 

jak legislativní změny tak také - a to především - proměny mentalitní nebo přinejmenším 

filosoficko-teologické včetně "lidové filosofie" (Nešpor 2002a). 

Výklad o charakteru, obsahu a badatelské použitelnosti jednotlivých typů dochovaného 

pramenného materiálu, z něhož jen část se z pochopitelných důvodů mohla stát předmětem 

aktuálního výzkumu (jak na to ještě bude upozorněno), proto bude členěn podle jednotlivých 

diskursivních rovin a v jejich rámci podle jejich jednotlivých součástí. Nepůjde přitom o 

rezignaci na uvedenou charakterovou a typologickou škálu pramenů, jíž je třeba mít neustále 

na paměti, ta však bude přímo aplikována při vlastní heuristické práci, přičemž bude 

v nutných případech dále explikována; proto nebude nutné jí na následujících stranách dále 

formalizovat. Protože nám dále půjde především o studium lidové zbožnosti, respektive toho, 

co jí ovlivňovalo, pro výzkum budou nejdůležitější prameny provenience lidové (3. diskurs), 

případně pololidové (2. diskurs). Právě jejich shromáždění a analýze bude věnována největší 

pozornost, zatímco studium pramenů lidovému myšlení vnějších bude mít toliko podpůrnou 

hodnotu, umocněnou nadto i tím, že se v mnoha případech lze opřít o relevantní sekundární 

literaturu (např. Barth 1986-88; McGrath 2001; v českém prostředí zejména Lochman 1952; 

/dem 1964). 

1. Filosoficko-teologické interpretace, institucionální změny 

Nejrozsáhlejší, relativně nejsnáze dostupnou, avšak pro potřeby přítomného výzkumu 

nejméně důležitou skupinou pramenů jsou literární památky z prostředí elitního/ 

intelektuálního diskursu; jde jednak o "vysokou", "učenou" část (náboženské) literární 

produkce 18. a první poloviny 19. století, ve druhé řadě o legislativní, normativní a formálně

institucionální opatření, které její vývoj a proměny iniciovaly a konečně o (část) intelektuální 

reflexe těchto proměn, dobové i pozdější. 

Teologická literatura 

Na základě dobové literární produkce a dalších forem působení kultury elit můžeme 

zkonstruovat několik typů teologické (sebe)prezentace, několik odlišných typů zbožnosti, jež 

byla sice nebyla určena lidu, která však ovlivňovala autory píšící pro lid stejně jako mocenské 
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elity, určující institucionální hranice "dovoleného" nebo i do budoucna "chtěného". 17 

V období, které sledujeme v této studii, se přitom uplatnila (přinejmenším) dvě související 

řídící kritéria, vedoucí k jejich rozdělení - v první řadě šlo o rozdělení křesťanství do většího 

počtu vzájemně vyhraněných širších teologických proudů, k němuž došlo v souvislosti 

s českou i evropskou reformací a potom v rámci jejich dalšího věroučného vývoje, stejně jako 

s paralelní konfesionalizací na katolické straně, a ve druhé řadě o působení raně novověkého 

státu, který nejpozději od Augsburského náboženského míru tendoval k preferenci jednoho 

z těchto výkladových směrů křesťanství, mocensky jej podporoval a případně i vylučoval 

jakoukoli konkurenci. Z hlavních křesťanských směrů přitom pro 18. století v českých zemích 

připadají v úvahu 1. katolicismus, ať již v podobě potridentské barokní zbožnosti, vnitřně 

ovšem proměnlivé a vyvíjející se, nebo ve formě osvícenských snah o reformu a rekonstrukci 

této zbožnosti; právě a pouze katolicismus, aniž byla jasně deklarována - a to i v případě 

josefinských reforem - výlučnost jedné z těchto forem, přitom samozřejmě až do vydání 

Tolerančního patentu tvořil jediné povolené vyznání18 a i potom vyznání státní, "panující". 

Vedle toho přichází do úvahy 2. dědictví české reformace, ať již v její radikální, bratrské 

formě nebo ve formě umírněné, (novo )utrakvistické, od konce 16. století stále zřetelněji 

tendující k (filipistickému) luterství, 19 nebo i- jako jediná církev evropské reformace, která se 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku výrazněji uchytila- (3.) toto luterství samo. Ani v tomto 

případě však nešlo o jednotnou náboženskou větev, protože flacciovská ortodoxie konce 16. a 

17. století začala být v sedmnáctém věku zevnitř kritizována a postupně nahrazována 

pietismem, ať již k tomu došlo v souvislosti s nástupem osvícenského (moderního) myšlení, 

nebo bez této souvislosti a dokonce i před ní. 20 

V případě katolické teologické produkce 18. a první poloviny 19. století máme co dělat 

s velmi rozsáhlým a obtížně ohraničitelným souborem literárních pramenů, psaným většinou 

17 Typickým příkladem může být E. Wintrem zkoumaná problematika recepce jansenismu a osvícenství na 
tereziánském dvoře, především jejich vliv na výchovu budoucích císařů Josefa II. a Leopolda II. (Winter 1945: 
25-38, 99-100). 
18 To platilo o všech českých zemích s výjimkou Slezska, kde přes příležitostný silný rekatolizační tlak zůstala 
v platnosti omezená existence luterských církví; tato skutečnost byla roku 1707 (respektive 1709) formálně 
garantována i Altranstadtskou smlouvou. Specifická byla dále i situace židovské menšiny, na čas z českých zemí 
vůbec vypovězené, jež však až do roku 1781 nepožívala status povoleného vyznání; židovstvo bylo trpěno jaksi 
"mimo zákon", jako panovnický regál. 
19 Otázka blízkosti pozdního předbělohorského utrakvismu luterství, projevující se kupříkladu i užíváním 
označení "evangelictví", vedla již ve třicátých letech, jak známo, k polemice mezi F. Hrubým a F. Hrejsou o 
tom, zda má vůbec ještě smysl hovořit o novoutrakvismu (Hrubý 1934-35; !dem 1939; Hrejsa 1938); v 
současnosti stanovisko o českém luterství (oproti věroučně relativně samostatnému novoutrakvismu) hájí David 
2003. 
20 Většina historiků protestantské teologie se přidržuje názoru E. Troeltsche, že pietismus osvícenství předcházel 
a myšlenkově byl namnoze protikladný (Troeltsch 1992: 681, 819), zatímco A. Ritschl a především K. Barth 
soudí, že pietismus je výrazem osvícenského ducha (Barth 1986-88: 74). 
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latinsky avšak od zavedení české a německé pastorální teologie na teologických fakultách 

dědičných zemí (od roku 1777) také stále větší měrou v národních jazycích. Kromě domácí 

literární produkce však musíme počítat i s poměrně širokou reflexí vývoje jiho- a 

západoevropského teologického myšlení, o čemž svědčí jednak bohatá překladová činnost 

(mezi nejdůležitější prameny tohoto druhu patří na jedné straně Sv. Canisius 1733 a na straně 

druhé Bossuet 1804-05) a ve druhé řadě opakovaná zjištění existence zahraničních, a to i 

oficiálně zakázaných, literárních děl v českých zemích (např. Lněničková 1999: 45n.; Winter 

1935: 17-18). Obojí se v osmdesátých letech 18. století zmnožilo, jak o tom svědčí třeba 

Stachovy překlady Royka a Feddersena (Feddersen 1786; Royko 1785; cf Jakubec 1929-34, 

II.: 233). Neméně důležité, zejména v přelomových prvních letech náboženské tolerance a 

souvisejících změn uvnitř katolické církve, bylo mimoliterární působení na kněžský dorost, 

především v podobě přednášek na generálních seminářích (a teologických fakultách); 

přehlednou informaci o tom podává F. Cinek (Cinek 1934: 19-58; cf také Zuber 2003: 47-

84). Jen některé z těchto výkladů, respektive z jejich úředně nařízených podkladů, se přitom 

dočkaly soudobé publikace- nestalo se tak třeba v případě Dobrovského přednášek, jejichž 

podstatnou část zpřístupnila až novodobá edice (Dobrovský 1954), zatímco Chládkovy 

Počátkowé opatrnosti pastýřské (Chládek 1780-81) se na výsluní zájmu dvorské komise 

udržely jen devět let, aby pak byly nahrazeny Stachovým překladem Giftschtitzovy 

pastorálky. To však vůbec neznamenalo, že by Chládkova kniha byla zapomenuta; její 

umírněné osvícenství, projevující se například důrazem na racionalitu náboženského prožitku 

i způsobu jeho kněžského utváření/prezentace (Chládek 1780-81, I.: 7, 66 aj.), stejně jako 

v Čechách a na Moravě ozvučné odvolání se na dědictví české reformace i na protestantské 

autory (ibid.: 9, 22n.), jí totiž předurčilo trvalému zájmu českých bohoslovců i lidových kněží 

až hluboko do 19. věku. Podobně se má za to, že ještě dlouho po zrušení generálních seminářů 

trvalo jejich "dědictví" v podobě (skrytě) liberálního teologického myšlení, v tradici 

josefinských pastores bones (Putna 1998: 39-55, 135-141; Winter 1945: 211n.). Naopak 

Hubálkova příručka systematické teologie (Hubálek 1784) byla dílem natolik výlučným, že 

patrně nezasáhla než teologicky velmi vyspělé čtenáře, nejčastěji právě studenty 

bohosloveckých fakult. Konečně však musíme počítat, zejména v josefinském a 

leopoldovském období a potom opět od první třetiny 19. století, i se zahraničním studiem a 

kontakty v českých zemích působících bohoslovců a/nebo části šlechty (cf např. Cinek 1934: 

34; Lněničková 1999: 251 ). 

Další platformou pro pěstování učené katolické teologie, ačkoli samostatná knižní produkce -

stále méně latinská ve prospěch češtiny a především němčiny - nadále trvala a spíše se 
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zmnožovala, se ve čtvrtině 19. století stal Vinařického Časopis pro katolické duchovenstvo21 

(ČBS 1912-30, III.: 307-308; LČL 1985-2000, I.: 398-399). Druhý český odborný časopis, 

ačkoli i v případě "Musejníku" ( ČČM) mezi jeho hlavní odběratele v tomto období patřili 

katoličtí kněží (Cinek 1934: 185), se přitom zaměřoval především na pěstování biblické a 

systematické teologie a na její "praktické aplikace". Typickým příkladem přitom může být 

v časopise trvale přítomná diskuse o mezikonfesních vztazích, katolicko-protestantskými 

sňatky počínaje22 až po otázky spojené s vlasteneckým působením kléru (včetně ediční 

činnosti vztahující se na díla české reformace). Okruhem svých čtenářů i (teologickou) 

náročností zpracovávaných témat nicméně ČKD zůstal omezen na elitní intelektuální diskurs, 

což ovšem neznamenalo, že by (zprostředkovaně) nepůsobil i na lidové vrstvy; s fenoménem 

katolických lidových časopisů se ve větší míře setkáváme až v polovině 19. století. Jejich 

příkladem par excellence, ostatně jediným (dlouhodoběji) životným a po několik let dokonce 

jediným českým katolickým časopisem vůbec, se stal Štulcův Blahověst, vycházející ve 

sledovaném období (nejčastěji) s podtitulem "Katolické hlasy" (ČSB 1912-30, II.: 275).23 

Kromě menšinového literárního obsahu, typického ostatně i pro ČKD, se náplní tohoto 

časopisu stala především aplikovaná (pastorální/praktická) teologie, úzce související 

s nástupem tzv. druhé konfesionalizace (Putna 1998: 160-184), jak to ostatně Štulc 

proponoval v programovém prohlášení nové řady (Štulc 1855: zejm. 2, 5). Již z toho je 

zřejmé, že Blahověst byl určen především laickým čtenářům, nepatří tedy sensu stricto do 

prvního, intelektuálního ale do druhého, pololidového/lidu určeného diskursu sledované 

práce. V době vzniku tohoto časopisu nicméně došlo k další důležité změně, proměňující 

charakter katolických intelektuálních pramenů. Od druhé poloviny čtyřicátých let a zejména 

pochopitelně od roku 1848 (do nástupu Bachova absolutismu a především do konkordátu) se 

totiž začínají objevovat heterodoxní "privatizované" katolické polemiky se samospasitelnou 

církví. Šlo o polemickou literaturu, psanou katolickými (někdy již přímo ex-katolickými) 

intelektuály, jenž se sice považovali za dobré, ba nejlepší údy své církve, kteří však právě 

21 ČKD byl založen v roce 1828 a vycházel do r. 1852, od r. 1860 začala vycházet nová řada pod názvem 
Časopis pro katolické duchovenstvo (zastaven byl r. 1949); K. Vinařický ČKD redigoval po celé v této práci 
sledované období (do r. 1866 samostatně, následující dva ročníky spolu s K. Borovým). V poměrně 
nepřehledných pravopisných poměrech první poloviny 19. věku stojí alespoň za zmínku, že do roku 1844 ČKD 
užíval starý pravopis s ortografií "w" místo "v" atd., od čehož bylo experimentálně upuštěno v r. 1845, 
následujícího roku se však časopis vrátil k původnímu typu, jenž byl udržován až do r. 1847. 
22 Církev v těchto případech vyžadovala revers o katolické výchově dětí, i když je otázka, nakolik skutečně bylo 
jeho dodržování kontrolováno případně vymáháno. Dochované reversy z katolicko-reformované Krouny svědčí 
spíše o tom, že šlo o čistě formální záležitost; SOkA Chrudim, F. ú. Krouna, kt. 2. 
23 Blahověst vycházel v letech 1847-1852, obnoven byl 1855 a pak vycházel až do r. 1895; V Štulc byl jeho 
samostatným redaktorem od založení časopisu do r. 1861, do počátku následujícího roku spolu s F. Srdínkem, 
který pak redakci převzal úplně. Číslování ročníků druhé řady variovalo, zejména v počátcích, protože někdy 
zohledňovalo existenci řady první, jindy nikoli. 
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proto kritizovali její aktuální stav a/nebo hierarchické vedení (včetně jeho magisteria). 

Polemiky tohoto typu sice již existovaly v osvícenském období, avšak s podstatným rozdílem 

- polemikové poloviny 19. věku, na prvním místě A. Smetana, F. M. Klácel (1848; cf také 

Trapl 1999) či K. Havlíček (Havlíček 1929; !dem 1929a; cf Kybal 1997: zejm. 45) nebo K. 

Sabina (Sabina 1846) se již totiž (vedle mnohem menší "ochoty ustupovat") neobraceli jen na 

elitní publikum, nýbrž zcela záměrně na vzdělanější část lidových vrstev, jíž neváhali 

"demokraticky" brát za soudce ve své věci. Extrémní příkladem tohoto typu může být i záhy 

zakázaný protijezuitský spis A. Wysokomýtského (Vysokomýtský 1849). Tím vlastně mizí, 

respektive co do svého dosahu se marginalizuje, typ učené katolické literatury ve prospěch 

literatury pololidové. Začínalo platit, co pro vyspělejší prostředí v Říši a (německou) 

protestantskou teologii bylo typické již o sto let dříve, že "teologie sice prochází prudkým 

vývojem, ale míra jejího pokroku není v ní samé ani v její věci, nýbrž kdesi mimo ni. A 

protože tento pokrok přichází stejně trochu opožděně, nemůže teologie ovoce své modernosti 

nikdy pořádně vychutnat, ale je stále nolens volens nemoderní" (Barth 1986-88: 129). 

Prostor, který byl věnován výkladu o "vysoké" katolické teologické tvorbě a působení jakožto 

pramenech přítomného výzkumu, není ani zdaleka dostačující. Tato redukce je 

ospravedlnitelná jedině tím, že v daném případě budu přímo vycházet jen z některých 

důležitých děl tohoto typu, zatímco jejich celek, stejně jako vyznění a dopad různých proudů 

katolického teologického myšlení sledovaného období, budu sledovat pouze na základě 

dostupné sekundární literatury; nejinak tomu bude i v případě děl protestantských autorů. Pro 

alespoň přibližnou představu o rozsahu (byť jen) české teologické literární produkce lze 

odkázat na dílo J. Jirečka, jakkoli v dílčích ohledech zastaralé, podle kterého bylo v 17. a 18. 

století z 1.677 českých knih 1.255 (75%) teologických a v období od konce 18. století do roku 

1846 tento poměr byl stále ještě 2.453 : 865 ( 65% : 35%) (Jireček 1856: 28). V rámci 

posledně uvedeného období (Jungmannova šestá perioda vývoje české literatury) přitom byly 

nejčastějšími žánry (většinou pololidové) modlitební knihy (177 ks; 20%), kázání (163 ks; 

19%), písně (85 ks; 10%) a populární teologické výklady (76; 9%), nechyběly zde však ani 

poměrně hojně zastoupené učené dogmatické spisy (135 ks; 16%), díla z dalších teologických 

disciplín (86 ks; 10%) a samozřejmě překlady Bible nebo jejích částí (26 ks; 3%), stejně jako 

nově se objevující žánr konkordancí (3 ks). 

Naopak na tomto místě můžeme ponechat stranou "vysokou" teologii někdejší české 

reformace, protože ta již v 18. a v 19. století dobové teologické myšlení prakticky 

neovlivňovala, ačkoli výraznější měrou působila v lidových nekatolických vrstvách. Jedinou 

výjimku přitom představovalo "přihlašování se" k tomuto dědictví, nejčastěji v rámci 
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dobových interkonfesních polemik, a to jak na straně protestantské tak katolické. Mezi 

příklady prvního typu, hojné především v prvních letech tolerance a potom na sklonku 

Toleranční doby, nepočítáme-li polemiky berlínských exlulantů (např. Elsner 1750; !dem 

1782; k tomu cf zejm. Slavík 1876: 330-332), lze řadit především Hurban 1861; Institoris 

Mošovský 1783; !dem 1785; Luther 1853; Sluníčko 1848 ad., zatímco druhý typ reprezentuje 

snahu katolických autorů vyrovnat se nebo se i přiblížit (části) husitského dědictví (např. 

Blahoslav 1837; Malý 1850 ad.). Franty Šumavského edice Blahoslavova Augustova 

životopisu proto (katolickým čtenářům) přímo připomínala historický význam Jednoty a 

dokonce (v návaznosti na Herdera) explicitně soudila, že "byla neydokonalegšj 

(neymrawněgšj) ze wšech lidských gemu powědomých společnostj" (Blahoslav 1837: xi), 

k pozitivnější recepci Husa a (části) husitství katolickou inteligencí však daly podnět již 

Peldovy Kurzgefasste Geschichte der Bohmen ... a pochopitelně využití této složky národních 

dějin v protinapoleonské propagandě (cf Gintl1924: 96; Rak 1979: 102-105). 

Výše řečené o jazyce, obsahu, charakteru, zahraničních zdrojích24 i "oficialitě" intelektuální 

části katolické teologicko-filosofické produkce 18. a první poloviny 19. století z velké míry 

platilo i pro spisy obou protestantských vyznání, ovšem s jednou podstatnou výhradou. České 

(a shodně i moravské a rakouské) toleranční církve byly chudé, jak ve smyslu materiálním tak 

ipso facto do značné míry i duchovním; nebyly proto s to produkovat větší množství "elitní" 

literatury, přesahující bezprostřední nutnost, a i jejich recepce zahraničních myšlenkových 

pohybů byla z tohoto důvodu (vedle institucionálních omezení za vlády Františka II.) 

poměrně omezená. Zahraniční pomoc, včetně významného podílu Uher, se totiž omezila 

prakticky výlučně na období krátce po vydání Tolerančního patentu, kdy svou sílu věnovala 

především již citovaným mezikonfesním polemikám nebo nabádání k odstupování od 

katolické církve (především Markovič 1783), zatímco později prakticky ustala. Čeští 

reformovaní a luterští bohoslovci tak zůstali odkázáni namnoze jen sami na sebe a to jak ve 

smyslu obsahovém, tak - a to především - v důležitých otázkách materiálního zabezpečení 

publikační produkce a s ním související převažující pololidovou orientací. Přestože je zřejmé, 

že si především (většinoví) reformovaní kazatelé z Uher s sebou přinesli jisté dědictví tamní 

interpretace této konfese, jak o tom nejlépe svědčí Véghova Agenda, která vlastně není než 

upraveným překladem Medgyesiho agendy předtiské superintendancie (Végh 1783; cf Burian 

24 Zatímco reformovaní bohoslovci mohli nepřetržitě studovat na uherských náboženských učilištích (v 
Debrecíně, Kéčkemétu, Papě a Blatném Potoce), odkud ostatně pocházela většina prvních českých a moravských 
tolerančních kazatelů tohoto vyznání, v habsburských zemích neexistoval ekvivalentní ústav pro luterány. R. 
1800 jim proto bylo povoleno šest zahraničních univerzit, "problém zahraničního studia", ve kterém vláda 
Františka II. spatřovala potenciální nebezpečí, však byl s konečnou platností řešen až založením vídeňské 
evangelické bohoslovecké koleje r. 1821 (podle dv. dekretu ze 3. října 1819); Janata et al. 1864: 241. 
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et al. 1995: 1 07), můžeme se v podstatě omezit na domácí literární produkci. Ani té přitom 

nebylo příliš značné množství, zejména vyloučíme-li z ní spisy pololidového charakteru, jako 

byly interkonfesijní polemiky, (většina) modlitebních knih, katechismů a kancionálů (k této 

literatuře viz ibid.: 105-1 09; Janata et al. 1864), přičemž nadto byla z praktických důvodů 

obvykle vydávána opakovaně. 25 

Uvedené skutečnosti se odrazily i ve vývoji české protestantské literatury Toleranční doby. 

Zatímco první generace kazatelů se primárně snažila o teologické zakotvení svých konfesí, a 

to jak ve vzájemných sporech (včetně diskusí s katolíky) tak zejména ve vztahu k nepříliš 

ortodoxnímu lidovému nekatolictví, další generace se přiklonily k osvícenské racionalistické 

teologii, jež začala být z kazatelen obojího vyznání vytlačována až počátkem druhé poloviny 

19. století. Extrémním příkladem bylo místy až unitářské popírání Kristova božství u B. V. 

Košuta (Brož 1956: 133; Říčan 1940: 21),26 racionalistická teologie a s ní související 

moralismus však byl typický pro celé toto období, což mimo jiné podporovalo vlasteneckou 

angažovanost značné části protestantského duchovenstva (ibid.: 24-28).27 Teprve 

novoluterství D. B. Molnára, vlivem W. Loheho "konvertity" od "vše-protestantského" 

postoje, vedlo od počátku padesátých let k většímu důrazu na "symbolické knihy", tedy na 

augsburské pravověří Formule svornosti, jež opětovně zdůraznilo propast mezi oběma 

protestantskými vyznáními a eo ipso znamenalo pád racionalistické teologie. K tomuto směru, 

znamenajícím mimo jiné obrat k vyhroceně luterské liturgii a jejímu teologickému 

ospravedlnění, totiž začali inklinovat i další luterští faráři, na prvním místě superintendant J. 

Beneš nebo vlivný J. Růžička (Lukášek 1929; Říčan 1940: 42). K podobnému vývoji ostatně 

došlo i na Slovensku (viz Hurban 1861). Protichůdný helvetský konfesionalismus na sebe pak 

již nenechal dlouho čekat, ačkoli se plnou silou projevil až po odeznění Toleranční doby. 

Jeden z "prováděcích dekretů" k Tolerančnímu patentu (z 22. června 1782) protestantům 

povoloval v zemských jazycích nově vydat 1. Písmo, 2. Lutherův Malý a Velký katechismus, 

3. Heidelberský katechismus, 4.-5. nějakou agendu augsburské a helvetské církve, a 6.-8. 

několik již existujících zahraničních kancionálů (Janata et al. 1864: 253-254), čemuž v zásadě 

odpovídala jejich pozdější publikační činnost. Z teologické literatury, již tu sledujeme, se (s 

výjimkou Bible nebo jejích částí, jež však až do roku 1863 pocházely ze zahraničních 

25 Typickým příkladem jsou známé "Wéghovky", reformovaná modlitební knížka, jež se od svého prvního 
vydání v r. 1799 dočkala (do r. 1927) plných třinácti dalších edic; užívaná Růžičkova edice těchto , výborných a 
všeobecně užívaných modliteb' (Végh 1853) je přitom pátým vydáním. 
26 (Pro historika) šťastnou náhodou se v podobě policejních zpráv dochovala i podrobná excerpta všech 
Košutových kázání od 9. května 1850 do 20. října 1851, která vydal Lukášek 1937: 7-103. 
27 V této souvislosti nelze nevzpomenout známého (pravděpodobně) Košutova kázání na Jr 30, 7 z roku 1849, 
interpretující Krista jako horlitele za národní svébytnost a humanitní hodnoty (svoboda, rovnost). 
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tiskáren; Burian et al. 1995: 105) jednalo prakticky jen o dvojí (Szalayovo a Vorlovo) vydání 

Helvetské konfese a o Véghovu Agendu; luterské sbory naproti tomu musely užívat 

emigrantské agendy Krmanovy, respektive jejího výtahu v Leškově kancionálu (Leška 1796, 

Řád; cf Burian et al.1995: 108; Janata et al. 1864: 256-258). Po stránce obsahové Agenda 

představovala "vzorové nastínění" liturgických pořádků a praktického provádění jednotlivých 

církevních úkonů (podávání svátostí, přisluhování nemocným, úvod, oddavky, pohřby) (Végh 

1783), jež bylo pro maďarskojazyčné bohoslovce vpravdě nutností, od jejíhož znění se 

zejména zpočátku asi jen málo odchylovali (aniž nutně sami museli plně rozumět českému 

překladu). Naproti tomu překlad Helvetské konfese (Szalai 1784) byl důležitým teologickým 

počinem, předpokladem pro samostatný rozvoj české reformované teologie, k němuž však 

prozatím nedošlo. Konfese proto byla zřejmě používána, podobně jako Agenda, zejména 

k přímému čtení jako součást bohoslužeb. 

Teprve v pokročilejší Toleranční době se objevila nová vydání náročnějších starších děl české 

reformace nebo i emigrantských, z nichž například Berlínský kancionál kromě vlastních písní 

obsahoval už i rozsáhlý výklad o české protestantské písňové tvorbě, především o její historii 

(Kancionál 1834; Komenský 1846; Koruna neuvadlá 1846). V návaznosti na bratrskou tradici 

přitom uvedený zpěvník zachovával i členění na skutečnosti (z hlediska spásy) podstatné, 

služebné a případné (Kancionál 1834: 26; k tomu cf Molnár 1948: 19-32; Říčan 1957: 424-

439). Teprve až v tomto období začal vycházet i jediný významnější (pololidový) 

protestantský časopis, Česko-bratrský hlasatel B. V. Košuta.28 Na rozdíl od - typologicky 

srovnatelného - katolického Blahověsta však šlo o výrazně polemicky a dokonce politicky 

angažovaný časopis, v němž pro časové otázky (samozřejmě včetně církevních) prakticky 

nezbylo místo na hlubší teologické úvahy. Jeho krédem se stal boj za církevní rovnoprávnost 

a za sjednocení obou protestantských vyznání na základě racionalisticky pojímaného dědictví 

české reformace. Naproti tomu pozdější Česko-bratrský věstník věnoval větší pozornost 

církevně-organizačním otázkám. 

28 Česko-bratrský hlasatel vycházel jen od roku 1849 do následujícího roku, kdy byl úředně zastaven. Založen 
byl B. V. Košutem (h. v.) aJ. Růžičkou (a. v.) jako jeden z projevů připravovaného (avšak neuskutečněného) 
sloučení obou církví, Růžička však pro spory s Košutem z redakce vystoupil ještě před jeho zánikem. Sám pak 
vydával podobně krátkodechý, přestože mnohem umírněnější Česko-bratrský věstník (Lukášek 1927: ll; !dem 
1929: 74-80). 
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Korespondence a osobní dokumenty 

Pro poznání náboženského myšlení, institucionálního zakotvení a stavu lidové religiozity, 

nahlížené z intelektuální perspektivy, je především pro ranou Toleranční dobu neocenitelným 

pramenem farní korespondence a písemné dokumenty narativní povahy (paměti, farní/sborové 

kroniky9
). O obsahu a významu těchto pramenů, převážně ovšem institucionálních, pojednal 

už F. Roubík (Roubík 1941: 85). Přitom je třeba rozlišovat i charakter, respektive určení 

těchto pramenů; existují totiž výrazné rozdíly, jedná-li se na jedné straně o státem/církví 

vyžadované dokumenty ipso facto úřední povahy, o kterých pojednám níže, nebo naopak o 

texty vzniklé z vlastní vůle, u nichž proto můžeme předpokládat, zejména ve vztahu 

k heterodoxním či oficiálně nepovoleným náboženským názorům a praktikám, mnohem 

menší míru autocenzurní opatrnosti. Přitom jen texty tohoto typu budou pojednány v rámci 

tohoto oddílu. Nutno si dále uvědomit jak jejich výraznou ovlivněnost náboženským 

přesvědčením autora, tak systematické zkreslení způsobené rozdílnou mírou dochovanosti. 

Zatímco totiž katolické prameny tohoto typu prakticky neexistují, nebo to alespoň není 

známo, protože jsou "pohřbeny" v dosud nezpracovaných archivních fondech (jednou 

z výjimek je např. kronika mladočovské fary vedená od roku 178630
), protestantských 

pramenů tohoto typu je celá řada. Jejich studium je ostatně - v duchu Schiitzovy 

fenomenologické sociologie (cf Schiitz 1944) - o to významnější, že je psali cizinci, tedy 

osoby neznalé místních institucí a z nezbytí se s nimi seznamující prostřednictvím vědomé 

explikace a racionalizace, a že byly určeny cizincům, pro něž pochopitelně platila stejná 

omezení. Obě uvedené skutečnosti podtrhují jejich důležitost jakožto pramene pro poznání 

dobově "zřejmého" a proto explicitně netematizovaného. 

Jedná se především o neobyčejně rozsáhlý soubor korespondence adresované prešpurskému 

superintendantovi a. v. M. Institorisovi-Moszócimu,31 teprve nedávno objevený E. Kowalskou 

a dosud celkově nezpracovaný (jedinou studii představuje Kowalská 2003). Z celkových asi 

29 Povinnost vést (katolické) farní kroniky byla stanovena v roce 1809, zdaleka ne všechny kroniky však byly 
skutečně (dlouhodobě) vedeny, ne všechny se zachovaly a ještě méně jich je využitelných v rámci studia 
kulturních dějin; k tomu viz Roubík 1941: 48. Podle zjištění J. Macha farní kroniky na Podorlicku, pokud 
existují, byly založeny až ve 30.-40. letech 19. století a přinášejí velmi málo informací (Mach 2000: 278-279); 
širší výzkum farních fondů v archivech však dosud čeká na své zpracování, takže není vyloučeno, že přinese 
nová důležitá zjištění (např. autor této práce se setkal s rozsáhlými přípravnými materiály pro sepisování 
vikariátní kroniky v Litomyšli; SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50). O editovaných 
farářských pamětech bude řeč na jiném místě. Ještě horší však je podle zjištění F. Roubíka situace v případě 
školních kronik, jež sice byly zejména od druhé poloviny 19. století vedeny, ale jejich využitelnost je z více 
důvodů omezená (cf Roubík 1941:48, 85-86). 
30 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, F. ú. Mladočov, K. 1. 
31 ÚK SAV - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 322-323, 339,346-364,593-601,615. 
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čtyř tisíc (v naprosté většině) latinsky psaných listů totiž cca 5% z let 1782-1803 pochází 

z per českých a moravských luterských kazatelů, kteří takto vyjadřovali úctu a vděčnost 

svému někdejšímu duchovnímu učiteli a velmi podrobně jej informovali o náboženské situaci 

v zemi, stejně jako o svých aktuálních problémech (potíže s vybíráním saláru, s tolerančními 

sektáři, katolickou církví, vrchnostmi). Největší penzum těchto listů pochází z období 

několika prvních let po příchod luterských bohoslovců do Čech/na Moravu, tedy zejména 

z poloviny 80. let, což lze vysvětlit nízkou mírou jejich integrace do českého prostředí a 

následnou "sdělovací potřebou", informují nás proto jak o před-toleranční náboženské situaci 

tak také o počátcích augsburských sborů v Čechách. Naprosto nepominutelný význam tohoto 

souboru pramenů, jenž lze nadto doplnit i základními informacemi o jejich původcích z jejich 

vlastních životopisů (Kuklík 1887; Burian-Burian 1985: 16-48), přitom správně poznala již 

jeho objevitelka, zatímco v případě reformovaných kazatelů se nic podobného patrně 

nedochovalo (cf Macůrek 1950). 

Větší počet reformovaných pastorů však na druhou stranu vedl k tomu, že se mezi nimi našly i 

výjimečné osobnosti, které se nad rámec svých církevních povinností věnovaly nejen literární 

činnosti, ale také sepisování (mnohem otevřenějších) soukromých/sborových pamětí. Na 

prvním místě se tu sluší jmenovat libišského J. Végha, jehož memoáry již vyšly i tiskem 

(Végh 1882; k tomu cf biografii Hrejsa 1930),32 stejně jako v případě moravečského J. 

Szalatnaye (Szalatnay 1931 ). Oba faráři se totiž neomezi1i na popis rodinné/osobní historie, 

nýbrž věnovali značnou pozornost budování reformovaných církví a celkovému rozboru 

náboženské situace v Čechách, do určité míry i ve vztahu ke katolíkům. Stejný význam má 

z východočeských/českomoravských sborových kronik už Jen německy psaná 

Gedachtnisbuch der ev. Filialgemeindeh. o. zu Tschenkowitz, 33 vedená od roku 1791, zatímco 

novější tzv. Bergmanova kronika (a. v.) ze Stroužného34 pojednává prakticky výlučně o 

stavbě modlitebny a o sborově-organizačních otázkách. Tento nedostatek pramenů supluje až 

teprve existence pamětí Košutových, respektive i jeho dalších církevně-historických spisů 

32 Převážně latinský, dále maďarský (s. 68-82) a německý (s. 83-168) originál nadepsaný Zápisky Jana Wégha je 
uložen v ÚA SR ČCE, Sbírka rukopisů. Tamtéž je Véghova nepublikovaná německy psaná Zpráva o založení 
reform. Církví v Čechách (respektive její opis z r. 1881 z pera H. z Tardy); tuto zprávu již využil jak Tardy ve 
své historii českého protestantismu (Janata et al. 1886: 108-264), tak F. Hrejsa v již citovaném Véghově 
životopise (Hrejsa 1930). 
33 ÚA SR ČCE, Sbírka rukopisů, Gediichtnisbuch der ev. Filialgemeindeh. o. zu Tschenkowitz. Čenkovická 
církev byla německou filiálkou jinak českého sboru h. v. v Čermné, což byl případ jinde nevídaný; cf Janata et 
al. 1864: 165; Kašpar 1881: 143-144. 
34 lbid., Počátkowé ewangelicko křesťanj3ke obce w Štraužným. Původní česká kronika je z let 1830-49 (s. 1-34), 
pak následuje německy psaná pamětní kniha z roku 1880, rekapitulující události 1856-63 (s. 35-50) a německé 
pokračování kroniky dovedené do roku 1933 (s. 63-71). Obec Stroužné, v 18. a první polovině 19. století 
jazykově česká, ovšem leží sice téměř na zemské hranici, nicméně již v Kladsku, proto se po ztrátě tohoto území 
stala de iure cizinou a její náboženský vývoj byl specifický. 
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z poloviny 19. století (Košut 1862; !dem 1911), avšak v tomto případě se už namnoze jedná o 

,jiný žánr", příbuznější moderním autobiografiím jak formou zpracování tak výběrem obsahu. 

Jejich důležitost pro studium politických událostí roku 1848 a nastupujícího Bachova 

absolutismu sice nelze přehlížet (byť ani zveličovat), pro poznání lidově-náboženské 

religiozity však ipso facto nejsou pramenem prvního řádu. Totéž samozřejmě platí i o dalších 

autobiografiích z intelektuálního prostředí, například o dvě generace starších F. M. 

Peldových (Pelci 1956), jež jsou s to přiblížit šlechtické a vzdělanecké pražské prostředí, do 

jisté míry včetně jeho religiozity, avšak na lid se dívají "osvícensky svrchu", aniž by mu plně 

rozuměly. Podobně tomu bylo i v případě pamětí katolických duchovních. Ze starších jsou 

k dispozici paměti žamberskéfo faráře P. J. N. Remka (Albert-Chotovský 1889), líbeznického 

vikáře P. J. V. Paroubka (Paroubek 1884-85) a holohlavského děkana a po dva roky 

generálního vikáře Královéhradecké diecéze P. F. M. Uhlíře (Domečka 1902). Ačkoli přitom 

oba posledně uvedení žili okolo poloviny 18. století, nebo možná právě proto, jejich 

memoáry/kroniky neobsahují příliš nad popis válečných událostí tereziánského období, 

případně (u mladšího Uhlíře) dalších aktualit typu hladomoru na počátku sedmdesátých let 

nebo poddanského povstání v roce 1775; problémem je dále to, že v prvním a třetím případě 

byly paměti vydány pouze výběrově. Reflexi josefínských náboženských a školských 

reforem, ale především obav z opakování Francouzské revoluce představují novější paměti P. 

Josefa Locatelliho, duchovního v jižních Čechách a později v Praze, od roku 1791 kanovníka 

u sv. Víta, z let 1780-1790 (Locatelli 1905) nebo nekatolického kantora T. Jurena z Vysočiny 

(Juren 1904). 

Zmínkou o sborových pamětech, které v Košutově případě vyšly tiskem (Košut 1862), se 

dostáváme k další důležité skutečnosti; značná část farních/sborových kronik a dalších 

podobných dokumentů totiž sice existovala, nicméně do současnosti podlehla zániku nebo je 

nezvěstná (tak je tomu kupříkladu s pozůstalostí bukoveckého faráře a jednoho z prvních 

protestantských historiků J. Dobiáše; Říčan 1939: 71), zatímco jiné byly objeveny čirou 

náhodou (např. Říčan 1932). Z tohoto důvodu je významné, že jejich (někdy i dosti značné) 

části uchovala starší historiografická literatura, především regionální a/nebo konfesionální 

sborové dějepisectví; v případě katolických farních kronik mohou sloužit za příklad četné 

práce V. Olivy (Oliva 1903-07; !dem 1908-10; !dem 1912-13), zatímco v případě 

protestantských díla sborových historiků (za všechny lze uvést alespoň Andrle 1931; Kutlík 

1881; Nešpor 1931). Vzhledem k metodické zaostalosti je to mnohdy jediný důvod, vedoucí 

dnes ke studiu tohoto typu literatury, zato však důvod vzhledem k uvedenému nepominutelný. 
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Prameny formálně-institucionální povahy 

Konečně posledním, neobyčejně hojným a vnitřně různorodým typem "elitních" pramenů o 

lidové (náboženské) kultuře jsou akta, rozhodnutí a korespondence státních, vrchnostenských 

a církevních orgánů na všech stupních. Mohlo jít na jednu stranu o její normativní a 

institucionální "ohraničení", kupříkladu v podobě dvorských dekretů, o listinný materiál 

vztahující se k zavádění nových pravidel (jako tomu bylo v případě tolerančních přihlášek a 

související vrchnostenské a církevní korespondence), ale také o výraz kontroly těchto mezí 

v podobě vizitačních zpráv (např. von Hay 1903; !dem 1904) a výročních zpráv o stavu 

jednotlivých farností. Tento typ pramenů přitom nebude, s výjimkou několika (především) 

územně vymezených případů, v přítomné práci přímo použit a to z toho důvodu, že se lze 

opřít o dostatečné množství sekundární literatury a existujících pramenných edic, jejichž 

reprezentativnost byla dosavadními výzkumy potvrzena (Andrle 1931: 96; Machovec

Machovcová 1960: 200-201). Jedná se především o tři tzv. listáře, K. V. Adámkův, A. 

Rezkův aJ. V. Šimákův a V. Schulzův. 

Listář K. V. Adámka přitom shrnuje veškeré náboženství se týkající archiválie 

z Rychmburského, Košumberského a Chroustovického panství počínaje reversy ve věcech 

víry z poloviny 18. století až po poslední výslechy "náboženských blouznivců" z Dědové 

v roce 1870 (Adámek 1911-22). Obsahuje především právě výslechy poddaných stran víry 

včetně tolerančních přihlášek, dále nařízení státní správy o nekatolících a repliky 

vrchnostenského úřadu (okrajově i vrchností) na tyto výnosy a konečně (neúplně dochované) 

posttoleranční výroční zprávy duchovních, učitelů a vrchnostenského úřadu o 

východočeských sektářích v místě jejich působení (pro Rychmbursko z let 1809-35, pro 

Chroustovicko 1815-26). Podobně listář V. Schulze obsahuje úplnou edici dochovaných 

religijních archiválií Litomyšlského (zámeckého) panství z 18. století, počínaje rozsudkem 

arcibiskupské konsistoře z r. 1717 a konče seznamem nekatolíků na panství v r. 1801 (Schulz 

1915). Jeho obsah je podobný jako u edice Adámkovy, za zmínku snad stojí jen větší 

množství dochovaných tolerančních přihlášek. Důležité ovšem je, že Schulzův listář obsahuje 

pouze archiválie z litomyšlské zámecké registratury, zatímco prameny litomyšlského 

městského panství zůstaly stranou jeho zájmu. Naproti tomu listář A. Rezka aJ. V. Šimáka, 

fakticky vypracovaný druhým jmenovaným, pojal za cíl zpracovat veškerý známý materiál o 

českém tolerančním sektářství, samozřejmě s výjimkou již dříve vydaného; toliko pro dobu 

předtoleranční, kdy nešlo rozlišit potomní náboženské sektářství od tajného protestantismu, 

byl publikován všechen materiál (Rezek-Šimák 1927-34). Slovy J. V. Šimáka mělo jít o 
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"soubor všeho jednání, jež prošlo politickými orgány veřejnými, s některým přídavkem ze 

spisů úřadů církevních a soukromých" (ibid.: x). Edice přitom začíná zprávami o 

"abrahamitech" a "izraelitech" na Bydžovsku v letech 1747-48 a končí úmrtím "posledního 

adamity" v r. 1892. Jejím autorům se však ambiciózní úkol nezdařil plně, a to ani pomineme

li absentující materiál královéhradeckého konsistoriálního archivu (cf ibid.: ix), na což 

upozornil V. Žáček (Žáček 1940: 100). Teprve s tímto "přídavkem" můžeme považovat 

Rezkovu a Šimákovu edici za relativně úplnou, protože další výzkumy již nenacházejí 

kvalitativně odlišné prameny (Machovec-Machovcová 1960: 201), což může potvrdit i osobní 

zkušenost autora této práce. 

Vedle uvedených, více či méně "všeobsažných" archivních svodů je třeba zmínit ještě pět 

důležitých edic věnovaných partikulárním skutečnostem; protestantský historik F. Bednář 

připravil záslužnou edici institucionálních pramenů k "prehistorii" Tolerančního patentu na 

Moravě, respektive k tajnému nekatolictví ve druhé polovině sedmdesátých a na počátku 

osmdesátých let 18. století (Bednář 1931: 223-597), zatímco katolický historik A. Neumann 

shromáždil (hlavně konsistoriální) materiál o východočeském tajném nekatolictví do roku 

1740, v tomto případě jen výběrově (Neumann 1931: 105-208). Zásluhou J. V. Šimáka je 

k dispozici také edice zpovědních seznamů pražské arcidiecéze (Šimák 1909-38) a pominout 

nelze ani Jakschův Gesetzlexikon (Jaksch 1828). Důležitý komparativní význam má také 

edice moravských petic zemskému sněmu z roku 1848,35 přinášející (přestože v předmluvě se 

uvádí opak; Radimský-Wurmová 1955: 16) řadu pramenů k náboženským otázkám, 

variujících od žádostí o zrovnoprávnění protestantů s katolíky (ibid.: č. 1, 39, 41, 65, 170, 

176) až po jejich přísnější kontrolu a opětovné vyvýšení panující církve (ibid.: č. 66). Pro 

sledované otázky je tato edice mnohem významnější než o rok starší F. Roubíkova, shrnující 

petice českému sněmu, a to z toho důvodu, že Roubík vydal pouze petice "venkovského lidu", 

vyloučil tedy listy psané městským obyvatelstvem ale také drobnými řemeslníky, učiteli, 

faráři a úředníky. Jeho edice proto nutně zůstává neúplná a kusá, potažmo zkreslující; naproti 

tomu Radimský s Wurmovou v případě petic moravskému sněmu vydali všechny v té době 

existující (cf ibid.: 315-316, kde je i seznam chybějících listů). Prameny formálně

institucionální povahy, především úřední rozhodnutí (hlavně dvorská a guberniální), se 

35 Sensu stricto by tyto petice patřily spíše do skupiny pololidových pramenů; z praktických důvodů (malé 
množství jiných pololidových pramenů podobného charakteru) je však uvádím již zde. 
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ostatně staly předmětem zájmu starší české i rakouské historiografie, a to do té míry, že je 

bezmála třeba říci, že na tomto poli již nejsou žádné významnější objevy možné.36 

Konečně je třeba zmínit, že institucionální prameny byly pro potřeby této práce přímo 

studovány hlavně v SOkA Chrudim (fondy farních úřadů Chroustovice, Krouna, Luže, Proseč 

a archiv obce Stradouň) a v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli (fondy děkanských úřadů 

v Litomyšli a Poličce, fondy vikariátů tamtéž, fondy farních úřadů v Bystrém, Dolním Újezdě, 

Mladočově a Morašicích). 

2. Prameny pololidové a lidu určené 

Pololidové a lidu určené prameny jsou vlastně "žánrovým mezi-typem" mezi pramenným 

materiálem elitní a vlastní lidové provenience, takže jejich precizní, absolutizující vymezení 

je v některých případech obtížné ne-li nemožné. Je tomu tak i z toho důvodu, že tytéž 

(náboženské) texty mohly v diachronní i synchronní perspektivě působit na odlišné recepční 

okruhy; typickým příkladem může být původně "vysoká" teologická literatura české 

reformace nebo i zahraniční, jež se v protireformačním období stávala předmětem četby 

lidových tajných nekatolíků v Čechách a na Moravě, nebo naopak ne snad učené, přesto však 

elitní (intelektuální a měšťanské) polemiky rané Toleranční doby, které postupně 

v pozměněné podobě pronikly i na venkov (například prostřednictvím homiletiky, ale i 

osvětové a popularizační literatury). Naopak zase kramářské písně a další lidová skládání, 

namnoze polemického obsahu, se pro svou sociální ozvučnost později mohly stát součástí 

elitního diskursu, využity například pro státně-propagandistické účely či interkonfesijní 

polemiky. Na tomto místě proto lze zmínit jen některé "typicky pololidové" typy literárních 

pramenů, zatímco výklad o dalších byl přesunut do předcházejícího či následujícího oddílu. 

Pololidová/lidu určená katolická literární produkce 

Význam pololidové literatury pro studium religiozity celého sledovaného období je naprosto 

nepřehlédnutelný (cf Svatoš 2003: 381), ať už se projevovala přímo nebo (zejména v 18. 

století častěji) zprostředkovaně například formou kázání. Příslušníci elitního a intelektuálního 

diskursu totiž lidové vrstvy pojímali jako zcela pasivní receptory vlastních náboženských 

36 Z nejdůležitější literatury tohoto typu lze uvést alespoň Bílek 1892; Farský 1924; Gindely 1894; von Helfert 
1877-79; Loesche 1930; Vašečka 1957. 
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představ, ve velké míře oprávněně, a to jak v rámci předmodemího "barokního" kontextu, tak 

i později v souvislosti s nástupem osvícenství (Kutnar 2003: 39, resp. 79). Situaci správně 

zhodnotil F. Kutnar, podle kterého "poměr osvícenců k lidu je dán směsicí rozumového a 

mravního poučování. Lid je trpným objektem jejich osvětové práce, objektem, který má 

přijímat poučení a zlepšení svého stavu i proti své vůli" (ibid.: 114), k tomu však dlužno 

dodat, že zcela shodně nevzdělané venkovské i městské obyvatelstvo nahlíželi barokní 

rekatolizátoři po celé 17. a 18. století. V tomto předcházejícím období se totiž právě vydávání 

a distribuce "dobrých" lidově-katolických knih stala, vedle boje proti nekatolické literatuře, 

jedním z důležitých bodů náboženského působení na lid, jakkoli bodem především 

z materiálních důvodů v očích svých protagonistů trvale nedostatečně rozvinutým (Ducreux 

1994: 70-72; Svatoš 2003: 370). Tato knižní politika vycházela z představy, že "pochází-li 

kacířství z knih, je logické, aby konverze použila stejné cesty" (Ducreux 1992: 60), což se 

stalo typickým především pro obnovenou rekatolizaci za vlády Karla Vl. a potom i pro 

tereziánské období a shodně tomu bylo i v případě "utvrzování" potomků nekatolíků 

v barokně-katolické víře prostřednictvím další četby. Díky této pasivní percepci lidu,37 

vedoucí k potřebě masivního literárního působení "shora", se v 18. a první polovině 19. století 

setkáváme s rozsáhlou pololidovou katolickou publikační činností, stejně jako 

s institucionalizovanými aktivitami, jež ji měly podněcovat (na prvním místě lze zmínit 

založení Dědictví svatováclavského; Ducreux 1994: 71-72). 

Výklad o katolické, tj. jediné oficiální české náboženské literatuře až do vydání Tolerančního 

patentu a i později literatuře většinové, se ovšem nemůže obejít bez alespoň informativního 

naznačení jejích institucionálních hranic, tj. cenzurní praxe (cf Zuber 2003: 351-372). Do 

josefinského rozvolnění cenzury se totiž setkáváme především s literaturou "barokně

pravověmou",38 spojenou obvykle s náboženskými misiemi nebo s jinými "homiletickými" 

typy (hagiografická poutní literatura, náboženské drama), zatímco hlubší výklady o 

katolickém náboženství (katechismy, postily) nebo dokonce pramenná literatura se 

vyskytovaly méně často a - především - příliš neovlivňovaly lidové prostředí. Bible 

Svatováclavská, vydaná v letech 1677-1715 a znovu 1769-71, nebyla běžnou lidovou četbou 

již pro svou nákladnost (Jakubec 1929-34, I.: 903); právě proto Marie Terezie iniciovala 

37 V tomto kontextu je ovšem třeba upozornit i na pragmatický problém schopnosti/možnosti číst, tedy na otázku 
gramotnosti, jež sice byla v českých zemích poměrně velká i před tereziánskými a josefinskými školními 
reformami, avšak rozhodně nikoli absolutní. Této otázce, která bude diskutována v následujících částech práce, 
se věnovali především Hanzall971 a Kuzmin 1981. 
38 To neznamená, že by zároveň neexistovala heterodoxní náboženská literatura, o níž pojednám níže. Např. jen 
v roce 1724 totiž A. Koniáš zabavil v (katolickém!) Prácheňském kraji 503 kacířských a pověrečných knih; 
Svatoš 2003: 369. 
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lidové vydání Písma, přičemž laické četbě Bible zajistila i církevní schválení (Bílý 1904: 84). 

Dočasné uvolnění až absence cenzury naopak přinesla boom náboženské literární produkce, 

částečně určené i lidu; související vydání Tolerančního patentu totiž vedlo doslova k "boji o 

věřící" v němž se zprvu uplatnily argumenty čistě apologetické a propagandistické, později 

však (zřejmě z nezbytí) přešel do hlubší roviny teologické argumentace. Ruku v ruce s tím se 

objevily osvícenské (katolické) polemiky s dosavadní zbožností, určené sice primárně 

vzdělaným měšťanům, jejich prostřednictvím si však později nacházející cestu i k lidovým 

vrstvám (noviny, divadlo, homiletika). Opětovné zavedení cenzury a její další zpřísnění za 

vlády Františka II. proto neznamenalo konec (recepce) těchto literárních typů a jejich obsahů, 

jen jejich "de-institucionalizaci". Potlačení interkonfesijní polemiky a její vystřídání 

protiosvícenskou katolickou reakcí, k němuž došlo v první polovině 19. století, částečně snad 

i z "vyčerpání zájmu" o uvedenou literární produkci, nadto neznamenalo její úplný zánik; 

k jejímu dalšímu razantnímu rozšíření došlo v roce 1848 s jistými staršími náběhy a 

především s málo omezeným trváním až do konce Toleranční doby.39 

Pro vyšší pololidovou barokní literaturu, po osvícenském vzoru "zatracovanou" starší 

historiografií (např. Jakubec 1929-34, I.: 872n.; Vlček 1951: 12n.) a v tomto smyslu 

objevenou až Bitnarovými, Kalistovými a Vašicovými (např. Kalista 1941; Vašica 1995; !dem 

2001) studiemi, byl charakteristický mimoracionální sensualismus, tradicionalistický 

manýrismus a pochopitelně důsledný, mnohdy explicitní boj proti ne-víře, ať už protestantské 

nebo magicko-pohanské, v intencích Tridentina (Čapek 1940: zejm. 45). Typicky se to 

projevovalo v některých lidu určených postilách, především u Koniáše (Koniáš 1756; cf Bílý 

1996: 244-257), barvitě líčícího posmrtný rozklad těla a pekelná muka nevěřících, stejně jako 

v jeho vypočítávání množství Ježíšových kapek krve, slz či ran v průběhu pašijí, dovedně 

kombinovaných s úctyhodnou znalostí starší i dobové protestantské literatury a bojem proti ní. 

Obecně platí, že "kazatelství století 18. jest v Čechách ve znamení výlučného, k jiným 

náboženským naukám přísného [barokního; pozn. ZRN] katolictví" (Hrubý 1901: 288). To 

vše vycházelo z teoretických premis barokní homiletiky (Kopecký 1968: 66-67), ale i z její 

návaznosti na starší literaturu, nejen domácí (ibid.: 68-70; Kalista 1992), přičemž výsledný 

tvar ovlivňoval prakticky veškerou předosvícenskou katolickou literaturu 18. století. Barokní 

"teatrálnost" homiletické praxe se přitom projevovala jak v misijním působení(Svatoš 2003: 

372-373), tak také v pololidových dramatických formách, přinejmenším svou funkcí 

nahrazujících kázání (Kalista 1942: 25, 31 ), tak konečně i v dalších nábožensko-praktických 

39 To platilo prakticky bez výhrad o katolické literární produkci; protestantská literatura byla v období 1849-61 
přecijen omezena, zejména po přijetí konkordátu (1855). 
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příručkách (např. Kramerius 1785). Vánoční, masopustní a velikonoční hry, stejně jako hry 

k uctění světců, přibližované Kalistovou edicí (Kalista 1942), proto představují neméně 

důležitý prvek barokní pololidové tvorby než vlastní homiletická literatura. Vedle toho lze 

zmínit častěji vydávané lidově-náboženské knížky, kombinující konkrétní návody k laické 

zbožnosti s výkladem základů katolické víry, jako například M. Kochemovu Štěpnou zahradu 

či anonymní Výborné duchovní cvičení v pravém křesťanském obcování (Svatoš 2003: 373-

378). S klasickou katechismovou produkcí se totiž setkáváme až od počátku Toleranční doby 

(např. Feddersen 1786). 

Zvláštním případem předtoleranční katolické pololidové literatury je polemika Kdož lepšý 

čiňj? (Kdo lepší činí 1764), vydaná bez uvedení jména autora a místa vydání, svým formátem 

i tiskařským provedením nicméně vypadající jako pašovaný exulantský tisk.40 Právě proto 

jsou v knížce častěji citovány i Lutherovy nebo třeba Třanovského žalmy (např. ibid.: 5a-6), 

stejně jako konkrétní pasáže z luterských katechismů a další náboženské literatury. Tato 

provenience však je falešná, rozhovory "nemocného Čecha" napřed s luterským pastorem a 

potom s katolickým knězem totiž měly jednoznačně ukázat primát katolické víry 

v soteriologických otázkách, takže katechumen se nakonec obrací k římské víře: "Bludil jsem 

doposawád, mezy Kalwjný narozený, mezy Lutheraný wichowaný ... Proto prosyrn wás C. P. 

Otče! [ = obrací se na katolického kněze] račte my náležite, a nakrátce prawdu wyswetliti" 

(ibid.: 23a). Patrně přitom jde o jediný český spisek tohoto druhu, zdánlivě nekatolické 

provenience, který však měl mezi tajnými nekatolíky působit propagandisticky ve smyslu 

jejich skryté rekatolizace! Přes tuto jedinečnost a přes to, že ve smyslu interkonfesního boje o 

lidové vrstvy v 18. století jde o dílo vskutku v)jimečné, však nelze význam Kdož lepšý čiň}? 

přeceňovat. Sociální ohlas tohoto díla, nepochybně kolportovaného obdobně jako další 

zakázané spisy, totiž nebyl velký a svým dosahem zcela jistě nepřesáhlo nevelkou skupinu 

tajných nekatolíků a "ve víře nepevných" katolíků. 

S větším rozmachem katolické lidu určené literární produkce (včetně kvalitativního a 

žánrového) se setkáváme až s nástupem osvícenství, respektive nejčastěji v období vlády 

Josefa II. V tomto případě můžeme rozlišit především (méně významný) typ interkonfesijních 

polemik s nově povolenými protestantskými vyznáními a (častější, hojnější i trvalejší) 

"vnitrokatolické" polemiky s barokní zbožností, přecházející ve formulaci osvícenského 

"nového katolictví". Tzv. brožurová válka nejrůznějších autorů lidových tisků, 

publicistických polemik v mnohém navazujících na kramářské písně, avšak zřetelně 

40 Kniha tak je i katalogizována např. v knihovně ETF UK, sg. 1 T 33; o jejím objevu jsem poprvé informoval na 
již zmiňované konferenci Lidová kultura 16.- 19. století: mezi náboženstvím a politikou (2003). 
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bojovného propagandistického charakteru, měla totiž v Čechách - na rozdíl od Vídně -

primárně náboženský obsah (Przedak 1904: 66-92; Scheybal 1990: 72; Vojtek b.d.: 17; cf 

Volf 1929). České tisky první poloviny 80. let 18. století a i pozdější, at' již veršované nebo 

nikoli, se věnovaly především polemikám náboženským, byly výrazem boje za pravost 

vlastního náboženského přesvědčení proti jiným, panujícímu i nově tolerovaným. Jejich 

hlavním cílem přitom bylo oslovit široké lidové masy, buď aby "nepodlehly svodům" nově 

vznikajících protestantských církví, nebo naopak aby daly vale katolictví a rozhodly se pro 

"tu správnou" verzi protestantismu. 

Zřejmě první brožurkou, varující před odpadáním od katolické víry, přitom byl Hlas Pastýře 

k rozplašenému Stádu Owčince Krystowýho (Hlas pastýře 1782), argumentující (především 

proti reformovanému vyznání) katolickou posloupností od apoštolských časů, zatímco 

reformační teologie i za svůj krátký vývoj doznala řady změn, dále poslušností církvi jež 

zbraňuje bludařství a dalšími věroučnými rozdíly. Problém tolerančního přihlašování autor 

viděl zcela tradicionalisticky, jako důsledek nedostatečné katecheze, kdy lidé "ne skušeného, 

ne řádně předstaweného Učitele, nébrž Woráče poslauchati [chtějí] ... od Dětinstwj sobe 

rowného, známého, neumělého Ržemeslnjka, neb Woráče slepě se přidržeti" (ibid.: 13). Tytéž 

argumenty obsahovaly i další pozdější polemiky, zdůrazňující nadto ne-kněžský charakter 

protestantských pastorů, vyplývající z Tolerančního patentu (do určité míry i z vlastní 

· protestantské teologie, ale to v dané situaci nebylo příliš významné) (Rokos 1784), a ve 

zjednodušené podobě i rozdíly věroučné a ortopraktické povahy (Rokos 1785; Sedmdesatero 

přemyšlování 1785; cf Lukášek 1914: 20; !dem 1939: 61-63). Primárně šlo o knihy určené 

běžnému lidovému čtenáři, kterému měly "udělat jasno" v dobově nejdůležitější religijní 

otázce, tedy v otázce církevní příslušnosti, a které měly v jeho očích dehonestovat nově 

povolená protestantská vyznání. V témže duchu se nesly i některé pozdější katolické 

polemiky, hojné až do počátku 19. století, jež však již věnovaly - nepochybně v důsledku širší 

známosti augsburské a helvetské zbožnosti - podstatnější pozornost výkladům subtilnějších 

teologických rozdílů.41 Polemika s protestantismem přestala být možná toliko v rovině 

nactiutrhání, musela se opřít o hlubší vysvětlení, která i na katolické straně vycházela 

především z Písma, přičemž rozšířenost této literatury na počátku 19. století dává tušit, že po 

diskusích tohoto typu stále ještě existovala značná společenská poptávka. Naopak známá 

anonymní Cysaře Jozeffa modlitebná Kniha (Císaře Josefa modlitební kniha 1787), jejímž 

pravděpodobným autorem byl J. Hraschanzky, sice žánr interkonfesijních polemik poněkud 

41Příkladem budiž Bossuet 1804-05, podávající mimo jiné precizní a relativně úplný rozbor věroučných rozdílů 
české a evropské reformace (II.: 77-255). 
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připomínala, ve skutečnosti však šlo o jednu z nejostřejších podob osvícenské kritiky barokní 

zbožnosti. Vedle chvály náboženské tolerance (ibid.: 12) se v ní proto objevily invektivy vůči 

řeholnímu životu, církevní hierarchii a v neposlední řadě i jisté sociálně-reformní motivy 

(ibid.: 9-11, resp. 5, 26, resp. 3, 8). 

Jak již bylo řečeno, z několika hledisek důležitější typ náboženské literatury josefinské doby 

představovaly takovéto polemiky "vnitrokatolické". Jejich většinu tvořily jazykově německé 

diskuse, jejichž rozpětí sahalo od dobově ozvučné kritiky nepomucenského kultu (k tomu 

podrobněji VInas 1993: 205-217) až po radikální časopis Die Geissel der Prediger, 42 ostře 

tepající "pověry" a "přežitky" barokní zbožnosti (Lochman 1952: 211-220), které se však 

ipso facto nemohly k lidovým vrstvám na venkově přímo dostat (Vinas 1993: 221). Mnohem 

důležitější, alespoň z našeho hlediska, proto byla "prostředkující literatura", představující 

lidovému čtenáři/posluchači umírněnou verzi těchto polemik, respektive jejich osvícenský 

resultát, stejně jako zbožnost zcela nového typu. Jejími architekty byli osvícenci, kteří "byť 

někdy uštěpačně a pohrdlivě mluvili o Římu, pokládali sebe za dobré katolíky, za katolíky 

uvědomělejší a pokrokovější nežli byl Řím, vychovaný v dogmatech a v učení jezovitském" 

(Herben 1927: 21). V tomto smyslu "prostředkující" literární typy představovala (v 

předpokládaném sestupném pořadí podle dosahu) osvícenská homiletika, knížky lidového 

čtení a žurnalistika, divadlo a konečně vlastní populárně-teologická spisba. Ať však šlo o 

jakýkoli typ, základními znaky této literatury se stal osvícenský racionalismus a moralismus, 

redukující religiozitu především na etickou rovinu, tolerantní pohled na jiná vyznání a 

nebývale pozitivní hodnocení (části) české reformace, stejně jako ostrá kritika stávající 

katolické zbožnosti. 

Nepochybně nejdůležitějším pramenem osvícenského působení na lid, alespoň 

v dlouhodobější perspektivě, byla kázání seznamující s novým pojetím katolické zbožnosti; 

prostředkující úlohu kněží (josefinských pastores bones) a později i učitelů přitom v tomto 

smyslu téměř nelze přecenit (cf Hanuš 1912; Hanzal 1987: 32; Tenčík 1962: 36-39). Na 

druhou stranu je však třeba upozornit, že tiskem hojně vydávaná literatura tohoto typu tvořila 

jen zlomek existující produkce, nadto zlomek výrazně systematicky (cenzurou) ovlivněný; 

vedle toho nepochybně existovala i tradičnější katolická kázání, především na počátku 

Toleranční doby rozhodně neodpovídající jejímu duchu a intencím, ale o to hojnější (na jejich 

existenci si stěžoval např. Hay 1904: 44), jež však neprošla josefinskou cenzurou nebo o to 

42 Časopis vedený F. K. G. von Steinsbergem vycházel pod různými názvy v první polovině roku 1782; Przedak 
1904: 76-82. 
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ani neusilovala.43 Rozbor rozsáhlých cenzurních akt však dosud nebyl proveden, takže na 

komplexní posouzení české homiletiky osvícenského období je ještě brzy. Tiskem vydávané 

literatuře tohoto typu naopak naprosto vévodily myšlenky osvícenské; šlo o popularizační 

kázání určená prostému lidu, jejichž intencí bylo vychovávat i v praktickém životě, stejně 

jako bojovat proti pověrám, víře ve strašidla apod. (Hrubý 1901: 295-303). Nepochybně 

nejvýznamnějším příkladem osvícenské homiletiky přitom byla M. V. Krameriem přeložená a 

upravená Křesťanská katolická užitečná Domownj Posty/la (Kramerius 1785), jejíž lidové 

určení symbolizoval již název a která důsledně vycházela z Písma (cf ibid., předmluva: 3). 

Vydavatel přitom ostře kritizoval interkonfesijní polemiky své doby i dřívější, stejně jako- ze 

svého úhlu pohledu - modlářství a další nenáležitosti středověké a barokní katolické 

zbožnosti (zázraky, kult světců, řeholní život, náboženská bratrstva, procesí), protože "kdyby 

některy z swatých Otců za prwnjch stoletj křesťanstwa nynj z hrobu powstal, a na tyto wěry 

popatřil, zagisté nic giného by nesmýšlel, než že Pohané, modloslužebnjcy, maspoustnjcy, 

lesnj obludy, faunowé a Satyrowé tuto sobě wykračugj" (ibid.: 49). Krameriova bohatá 

vydavatelská a překladatelská činnost se ovšem jeho postilou nevyčerpala; právě tento 

popularizátor měl zcela zásadní vliv na transformaci lidové religiozity své doby, slovy J. M. 

Lochmana se stal vpravdě "pojítkem mezi osvícenským josefinismem a lidovým 

náboženským myšlením" (Lochman 1952: 334-336; cf Novotný 1954: 604-608).44 

Z teologického hlediska Postila naopak představovala vrchol Krameriovy činnosti, zatímco 

ještě před ní hrála důležitou úlohu Kniha Josefova (Kramerius 1941) a další osvětové 

publikace. Překladatel a upravovatel zde chválil císařovy reformy, na prvním místě reformy 

náboženské, takže Josef II. byl představován vpravdě jako spasitel křesťanské víry, zbavující 

jí barokního tmářství. Kramerius však v návrzích svých reforem šel ještě dál, k požadavku 

lidu srozumitelné bohoslužby v národním jazyce (ibid.: 153), k protestantsky laděnému 

požadavku zrušení kněžského celibátu (ibid.: 177 -178), především však ve svém "vysvětlení" 

josefinské náboženské tolerance. Její pramen sice správně spatřoval v osvícenské interpretaci 

křesťanství jako náboženství lásky k bližnímu (ibid.: 165, 167), vzápětí však přešel k jejímu 

"skrytému cíli", daleko přesahujícímu záměry osvíceného vladaře, k budoucímu sjednocení 

křesťanských církví (ibid.: 165, 167). Píše, že "Josef kraloval a mnohé věci změnily se na 

zemi k dobrému skrze něho ... V těch dnech sešli se v písmě zběhlí nesjednocených církví 

dohromady a radili se mezi sebou o sjednocení písemně. Nemohliť pak dlouho jednomyslní 

43 Příkladem mohou být rukopisná kázání uložená v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Polička, passim. 
44 Dílu dalších autorů, jež na tomto místě nemůže být sledováno, se věnují především studie Hanuš 1912; 
Novotný 1954. 
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býti, mínění jejich nemohla se sjednotiti, ač srdce jejich velmi toho žádalo. Vůle nemohla 

míněním jich rozkázati, uzel byl velmi zadrhnutý. Tu pravověřící církev šla a rozťala jej. 

Čímž veliký skutek lásky učinila" (ibid.: 169-170) (cf Lochman 1952: 322-331). Osvícenské 

literární působení se přitom neomezilo na vzdělávací literaturu tohoto typu, ostatně dosti 

populární (Jakubec 1929-34, II.: 172), nýbrž ve stejném duchu pojímalo a upravovalo i 

narativní, zábavné knížky lidového čtení (Hanzal 1987: 127; Tenčík 1962: 50, 73-80). F. 

Tenčík charakterizoval základní úkoly tehdejší literatury pro mládež (o knížkách lidového 

čtení to však platilo obecně), jako snahu o popularizaci praktických znalostí, využitelných 

v průmyslu a zemědělství, základů přírodních věd a nové racionalistické religiozity a boj proti 

pověrám (ibid.: 97); shodné principy bychom nalezli i v rodící se dramatické tvorbě. Toto 

zjištění poněkud relativizuje dosavadní poznatky o snižování relativní zastoupenosti 

náboženské literatury oproti zábavné (na přelomu 18. a 19. století byl poměr 45,3 : 54,7 

zatímco o sto let dříve 92,9 : 7,1; Petráň et al. 1990: 242). 

Důležitou složkou osvícenské popularizační vydavatelské činnosti dále byla žurnalistika a na 

ní návazné kalendáře; zatímco totiž noviny přeci jen zůstaly poněkud exkluzivní záležitostí, 

jen zvolna a zprostředkovaně se šířící mezi lid (cf ibid.: 249-250; Volf 1930: 133, 164), 

kalendáře byly záležitostí masovou (Dobiáš 1881: 5; Vojtek b.d.: 42). Jejich obsah však 

obvykle nepřesahoval zpětné a souhrnné přejímky "aktualit" z českých novin, pojednávající 

nejčastěji o válečných událostech a o nových císařských nařízeních, doplněné o mravoučné 

historky a přírodovědnou osvětu a případně i o vlastní kalendář v moderním slova smyslu.45 

Přitom Krameriovy Nowé Kalendáře Tolerancý, vycházející v letech 1789-1798, byly 

explicitně určeny Čechům obojího vyznání, akcentovaly tedy osvícenskou toleranci46 (na 

rozdíl od relativně nízkého zastoupení protestantů v populaci47
), což se projevilo i 

podrobnějším rozborem tolerančních nařízení (v letech 1792-96), na rozdíl od Knihy Josefovy 

již správným, co do zpracování až poněkud formalistním. O málo pozdější Kalendáře 

historické J. Rulíka z let 1797-1810 naproti tomu nekatolíkům věnovaly jen poměrně malou 

pozornost, zato si více všímaly církevně-organizačních a správních změn na katolické straně; 

jednoznačně v nich však převažovala orientace na popis francouzských válek, přičemž zájem 

45 Skutečnost, že kalendáře na konci 18. a na počátku 19. století nemusely sloužit primárně ke "kalendárním 
účelům", dokumentuje to, že Krameriovy kalendáře byly reeditovány v letech 1816-19 - ovšem s původními 
daty (cf Kramerius, Nowý Kalendář 1796 a dtto, 2. vyd. 1818). 
46 Kramerius dokonce uváděl, v kterých dnech židé z náboženských důvodů nevedou obchody. 
47 Striktně vzato, nebyly Krameriovy kalendáře prvními kalendáři určenými českým protestantům; o jejich 
oslovení se již v polovině 80. let pokusil J. T. Hochenbergr (viz Historický kalendář 1785: zejm. oddíl 
"Milownjkům kalendáře Cžeského", s. 12-13), avšak jeho podnik skončil fiaskem. 

58 



o náboženskou problematiku se postupně vytrácel. Bylo tomu tak ostatně v případě 

samotných českých novin,48 které byly jako celek pro tuto práci excerpovány. 

Konečně josefinské období "osvícenství par excellence", vrátíme-li se zpět k původu 

žurnalistické a další popularizační tvorby, znalo i nemnoho lidu určených katolických 

teologických spisů v plném slova smyslu. Jako plodný (a radikální) autor i překladatel se zde 

uplatnil například olomoucký V. Stach (např. Feddersen 1786; cf Jakubec 1929-34, II.: 223; 

Vlček 1951, II.: 217). Jejich ohlas však nebyl příliš značný, tento literární žánr se ve větší 

míře prosadil až na přelomu 18. a 19. století, proto je třeba dále zmínit jen laciný Durychův a 

Procházkův překlad Bible z let 1778-80.49 I toto vydání Písma přitom usilovalo o oslovení 

věřících obojí konfese, polemicky se však obracelo proti židům, respektive proti přílišné 

zákonickosti Starého Zákona ve prospěch osvícenského moralismu a racionalismu (Bílý 1904: 

89-90). 

Stejně jako byl M. V. Kramerius příkladem rakouského pololidového osvícence par 

excellence a zároveň i patrně nejdůležitějším šiřitelem osvícenské katolické religiozity mezi 

lid, pro nastupující reakci mělo podobný (byt' o něco menší, vzhledem k absenci vydavatelské 

činnosti) význam dílo jeho mladšího současníka J. Rulíka (např. Rulík 1804; !dem 1807) nebo 

ex-jezuitského matematika S. Vydry (např. Vydra 1799; !dem 1806). Oba autoři se vinou 

negativní recepce Francouzské revoluce, jejíž hrůzy považovali za důsledek 

západoevropského osvícenství, začali stavět proti-osvícensky, což však neznamenalo striktní 

odmítnutí všech výdobytků nového myšlení. Vedle národních a státoprávních historických 

reminiscencí, které na tomto místě nemůžeme sledovat, bylo rozlišováno osvícenství "pravé", 

vycházející z filosofických a přírodovědných poznatků současnosti ale neméně i z podstaty 

křesťanského náboženství, oproti "nepravému" jež bylo pro tyto autory důsledkem lidské 

pýchy a nutně vedlo k revoluci, kdy "gen swéwolná zběř hlásá tuto swobodu a stegnost, proto 

že gest ... žiwá bez wšeho práwa, bez náboženstwj, a bez wšeho příslušného pořádku" (Rulík 

1804: 9, resp. 30-31). Aby nedošlo k mýlce, Rulík zároveň lustroval nedávnou a soudobou 

českou literární produkci, rozděloval ji na "pravou" a "nepravou", přičemž knihy prvního 

48 Vletech 1719-72 vPraze česky vycházely (Rosenmiillerovy) Pražské poštovské/české noviny, roku 1782 
obnovené jako Pražské noviny/SchOnfeldské c. k. pražské noviny, jejichž redaktorem se v roce 1786 stal M. V. 
Kramerius. Ten pak o tři roky později založil vlastní Krameriusovy c. k. pražské poštovské/vlastenecké noviny, 
vycházející až do roku 1825, zatímco Schonfeldovy noviny zanikly již roku 1792. K tomu podrobněji LČL 
1985-2000, II/2: 930-933; Volf 1930: 132-134; cf také Volf 1929. Naopak žurnalistická produkce z poloviny 19. 
století se již orientovala primárně politicky (cf ibid.: 156) a náboženstvím se až na výjimky (např. Národní 
noviny 2, 1849, 64: 253; Rittersberg 1850-51; některé již citované práce Havlíčkovy) nezabývala, vzhledem 
k našemu tématu jí proto můžeme pominout. 
49 Přepracovaný Procházkův překlad Nového Zákona vyšel znovu v roce 1786, celá Bible (s Novým Zákonem 
z roku 1786) v roce 1804; (Bílý 1904: 83-90). 
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typu čtenářům jmenovitě doporučoval (ibid.: 40-47), poskytuje tak mimoděk pro pozdější 

badatele skvělý vhled do emických klasifikací raného 19. století. Nepřehlédnutelná publikační 

činnost obou uvedených autorů (jen Rulík sám napsal cca padesát knih; LČL 1985-2000, III.: 

1137-1139; Vlček 1951: 227), stejně jako později Nejedlého či Rautenkrancova (např. 

Nejedlý 1806; Jais-Rautenkranc 1818), tedy představovala doznívající a poněkud skrytý 

josefinismus vE. Wintrových intencích, projevující se jak apriorní snášenlivostí vůči jiným 

křesťanským vyznáním a (relativně) pozitivním hodnocením husitství, tak snahou o výchovu 

a vzdělávání lidových vrstev v osvícenském duchu. Tuto vyšší pololidovou literaturu, mizející 

až okolo třetiny 19. století, dále doplňovaly překlady. 

"Nižší", ještě praktičtěji orientovanou literaturu pro lid v první polovině 19. století 

představovaly zejména hojně vydávané (respektive nejčastěji reeditované) modlitební knížky, 

tzv. nebeklíče (např. Pět červených korálů 1839; Nebeklíč 1807; Nebeklíč 1834), nebo knihy 

spjaté s obnovující se poutní religiozitou (např. Rychlovský 1801; Zimmermann 1829). 

V tomto případě naopak nelze o nějakém větším vlivu osvícenství hovořit, šlo o literární 

žánry, které přetrvaly "osvícenství navzdory" a podněty jeho zbožnosti přijímaly jen velmi 

zvolna, jenž se naopak sbližovaly s pozdější kritikou osvícenské zbožnosti z pozic katolické 

druhé konfesionalizace a ultramontanismu. Ve druhé polovině 19. století, kdy k tomuto 

sbližování zejména docházelo, však již tento typ literatury oslovoval jen poměrně úzkou, 

přesně vymezenou recepční skupinu "katolického ghetta" (cf Putna 1998: 145n.). Celé 19. 

století znalo také (polo )lidové náboženské hry, především biblické, svým obsahem navazující 

na starší barokní tradici, odlišné však v tom, že jejich sepisování a organizace se chápali laici 

(Jílek-Obarpfalcer 1946: 31-52). Osvětový charakter pozdního, namnoze skrytého osvícenství 

se naproti tomu projevil v sice méně rozšířených, avšak důležitých knížkách lidového čtení. 

Příkladem může být dvojdílný Izydor, Sedlák Lhotský (Hubr 1821 ), kde by čtenář marně čekal 

- na titulní straně slibovanou - naraci, natož pak hagiografii, na níž by upomínalo sedlákovo 

jméno. Příběh vztažený ke světci zde sice figuroval, byl však zcela upozaděn autorovou 

snahou prostřednictvím narace čtenáře důkladně seznámit s novými agrotechnickými postupy. 

Dílko o sedláku Isidorovi, stejně jako obdobná kniha o Vendelínovi, proto představovalo 

"osvícenství v praxi", vědomou snahu autorů nižších rovin intelektuálního diskursu vnějšně se 

přiblížit lidovému vkusu, protože jen tak zřejmě mohla být jejich díla recipována, ovšem při 

zachování vnitřních, obsahově osvícenských standardů. Podobně tomu bylo i v Krameriově 

vydání "agrotechnické a sociální" příručky Šimona Lomnického z Budče, do roku 1862 

pětkrát opakovaném (Lomnický z Budče 1862), nebo v populárním "přírodovědném" 

výkladu o živlech, představujícím jakési základy astronomie, geografie a přírodovědy, avšak 

60 



důsledně se snažícím tyto nové poznatky sloučit s prvoplánově interpretovaným Božím 

stvořením (Gostko z Sarentbálu b.d.; Kliment 1911). Typicky se zde uplatnila i "konkrétní 

racionalizace", blízká lidovému čtenáři, takže kupříkladu ocas komety byl podle tohoto autora 

tvořen parami, vycházejícími z ní protože je méně "sedlá" než jiné hvězdy, zatímco negativní 

důsledky jejího objevení byly rozhodně popírány (Gostko z Sarentbálu b.d.: 13). 

Zhruba od třetiny 19. století lze v české lidu určené katolické literatuře, ale shodně i 

v literatuře intelektuální představované především ČKD, vysledovat náběhy k novému 

konfesionalizačnímu vzepětí, zcela zřetelnému po roce 1848. Zprvu se jednalo o formálně, 

vnějšně ne-polemické spisy, nejčastěji katechismy a homiletickou literaturu, katolickému 

čtenáři však zdůrazňující výlučnost a nezaměnitelnost samospasitelné církve a jejích institucí. 

Typickým příkladem může být Sedláčkův (překladový) katechismus, zdůrazňující na jednu 

stranu v evidentní návaznosti na osvícenské dědictví srovnatelnost katolického náboženství 

s rozumem a zároveň horlící proti osvícenské redukci křesťanství na přirozené náboženství 

(Sedláček 1822: 10-20, 40), základní články katolické víry však pojednávající v polemice 

s protestantským učením (ibid.: 51-111, 115-166). Osvícenská reforma katolického učení se 

však i zde projevovala primární orientací na argumentaci Písma (např. v případě zdůvodnění 

instituce papežství či celibátu; ibid.: 26-32, resp. 158-160), stejně jako obrozenskou snahou o 

zachování a zvelebení teologické češtiny (ibid.: předmluva). Podobně tomu bylo v případě 

Markova mariánského kázání, zdůrazňujícího výlučnost svátostného kněžského svěcení 

(Marek 1836). Zatímco by však v rané Toleranční době dané téma patrně vedlo k explicitní 

kritice protestantů (cf Rokos 1785), u Marka nacházíme jen výpady vůči "lidem 

nenáboženským", patrně radikálním osvícencům či lidem nábožensky lhostejným z vyšších 

společenských vrstev a snad i proti tolerančním sektářům (horlení proti "křesťanským 

mudrákům" příliš zdůrazňujícím Boží jedinost; ibid.: 15), zatímco k (povoleným) jinověrcům 

byl tolerantní. Vlastní explicitní katolickou polemiku s protestantskými vyznáními proto 

přinesla až polovina čtyřicátých let 19. století (Janalík 1845; Neumann 1850), tento jakýsi 

návrat bouřlivých diskusí rané Toleranční doby. Janalíkův katechismus s příznačným názvem 

Která Cjrkew gest Cjrkew Kristowa? aneb Katechysmus o naukách w nichž Cjrkew 

protestantská od katolické odstupuje proto evropskou reformaci demagogicky vysvětloval 

sexuálním chtíčem duchovních a žádostivostí církevních statků šlechtou (J analík 1845: 8) a 

byt' bylo z dalšího výkladu patrné, že autor teologické rozdíly mezi katolíky, luterány a 

kalvinisty dobře ovládal, neváhal je na mnoha místech prokatolicky dezinterpretovat, nebo 

doplnit "praktickými" pomluvami (nejčastěji ze sexuální oblasti; např. ibid.: 111). Pozdější 

spis Neumannův sice byl méně "šťavnatý", protiprotestantská věroučná a "ortopraktická" 
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polemika z něj však byla patrná neméně. Jak tomu bylo v celém sledovaném období na straně 

protestantské? 

Pololidová/lidu určená nekatolická literatura 

Pro nekatolickou literaturu tohoto diskursivního okruhu platila obdobná institucionální 

omezení a tato literatura vykazovala podobné charakterové rysy, jako pololidová/lidu určená 

literatura katolická, s tím rozdílem, že jí bylo podstatně méně a mnohem užší byl i okruh 

jejích recipientů. Do vydání Tolerančního patentu, kdy samozřejmě šlo o literaturu 

nedovolenou, se jednalo především o zahraniční literární produkci tištěnou českými exulanty; 

podíl předbělohorských českých tisků, reprezentovaných především různými vydáními Písma, 

byl v 18. století již nevelký.50 Ani v tomto případě to však nemuselo znamenat absenci 

teologické návaznosti na dědictví české reformace, především na Komenského a pozdní 

Jednotu, jak o tom svědčí již zmiňované exulantské tisky jejich děl a/nebo domácí opisy, které 

budou představeny v následujícím oddíle; "vysoká" teologická literatura se tak v odlišném 

kontextu stala de facto pololidovou. Vedle toho se v předtolerančním období uplatnily 

zahraniční katechismy a další teologická literatura, 51 nejčastěji pietistické provenience. Pro 

první léta po vydání Tolerančního patentu byly typické jednak interkonfesijní polemiky, 

zaměřené jak proti katolické církvi tak (častěji) mezi oběma protestantskými vyznáními, 

objevovat se však začaly i spisy pozitivně vymezující protestantskou zbožnost pro lidového 

čtenáře, které v dalších letech Toleranční doby naprosto převládly. To v zásadně platilo i o 

jejím závěru, na rozdíl od katolické literární produkce, protože pokud se v rámci české 

protestantské literatury tohoto období kritiky jiných vyznání objevily, bylo tomu tak jen 

v případě intelektuálního diskursu. 

Význam (zahraničních) nekatolických knih pro udržení skrytého odporu vůči katolické církvi 

v protireformačním období je přitom nepopiratelný; platilo, že "téměř každé stavení má svou 

Bibli nebo alespoň Nový Zákon, modlitby a kancionál. Výjimkou nejsou ani selské knihovny 

o 7, 10, i více svazcích- zjev, tuším jinde v Evropě tou dobou nevídaný" (Ducreux 1994: 84). 

50 Ze 72 knih, zabavených A. Koniášem v letech 1732-33, pocházelo 25 titulů v 39ti exemplářích prokazatelně z 
nekatolické ciziny a jen 16 knih (v 16ti exemplářích) bylo prokazatelně předbělohorského českého původu, 17 
dalších se nepodařilo zařadit; Šorm 1997: 37-38. I tak ale jednoznačně převažovaly pobělohorské tisky tajně 
přinášené z ciziny, jejichž naprostá většina pocházela z pietisticky orientovaných kruhů, nad starší literaturou 
domácí, z velké části tvořenou Biblemi. K podobnému zjištění dospěla i Ducreux 1994: 73-74. Je přitom více 
než pravděpodobné, že v průběhu času předbělohorských tisků dále ubývalo ve prospěch zahraničních. 
51 Podotýkám, že na tomto místě nezmiňuji kancionály a vůbec písňovou tvorbu, o níž bude pojednáno 
v následujícím oddíle. 
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Tyto knihy navíc nepůsobily jen na své majitele, protože jednak byly velmi často půjčovány (i 

za úplatu), jednak bylo běžnou praxí, že je nekatolický misionář později odkoupil zpět, aby je 

mohl prodat dalšímu zájemci (Rezek 1887: 113). Bude sice nutné opravit soud, že "v 18. 

století se ... neznalost čtení a psaní může jevit jako znak příslušnosti ke katolické víře" 

(Ducreux 1994: 66), to však rozhodně nijak nezmenšuje charakteristiku dobového tajného 

nekatolictví jako "náboženství knihy" par excellence. Řada poddaných přitom zároveň měla i 

knihy katolické, aby mohli porovnávat obojí věroučnou interpretaci s Biblí (ibid.: 68), nebo 

dokonce chodili do kostela hlavně z tohoto důvodu (Neumann 1931: 60). Vlastnictví knih 

tedy znamenalo především pochybování o správnosti katolické víry, nikoli ještě nutně 

přihlášení se k některému z nekatolických vyznání, byt' to samozřejmě bylo velmi časté. 

Pokud se týká vlastní předtoleranční exulantské literatury (cf Jakubec 1929-34, I.: 927), lze 

vysledovat několik základních tendencí. Starší tisky, pocházející zejména z Drážďan, 

Magdeburgu, Wittemberka a Žitavy, akcentovaly luterskou výlučnost v ortodoxním duchu a 

orientovaly se spíše na teologicky vzdělaného čtenáře, přičemž kritizovaly věroučné a 

institucionální zvyklosti katolické církve (např. Cypriani 1744). Tak tomu bylo i v případě 

žitavské Kleychovy tiskárny, byt' zde existovala zřetelnější návaznost na tradici české 

reformace a její "špalíčky" byly přeci jen lidovější (cf Čapek 1948: 130-131). O pietistické 

exaltovanosti zde nemohlo být řeči, stejně jako absentovala kupříkladu i mystická erotika ve 

prospěch z luterského hlediska přísně ortodoxních prvků (ibid.: 141 ); nic jiného v období 

plného uplatňování Liber concordiae ostatně ani nebylo možné. Tento teologický typ, 

přičemž je otázkou, byl-li vůbec v Čechách a na Moravě hojněji recipován, však mizel okolo 

poloviny 18. století ve prospěch literatury pietistické, o jejíž čtenosti našimi tajnými 

nekatolíky nemůže být pochyb. Pro tuto literaturu, pocházející nejčastěji z Halle (čet~~ní 

Písma; Jakubec 1929-34, 1.: 927; Verner 1987: 19-20, 58-59), Berlína, lužickéh\Laub~ 
slezského Břehu, byla naproti tomu charakteristická mnohem větší teologická otrnenóst, 

menší zájem o dogmatiku ve prospěch niterné osobní zbožnosti, tvořící do jisté míry analogii 

k individualistické extatice barokního katolicismu (k poslední charakteristice cf Čapek 1940: 

14-15). 

Pietistické prvky se projevily již v překladovém katechismu Těsna Brana a Uzka Cesta ... w 

oprawdiwe Reformacý Srdce zaležegjcy ... , zdůrazňujícím niterné "obrácení ["reformaci"] 

srdce" proti pouhé vnější, formální zbožnosti (Těsná brána 1744: 3a, 8-Sa, 11-lla) nejen 

katolické, ale i - v autorových očích - "nevěrně-luterské". Tolerance k jinověrcům v tomto 

smyslu předpokládala jejich "pravou víru", nebo alespoň potencialitu jejich obrácení, k čemuž 

měla sloužit (vedle nejpodstatnějšího působení Ducha) především "předpříprava" v podobě 
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dodržování silně etizovaného Desatera (ibid.: 20-29a) a laické četby Písma (ibid.: 44), což 

zajisté odpovídalo potřebám a požadavkům tajných nekatolíků. O málo časnější tzv. 

Pravidélko hennersdorfské (Pravidlo hennersdorfské 1 770) přinejmenším dvakrát vydané a 

patřící mezi nejčtenější spisy českých nekatolíků v předtolerančním období, a Liberdův Kljč 

Dawidu (Liberda 1729), vycházely z těchže premis, snad jen ještě více akcentovaly 

individuálně-mystický náboj "srdeční zbožnosti". Bylo tomu tak i v případě modlitební 

knížky, příznačně nazvané Kratičký s působ Srdce swé wyléwati před Obličegem Božjm ... 

(Kratičký způsob 1748), představující tresť pietistického působení na lid, náboženství 

slučující prvoplánovou "praktičnost" s moralistními podtóny s osobně-mystickými prvky, 

překračujícími běžné chápání i hranice církevních denominací. Naproti tomu herrnhutská a 

později berlínská literární produkce, jejíž část již byla zmíněna, se z nezbytí vzájemných 

mezicírkevních nebo i vnitrocírkevních polemik do jisté míry vracela k tradičněji pojaté 

teologii a/nebo k "historickým důkazům" správnosti vlastní bohoslovné orientace. Tohoto 

druhu byla například známá Spangenbergova Idea fidei fratrorum, zdůrazňující návaznost 

herrnhutské církve na tradici staré Jednoty, proti Zinzendorfově "anarchistickému" pojetí 

zbožnosti však akcentující církevní řád a teologickou jednoznačnost (Spangenberk 1788; cf 

Weinlick 2000: 110, 193-197). Teorie tropů, vedoucí k nadkonfesijnímu ekumenismu, stejně 

jako obecněji pietistické Herzens-religion bylo v této konfesi sice zachováno, bylo však 

podřízeno striktnějším kázeňským i teologickým pravidlům, stejně jako orientováno 

především na zprostředkování poselství Kristova kříže. 

Z předtoleranční (exulantské) nekatolické pololidové literatury je třeba zmínit ještě dva 

poměrně specifické typy, tentokrát rukopisné. Výjimečnou náhodou se totiž zachovala 

rozsáhlá (346 s.), z Valašska pocházející rukopisná postila z let 1730-31, užívaná 

nekatolickým predikantem ze Slovenska. 52 Její obsah je lutersky zcela pravověrný, což dává 

tušit prameny pozdější toleranční pravověrnosti (a "relativní luterskosti") valašských 

protestantů oproti východočeskému prostoru, nad toto důležité srovnání však dokument 

zároveň umožňuje hlubší ponor do "praktické teologie" augsburského vyznání v první 

polovině 18. věku, respektive i později, poněvadž slovenské náběhy k pietismu byly rychle 

potlačeny (Ďurovič 1945-46). Z prostředí berlínského novobratrského sboru se naopak 

zachovaly vlastní životopisy českých exulantů 18. století, dovolující nahlédnout do jejich 

vnitřního duchovního života a (jistě ovšem idealizovaných a "zglajchšaltovaných") motivů 

obrácení a odchodu z Čech/Moravy, zpřístupněné nedávnou edicí E. Štěříkové nebo ve 

52 Knihovna ETF UK, sg. II K 8011. O tomto prameni poprvé informoval Hrejsa 1941, který také podal jeho 
popis. 
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výjimečných případech i dříve (Jílek 1940; Štěříková 1999: 293-683). Výpovědní hodnotu 

těchto pramenů pro popis náboženské situace v českých zemích 18. století nelze jistě 

přeceňovat. Byly totiž psány dávno po emigraci, pod nepochybným vlivem pravověrné 

pietistické sebereflexe a patrně i na základě nějakých sborem aprobovaných vzorů či návodů, 

to však na druhou stranu neznamená, že by byly zcela bezcenné. Tím méně to samozřejmě 

znamená omezení jejich pramenné hodnoty pro poznání vnitřního života českých (novo)bratří 

v Berlíně a Rixdorfu. 

Jako i na katolické straně, vydání Tolerančního patentu do českých zemí uvedlo ostrou 

interkonfesní polemiku, zprvu vedenou za "pravost" protestantismu proti dosavadnímu 

jedinému vyznání. Jak přitom ukázalo dosavadní studium, hojně čtený Markovičův Nevinný 

odpadlec (Markovič 1783) byl sice ,jen" překladem starší práce vydavatelova otce a 

nedochovaná Zpráva, kterak a jak má přihlašující se evangelík svému jej vyslýchajícímu knězi 

katolickému odpovídati snad jen jiným označením téhož díla (Lukášek 1914: 59; cf Čapek 

1933, I.: 215-219; Vlček 1951, II.: 237), to však nijak neumenšovalo jejich historický 

význam. Šlo o (poměrně umírněnou) obhajobu augsburského vyznání proti výtkám 

z katolické strany (zejména proti luterskému = lidskému původu této víry, ve prospěch sofa 

gratia a sofa fides a proti katolickým institucím typu kněžského celibátu, ušní zpovědi a 

ceremonií; Markovič 1783: 45-61), doplněnou o Komenského list Čechům z Lešna a další 

aktualizační prvky, jejichž autorem nepochybně byl Markovič mladší. Celý spis přitom byl 

psán v osvícenském duchu, což je zjevné již z autorovy připomínky, že luterská víra "gak se 

slowem Božjm, taky [se] zdrawým rozumem se srownáwá" (ibid.: 9). Tomuto typu literární 

polemiky nicméně nebyl do vínku dán příliš dlouhý život, poněvadž katolicismus zůstal 

vyznáním panujícím a jeho kritiky byly v předpisech, konkretizujících Toleranční patent, 

bezvýhradně zakázány. Další protestantské polemiky proto již nemohly doporučovat 

"odpadlictví" (od katolické církve), nýbrž konvertitům radily, jaké z povolených vyznání si 

mají zvolit. To však rozhodně neznamenalo, že protestantské lidu určené teologické diskuse 

byly méně ostré či prosté vzájemného osočování; jejich ústředním tématem přitom byla 

návaznost na tradici české reformace, především na Jednotu. 

Je přitom historickým paradoxem, že ačkoli v těchto vzájemných polemikách rané Toleranční 

doby byli mnohem čilejší luteráni, na jejichž straně stál jak jejich časnější příchod do českých 

zemí, tak pochopitelně i znalost jazyka, s nímž maďarští reformovaní kazatelé zápasili ještě 

řadu let, nakonec byli luteráni mnohem méně úspěšní. Jako první se chopil pera prešpurský 

superintendant M. Institoris Moszóczy, který v několika brožurách dokazoval návaznost 

luterství na utrakvismus i učení někdejší Jednoty bratrské (Institoris Moszóci 1783; !dem 
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1785), přičemž na rozdíl od soudobých katolických polemik kladl mnohem větší důraz na 

teologickou stránku problému, věren jednak vlastnímu vzdělání ale zároveň i jistým 

znalostem samotných českých nekatolíků. V rámci svého výkladu, kde (oprávněně) rozlišoval 

mezi starou Jednotou a obnovenou herrnhutskou Unitas fratrum, ovšem nakonec přišel s 

fantastickou tezí, "vysvětlující" blízkost Kralické šestidílky a především jejího Nového 

Zákona kalvinismu tím, že helvetská církev si "vypůjčovala" od bratří a nikoli naopak 

(Institoris Moszóci 1785: 8-10). Jakkoli však na tomto místě teologický polemik převážil nad 

osvíceným historikem, z jiných míst jsou patrné vynikající znalosti dané problematiky (ibid.: 

38-117), stejně jako její zásadní ortopraktická intence. Primárně totiž nešlo o polemiku 

věroučnou, nýbrž o polemiku náležitého křesťanského života, takže například "co se předně 

X. Božjch přikázánj dotýká, nechť ge kdo rozděluge a počjtá na tento, aneb na giný způsob, to 

wšecko gest gedno; když gen podle njch swůj žiwot zprawuge" (ibid.: 39). Další vývoj 

lutersko - kalvínských polemik, jichž se z augsburské strany účastnili především Š. Leška 

(Leška 1784; !dem 1798) a J. Laho (Laho 1784) a ze strany reformované vydavatelé 

(podvrženého) Bojislavova spisu o srovnatelnosti helvetské konfese s vírou staré Jednoty 

(Bogislav 1783),53 se již ubíral jiným směrem. Zůstalo toliko při učených disputacích, "při 

čemž každá strana i helvetská i augšpurská ráda dovolávala se historie dřívějšího starého 

evangelictva českého ... [avšak] co jest to vše platné vynášeti se slavnými předky a 

nenásledovati je v jejich životě a v jejich ctnostech" (Janata et al. 1864: 263). Příliš "vysoká", 

teologická orientace raně toleranční nekatolické polemické literatury, jež nebyla následována 

ani církevním rozdělením, vedoucím v důsledku odlišné náboženské praxe k výrazné převaze 

reformovaných, ani potomním vnitřním životem obou protestantských církví, vedla k 

poměrně rychlému úpadku a zániku tohoto literárního typu. Luterští a reformovaní faráři a 

později i laičtí sboroví pracovníci na konci 18. a v 19. století proto museli věnovat mnohem 

větší pozornost rozšiřování vlastní pozitivně orientované publikační činnosti, především 

v širším prostředí kalvínském, jejíž relevantní část bude předmětem dalšího výkladu (celkový 

přehled podali Burian et al. 1995: 102-109; Janata et al. 1864: 250-261). 

Kromě již uváděné intelektuální teologické literatury a pramenů, jejichž vydávání bylo snazší 

o to, že šlo buď o reedice zahraničních tisků nebo o překlady (nejčastěji katechismů a. v.), 

vydal vlastní relativně samostatný (i v tomto případě totiž šlo o upravený překlad) lidový 

katechismus jen přičinlivý kalvinista J. Végh (Végh 1790). Dozvukem dřívějších polemik 

bylo, že se spisovatel ohrazoval vůči ,švýcarství' své církve ve prospěch její ,reformovanosti' 

53 Skutečným autorem byl berlínský kazatel reformovaného českého sboru J. T. Elsner; Hrejsa 1947: 165. 
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(ibid.: 1a), jinak nešlo než o pravověrný výtah z Heidelberského katechismu. 54 F. Hrejsa má 

úplnou pravdu v tom, že všechny Véghovy knihy ,jsou pravověrně a horlivě reformované" 

(Hrejsa 1930: 44), což se pak projevilo i v jeho dlouho očekávaných, ale ještě déle bez větších 

změn vydávaných, Horlivých a nábožných Modlitbách, obecně zvaných Véghovky (Végh 

1853). Nesmírná oblíbenost Véghových děl mezi českými kalvinisty, vážící nad jejich 

poněkud úzkoprsou pravověrnost a v 19. století stále zřetelnější zaostávání za (zahraničním) 

teologickým vývojem, vedla k tomu, že se jich užívalo přinejmenším až do poloviny 19. 

století, respektive do nástupu protestantské druhé konfesionalizace. Augsburská církev naproti 

tomu obvykle užívala překlady nebo exulantské modlitební knížky, případně i vlastní díla 

(zejm. Botzko 1783), ty však reformovaným (hlavně farářům) nevyhovovaly pro jejich litanie 

a modlitby na Desatero (Janata et al. 1864: 260). Teprve až ve čtyřicátých letech se začaly 

objevovat další vlastní lidově-teologické spisy (např. z Nagy 1843), modlitební knížky 

(Kancionál 1834, přívazek) a homiletika (např. Šolthés 1849). Do té doby šlo buď jen o 

překlady náročnější lidové bohoslovné produkce (Bunyan 1815-16; Glac 1820), nebo o 

vydávání již existujících děl "dokládajících" utrpení českých protestantů v protireformačním 

období (Koruna neuvadlá 1846; samozřejmě vedle již zmíněné Komenského Historie o 

těžkých protivenstvích, Komenský 1846). Nemohly-li si totiž obě toleranční církve nic jiného 

dovolit v případě "vysoké" teologické literatury, ani zde situace nebyla příliš odlišná. 

Písňová tvorba a heterodoxní pololidová náboženská literatura 

Při výkladu o katolické a protestantské pololidové literatuře byl pominut jeden její důležitý 

žáru či typ, písňová tvorba, její tisky (včetně kramářských písní) a potažmo i kancionály; stalo 

se tak ze dvou důvodů. Předně jde patrně o vůbec nejdůležitější případ setkávání elitní a 

lidové (náboženské) kultury, který zároveň měl největší význam v transmisi různorodých, 

nikoli nutně ortodoxních, náboženských obsahů do lidového prostředí. Jako totiž o českých 

náboženských exulantech 17. století víceméně platilo, jak uvádí známá píseň, že jejich 

(jedinou) četbou byla Bible kralická a Komenský, 55 v případě exulantů o sto let pozdějších i 

českých tajných nekatolíků by zcela jednoznačně šlo o (pietistickou) Bibli hallskou - a 

Liberdův kancionál Harfa nová (Nešpor 1998: 200-201; Šorm 1997: 36-37; cf Adámek 1911-

22: č. 8-20; Schulz 1915: č. 9, 19). Nemenší význam však měly kancionály i pro české 

54 První české vydání Heidelberského katechismu pořídil "swobodným pjsmem" již v roce 1783 M. Blažek, jenž 
jej opatřil i krátkým historickým úvodem; Heidelberský katechismus 1783. 
55 Již J. Jakubec ovšem ukázal, že nejde o původní text ze 17. století, nýbrž o dvě stě let časnější dílo 
protestantského faráře; Jakubec 1929-34, I.: 867. 
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-
katolíky (cf např. Hanzal 1987: 57; Horák 1946: 66), mimo jiné pro existenci náboženských 

bratrstev a literátských kůrů, nemluvě již o vlivu lidových kramářských písní (Scheybal 1990; 

Tenčík 1962: 71). Pololidová písňová tvorba si proto nepochybně zaslouží zvláštní část 

výkladu; druhým důvodem pro její existenci je pak charakter této skupiny pramenů. Jistě se 

sice setkáváme s církví/církvemi aprobovanými kancionály, jejichž katolický, luterský či 

reformovaný charakter je nabíledni, vedle toho a nadto však podstatnou část především 

kramářské písňové produkce, letáků apod. tvořily písně heterodoxního charakteru (včetně 

proroctví), což je sbližovalo s jinými typy heterodoxní pololidové náboženské literatury. 

Žádné přísné dělení zde navíc neexistovalo; stejně jako se původně husitské písně nebo 

alespoň jejich nápěvy mohly v 17. století stát součástí katolických církevních zpěvníků 

(Horák 1946: 22), k přejímání "lidovek"56 elitní kulturou docházelo z různých důvodů i 

později (Dvořák-Vodička 1955: zejm. 298-324; Palas 1968: 77). Signifikantní ostatně byl i 

rozsah tohoto literárního typu; J. Petráň totiž uvádí, že zatímco na počátku 18. století tvořily 

(ponejvíce kramářské) tisky písní 41% všech tisků, v jeho první polovině to již bylo 78% a ve 

druhé polovině 86%, až na přelomu 18. a 19. věku plných 88% (Petráň 1990: 241; vlastní 

kalkulace). Třebaže přitom relativní četnost písňové respektive nepísňové produkce nelze 

absolutizovat, protože srovnává (již rozsahem) nesrovnatelné, a nadto je třeba uvážit, že 

zároveň obecně klesal počet explicitně náboženských děl, přeci jen to svědčilo o významu a 

specifickém charakteru tohoto typu slovesného (nejen náboženského) umění. 

Začněme u katolické písňové tvorby; potridentská reforma bohoslužebné praxe vedla, zřejmě 

v reakci na protestantismus a v českých zemích proto obzvlášť významně, k většímu 

začlenění hudby do katolické liturgie i do dalších, ne nutně kostelních, bohoslužebných 

projevů (Hanzal 1987: 57; Tichá 1974: 41n.). To samozřejmě vyvolalo potřebu zpracovávání 

a vydávání kancionálů, jichž se v českém prostředí od konce 16. století objevilo nejméně 

čtyřiadvacet. 57 Většinou byly uspořádány podle průběhu liturgického roku, k čemuž byla 

doplněna "samoobslužná kázání" a rozjímání, což svědčí o jejich primárně bohoslužebném 

využití, přičemž zároveň platilo, že "barokní kancionály ... zapadají také do linie, která má 

56 Naprostá většina písní českého baroka, tradičně označovaných za lidové, samozřejmě byla pololidového 
původu; cf např. Horák 1946: 6; Palas 1968; pro novější období Thořová 1999. O tvorbě ovčáků Volných, 
případně i Vavákově, pojednávám v souvislosti s rukopisnými kancionály na jiném místě. 
57 1588 Voytův, 1590-95 Šimona Lomnického z Budče, 1601 Rozenplutův, 1622 Hlohovského Písně katolické, 
1633 Sessiův, 1642 Šípařův Dekakord, 1647 Michnova Česká mariánská muzika, 1653 Loutna česká téhož 
autora, 1658 Bridelovy Jesličky, 1661 Michnova Svatoroční muzika, 1662 Kadlinského Zlatá ctností kniha, 1665 
jeho Zdoro-slavíček, 1669 kancionál Tejnských literátů, 1674 Ager Benedistionis, 1681 první vydání Šteyerova 
kancionálu, 1687 jeho druhé vydání, 1693 Hollanova Capella, 1697 3. vydání Šteyera, 1709 Rosenmullerův 
kancionál, 1712 4. vydání Šteyera, 1719 Božanův Slavíček rajský, 1727 5. vydání Šteyera, 1727 Koniášova 
Cythara, 1764 šesté a poslední vydání Šteyera. 
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spíše tolerantní, humánní charakter, než militantní, nesnášenlivý katolicismus . . . Tvrdý 

protireformační tón, náboženská nesnášenlivost a pocit nadřazenosti se objevily ve větší míře 

v barokních kázáních a v různých literárních sbírkách náboženských mučení [sic!]" (Hanzal 

1987: 113). Již Z. Kalista přitom upozornil na výrazný mystický obsah kancionálů tohoto 

období, projevující se zejména v mariánských písních (Kalista 1941; !dem 1992), což Z. 

Tichá doložila i dalšími přímými přejímkami barokní španělské mystiky či variacemi na Píseň 

písní (Tichá 1974: 81-82, 98). Barokní dramatičnost, expresivní vypjatost, mystický 

individualismus a v neposlední řadě důtklivá návaznost na nové prvky tridentské zbožnosti se 

staly charakteristickými rysy této tvorby jako celku, stejně jako tomu bylo i u (v naprosté 

většině původem kněžských) selských barokních her (Kalista 1942: 17, 21; pololidové 

divadlo s kancionálovou tvorbou srovnal již Palas 1968: 84). V intencích V. Černého "baroka 

po baroku" přitom kancionálová tvorba ve druhé polovině 18. století pro nezájem elitních 

kruhů, jenž nepochybně byly jejími hlavními odběrateli, upadala ve prospěch kramářských 

písní a dalších drobnějších (polo)lidových tisků (Fiala 2001a: 71). 

Shodné charakterové rysy jako u kancionálů nacházíme i v dobových či o málo pozdějších 

kramářských písních, ovšem s tím rozdílem, že jejich většina zřejmě neprocházela cenzurou, 

takže jejich obsah ani zdaleka nemusel být z církevního hlediska náležitý (Karbusický 1968: 

100; Tichá 1974: 105; Scheybal 1990: 70-71). Kromě četných heterodoxních proroctví 

(Menčík 1916) mohou být typickým příkladem astrologická vysvětlení neobvyklých 

přírodních úkazů (ibid.: 44). Tato skutečnost však zároveň umožnila i "ostřeji 

protireformační" tón některých pseudokramářských písní na rozdíl od umírněnějších 

kancionálů (ibid.: 341, pozn. č. 98; Fiala 2001a: 73, 76). Naprostá většina kramářských písní 

18. a počátku 19. století přitom byla náboženské povahy (především šlo o poutní písně), i 

jejich obsah značnou měrou tvořily mariánské motivy (Fiala-Sobotková 1999; Hanzal 1978: 

44; Jakubec 1929-34, I.: 944; Scheybal 1990: 47), a obdobná byla i jejich funkce (Beneš 

1968), rozhodně překračující "informativní" prvek. "Zprávy ze světa", informující o 

významných či zajímavých událostech typu válek a korunovací, přírodních katastrof a 

kriminálních případů, stály rozhodně až ve druhé řadě za tím, že kramářská píseň sloužila 

"především však jako atraktivní doplněk kostelního zpěvu, hlavně v podobě senzačně 

pojednávaných církevních legend a zázraků" (Kotek 1994-98, I.: 37; cf i Fiala 2001a: 99). 

Nelze však zapomínat ani na to, že zejména v období slezských a potom napoleonských válek 

letáky a (pseudo )kramářské písně sloužily také jako (vládní nebo naopak okupační) 

propagandistický nástroj formující veřejné mínění (Fiala 2001a: 9). Naše poznání 

kramářských písní 18. století je ovšem nutně neúplné, protože malá je i míra jejich 
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zachovanosti (Fiala 2001a: 9); z dochovaných pramenů byly zpracovány dvě kvalitní 

výběrové edice, použitelné vzhledem k našemu zkoumání, podávající na jednu stranu průřez 

různými typy a vývojovými stádii kramářských písní jako celku (Scheybal 1990), nebo 

naopak shrnující veškerou tvorbu k určitému tématu (Fiala 2001).58 Zejména ve druhém 

případě, jímž je písňová reflexe válek s Pruskern, přitom jde o velmi důležitý pramen pro 

poznání pololidové religiozity jak v pozitivním smyslu (např. ochranitelská funkce sv. Jana 

Nepornuckého; ibid.: č. 32, 35) tak ve smyslu negativním (interkonfesijní rozepře, projevující 

se např. v podvrženém testamentu pruského krále; ibid.: č. 62; tutéž píseň uvádí i Scheybal 

1990: č. 12). Zatímco naneštěstí chybí podobné zpracování písní josefínské doby, pro pozdější 

období můžeme tyto edice doplnit (opět jen výběrovou) Novotného edicí letáků a písní z roku 

1848 (Novotný 1948). 

Josefínská doba ovšem přinesla zásadní zlom v tom smyslu, že omezená cenzura přestala 

zasahovat do tisků kramářských písní, respektive snažila se -ne vždy úspěšně- konfiskovat 

jen "písně pověrečné, nábožensky štvavé a nernravné" (Scheybal 1990: 48, 71-72). V praxi to 

znamenalo obrovský boom pololidové písňové produkce v negativním smyslu až do počátků 

19. století doplňující osvícenskou literaturu; zatímco většina lidu určené osvětové a narativní 

literatury víceméně vycházela z osvícenských principů, kramářské písně té doby naopak spíše 

zachovávaly typ barokní zbožnosti. Právě jejich vlivu se přitom osvícenci, například V. Stach, 

(a později především obrozenci) snažili čelit skládáním nových umělých písní (Tenčík 1962: 

53-54, 71), což na druhou stranu neznamenalo absenci vlivů kramářských písní na 

obrozeneckou poesii (Očadlík 1940: v, 188). Romantismem ovlivněná obrozenská písňová 

tvorba se však začala šířeji prosazovat až od třicátých let 19. století, kdy se stalo bezmála 

pravidlem, že všechny pololidové písně reflektovaly nacionální otázku, zejména 

v historizujícím smyslu (ibid.: ix, 204-205; Hanzal 1987: 183-184). Náboženské motivy a 

prvky kramářských písní zvolna přecházely do nacionálních, ačkoli jejich ideový charakter 

zůstal v mnoha případech zachován; protestní "folkový" prvek části šantánové, kabaretní a 

kupletové produkce konce 19. a počátku 20. století totiž není vysvětlitelný bez jejich 

návaznosti na dřívější tradici (náboženské) kramářské písně (Nešpor 2002b: 238-245). Bylo 

tornu tak i v případě ideově vyhraněných lidově-katolických protitolerančních písní, jež sice 

ve větší míře existovaly jen v krátkém období po vydání Tolerančního patentu, které však 

sdostatek jasně ukazovaly míru konfesijní intolerance a zároveň podstatu dobové zbožnosti 

58 Další pramenný materiál přinesl např. Táborský 1930. 
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(např. Haškovec 1904; Schulz 1915: č. 42; cf Čapek 1933,1.: 169-175; Scheybal1990: 341, 

pozn. č. 98).59 

Přehled katolické (= většinové) písňové tvorby vymezeného období by však nebyl úplný, 

nevzali-li bychom do úvahy i vyloženě heterodoxní literaturu, jejímiž šiřiteli, recipienty a 

někdy i autory byli nepochybně nejen tajní a později tolerovaní nekatolíci ale také katoličtí 

venkované. V předtolerančním období ostatně žádné přesné rozlišování konfesionálních 

skupin nebylo možné. Jednalo se kupříkladu o zaříkávadla (Horák 1946: 8), především však o 

proroctví (Čapek 1933, I.: 103-1920; Menčík 1916; cf Proroctví slepého mládence b.d.), 

astrologickou literaturu (např. Snář b.d.) a také o vyloženě protináboženské parodie typu tzv. 

selských otčenášů (Povstání poddaného lidu 1975: 386). Jejich původ bývá spatřován v první 

polovině 70. let 18. století, masově se pak rozšířily za povstání roku 1775 (Čapek 1932: 4; 

Jakubec 1929-34, I.: 947; Someš 1975: 198) a poslední z nich jsou doložené až v polovině 19. 

století (Bičík 1949-50; Novotný 1948: 22). Šlo o parafráze základní křest'anské modlitby, 

stěžující si na socio-ekonomickou bídu poddaných a žádající (především) zrušení robotních 

povinností, avšak nevolající po náboženských změnách. Tato skutečnost sice potvrzuje 

Čapkův názor, že jejich autory asi nebyli tajní nekatolíci (Čapek 1932: 4; nekatolické 

autorství naopak- patrně nesprávně- připouští Someš 1975: 199), to však neznamená, že by 

šlo o skladby "věrně katolické". Právě naopak, ostře nenáboženská ba protináboženská (byť 

ne proticírkevní) byla již jejich základní intence, představující "zneužití" modlitby par 

excellence k čistě profánním účelům (náboženské parafráze ovšem existovaly a byly 

dovolené; k tomu viz Čapek 1933, I.: 100). V polovině 19. století bylo obdobně 

parafrázováno i krédo a další náboženské texty (např. Novotný 1948: 22, 164-166), stejně 

jako se masivněji rozšířily písně s husitskou tématikou (ibid.: 46, 193-196, 208-213). 

"Nevěrně katolickou" písňovou tvorbou, jíž nepochybně měli v oblibě i protestanti, se však již 

dostáváme k problematice písní nekatolickýchlprotestantských. 

V období před vydáním Tolerančního patentu můžeme rozlišit dva proudy nekatolické 

kancionálové produkce, podobně jako tomu bylo u jiných typů pololidových textů. Na jedné 

straně stála starší tradice české reformace a bratrská, reprezentovaná Kleychovou tiskárnou i 

jeho vlastním kancionálem (vyšel v letech 1717 a 1723-24; Čapek 1948: 130) nebo také 

kancionálem Petermannovým (Petermann 1 7 48), 60 především však Třanovským a slovenskou 

59 Cf také MVČ Hradec Králové, Lit. archiv, sg. 2073. 
60 Exulantské kancionály čítají: 1630 Pirenský kancionál, 1631 Nové písně některé, 1636 první vydání 
Třanovského Cythary sanctorum (do roku 1781 jich bylo ještě dalších patnáct), 1641 třetí vydání Komenského 
Praxis pietatis, 1659 Komenského amsterodamský kancionál, 1685 Hartmannův žitavský kancionál, 1710 
Myllerův žitavský kancionál, 1717 a 1723-24 Kleychův kancionál, 1726 Duchovní pohádky, 1731 Hallský 
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kancionálovou tvorbou (Mocko 1909-12; cf Tranoscius 1819-20), přesvědčená o vysoké 

hodnotě starých písní a proto si výslovně skoro zakazující hledat či skládat nějaké nové 

(Petermann 1748: 4-5; cf také Kancionál 1834: 15-19). Písně těchto kancionálů proto byly 

ortodoxní, nejčastěji se v nich vyskytovaly biblické obrazy, motiv následování Krista a 

stálého toužení po Bohu, obecenství bratří a sester; rigoristický duch české reformace zde 

zůstal zachován a nadto zdůrazněn strohým racionalismem luterské ortodoxie. Druhý, zcela 

odlišný typ exulantské kancionálové tvorby reprezentovala především Harfa nowá na Hoře 

Sion zněgjcy ... hennersdorfského pietistického kazatele J. Liberdy (Liberda 1732; k Liberdově 

originalitě cf Jakubec 1929-34, I.: 930; Malura 2004: 48-50), jejíž význam však proto nesmí 

být podceňován. Naopak již bylo řečeno, že nepochybně šlo o českými tajnými nekatolíky 

nejvíce recipovaný náboženský zpěvník. Harfa nová přitom byla specifická už tím, že šlo o 

upravený překlad německých pietistických písní, neohlížející se po starší české tradici, vedle 

toho však přinesla zcela nový typ písňové tvorby. Její zpěvy byly maximálně osobně 

angažované, mysticky exaltované, plné až erotického vztahu ke Kristu a jeho ranám,61 takže 

srovnání se soudobou barokní tvorbou se zde přímo nabízelo (Čapek 1948: 141; Tichá 1974: 

96-101). Liberdovy písně přitom v různých antologiích a sbornících, nehledě na opisy, 

přetrvaly až do 19. století (Tichá 1974: 98). 

Menší význam než celé kancionály, obvykle vydávané ve formě "špalíčků" a proto nepříliš 

rozsáhlé, měly na protestantské straně jednotlivé písně; je to pochopitelné z toho důvodu, že 

v českých zemích se pro ně museli do vydání Tolerančního patentu tiskaři hledat jen dost 

obtížně, zatímco z ciziny se více vyplatilo pašovat celé písňové sbírky, jednotlivé písně se 

navíc mezi tajnými nekatolíky mohly snadno šířit prostřednictvím opisů (cf Blažek 1927). 

Podle J. B. Čapka šlo nejčastěji o hloubavé písně o zásvětných věcech, o vize a proroctví 

(obojí bylo v přímém protikladu k prvnímu typu kancionálů; cf Čapek 1948: 131), o reflexi 

mezikonfesních polemik a stížnosti na protireformaci a konečně o bojovné písně sociálně

revoluční (ibid.: 154-155), což v zásadě odpovídalo dochovanému materiálu (cf Someš 1975: 

200, 226-227; dále edici písní českých exulantů z pruského Slezska, Vyhlídal 1903). Po 

vydání Tolerančního patentu se k tomu připojily především děkovné písně Josefovi II. za 

udělenou náboženskou svobodu (Čapek 1933, I.: 141-148; !dem 1948: 156, 158), zatímco 

v rámci rukopisné literární produkce- jíž budeme sledovat níže- byl repertoár obohacen také 

kancionál, 1732 Liberdovu Haifa nová, 1735 podruhé, 1737 Tranoscia v Lipsku, resp. tzv. Lipský kancionál, 
1742 Ambrozya, 1748 Petermannův Drážďanský kancionál, 1753 Elsnerův kancionál berlínské církve. 
61 Např. píseň Kriste, ženichu duše mé, O úřadech Kristových (ibid.: 43-46), O oddání srdce Bohu (ibid.: 157) 
ad., kde najdeme i verše typu "Obejmi nás v tuto chvíli/ ženichu nejkrásnější/ my známe tvé milování! choti 
nejspanilejší". 
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o protikatolické písňové polemiky, nové typy proroctví (nejrůznější varianty obou 

Marokánských písní) a v neposlední řadě o tvorbu vyloženě sektářskou (k poslednímu typu 

viz Someš 1975: 209). 

Kancionál zůstal nejobvyklejší formou svodu protestantské zpěvnosti po celou Toleranční 

dobu, což samozřejmě vyplývalo z primárně bohoslužebné funkce a použití těchto písní; nijak 

proto nepřekvapuje, že záhy po příchodu prvních protestantských pastorů spatřily světlo světa 

i církevní zpěvníky.62 Jednalo se přitom buď o reedice zahraničních zpěvníků nebo o překlady 

z němčiny, zatímco domácí veršotepectví vpravdě živořilo (podrobněji Čapěk 1933, I.: 207n., 

328n.; II.: 37n.). Tyto zpěvníky byly pravidlem (umírněně) pietistické, kladoucí zřetel na 

církevní i osobně-křesťanskou každodennost, na mravouku a náboženskou výchovu laických 

věřících; užívali je částečně i reformovaní, poněvadž větší toleranční církev se sama vedle 

toho musela spokojit již jen s reedicemi starších děl. Kancionálová tvorba Toleranční doby, 

respektive jejích počátků aniž později došlo k výraznější proměně, ba vůbec k nějakému 

počinu na tomto poli, tedy byla méně rigoristická než "vysoká" i populární teologická 

literatura, nedocházelo zde mimo jiné k výraznějšímu konfesionálnímu rozhraničování. 

Podstatnější výjimku tvořili jen moravští (především valašští) luteráni, kteří vděčně přijali 

Třanovského (cf Tranoscius 1819-20: iii n.), zatímco reformovaní některé písně z Cythary 

znali jen z Markovičova výboru vydaného u Schonfelfda (cf Burian et al. 1995: 108-1 09). 

3. Lidová náboženská literatura63 

Nejdůležitějším pramenem pro studium vlastní lidové religiozity v jejích ortodoxních i 

heterodoxních podobách, ať již opírajících se o dobovou literární produkci (včetně 

nepovolené), o homiletiku nebo o čistě orální tradici, jsou samozřejmě vlastní zápisky 

lidových náboženských představ. Přestože je nezbytné k nim přistupovat obezřetně a 

především zvažovat otázku jejich sociálního rozšíření (Nešpor 2004: 12-13), je až s podivem, 

jak málo byl tento typ pramenů doposavad využíván. Kromě starší literární produkce, jejíž 

význam již dnes obvykle nepřekračuje pramennou základnu, respektive informace o 

62 V průběhu Toleranční doby byly (v Čechách) vydány zejména: 1783 Markovičovy Písně duchovní, 1783 V. J. 
P. písně, 1784 Lipský kancionál, 1786 Leškova Nová kniha zpěvů křesťanských, 1818 podruhé Leškův 
kancionál, 1819-20 reedice Lipského kancionálu, 1834 Elsnerův kancionál berlínské církve. Pak následoval až 
1855 Evangelický funebrálek a 1868 kancionál Tardyho. 
63 Následující přehled byl (kromě oddílu o kronikách) v pozměněné podobě publikován ve studii Jan Horský
Zdeněk R. Nešpor: "Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. 
století." Český časopis historický 103, 2005, 1 (v tisku); analytický záměr uvedené studie a tím i celkové 
rozvržení daného textu však bylo pochopitelně odlišné. 
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nedochovaných/nezvěstných pramenech (za zmínku stojí alespoň Menčík 1916; Jílek

Oberpfalcer 1946 ad.), po nich naneštěstí sáhlo jen nemnoho recentnějších autorů (zejm. 

Holubová 2001; Robek 1974) a to přesto, že mezi 717 českými rukopisnými knižními 

jednotkami z dosud zpracovaných muzejních fondů, jež nepochybně tvoří nejrozsáhlejší 

soubor bohemikálních rukopisů 18. a počátku 19. století (viz Repertorium 2003), je plných 

418 (58%) tvořeno literaturou náboženskou. 

Její naprostou většinu přitom tvoří katolické modlitební knížky (250 ks; 60 %), respektive 

kancionály a kostelní zpěvníky (108 ks; 26 %), za nimiž následují proroctví, snáře, 

kabalistické, magické a alchymické příručky (27 ks; 6 %) a další náboženská literatura včetně 

nekatolické (12 ks;64 3 %). Jakkoli by bylo zatím předčasné na tomto základě vyvozovat 

nějaké obecnější závěry o českém lidovém náboženském písemnictví (respektive častěji 

"opisovačství") 18. století, přesto lze již z tohoto přehledu předložit tři vysoce pravděpodobné 

hypotézy, do značné míry korigující obecné představy o lidové zbožnosti sledovaného období. 

Především se ukazuje nepodloženost představ protestantské historiografie, že to byli 

především (nebo dokonce výlučně) tajní nekatolíci, kdo se věnoval "písmáctví"; tradice 

katolických modlitebních knížek, zřídkakdy plně ortodoxních (cf Robek 1974: 127; !dem: 60-

70), totiž byla již pro mnohem větší počet katolíků daleko početnější. Ve druhé řadě 

nacházíme zásadní rozdíly mezi "spisovatelskými zájmy" českojazyčné populace a českých 

Němců; zatímco v prvním případě se vedle modlitebních knížek často vyskytovaly i 

kancionály, německá náboženská literatura sice byla relativně stejně hojná (241 ks 

z celkových 493; 49 %), avšak je z velké většiny tvořená rukopisnými modlitebními knížkami 

(222 ks; 92 % ), zatímco počet kancionálů nepřevyšoval heterodoxní literaturu (9 ks; 4 %; 

respektive 10 ks; 4 %) a protestantské spisy zde vůbec chyběly. Třetím charakteristickým 

znakem české lidové náboženské literatury tedy byl její zájem o náboženskou zpěvnost. 

Vzhledem k povaze tohoto typu pramenů, nezřídka "propadávající" sítí museí, knihoven a 

archivů a proto dosud často zastoupeného jen v soukromých sbírkách, si přitom nelze klást 

nárok na nějakou "statistickou" výpovědní hodnotu získaného a zpracovaného souboru 

dokumentů. Mnohdy nadto nejsme s to přesněji určit dobu vzniku rukopisů, jež mohla 

zejména v případě katolických modlitebních knížek a zpěvníků variovat od druhé poloviny 

18. do prvních desetiletí následujícího století. Zatímco většinovou, tedy katolickou či na 

katolickém základě psanou rukopisnou lidově-náboženskou produkci budu dělit podle žánrů, 

v případě slaběji zastoupené produkce nekatolické se omezím na dělení v závislosti na 

64 Do tohoto počtu nezahrnuji opisy nekatolických kázání zřetelně ne-lidového charakteru. 
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právním postavení protestantských konfesí, kdy před vydáním Tolerančního patentu všichni 

tajní nekatolíci ,jedno jsou", zatímco později docházelo k výrazné diferenciaci členů 

helvetské a augsburské církve na jedné straně a tolerančních sektářů na straně druhé. 

Katolické modlitební knížky 

Rukopisné modlitební knížky - jichž bylo do sledovaného vzorku pojato třináct, z toho ve 

dvou případech jde o již publikované prameny, 65 v českém prostředí vznikaly zejména od 

poloviny 18. do poloviny století následujícího, přičemž často šlo o "komerční" komodity, 

psané na zakázku nebo dokonce prodávané na jarmarcích (Holubová 2001: 33-34). Takové 

modlitební knížky obvykle byly krasopisně napsané a bohatě kolorované.66 Jejich písaři byli 

kněží či učitelé, zatímco jejich skutečný majitel si do nich pak vpisoval pouze své jméno, 

případně i datum a okolnosti nabytí. Na druhou stranu se setkáváme i s vlastními lidovými 

zápisky, nejčastěji (částečnými) opisy již existujících modlitebních knížek a/nebo tištěné 

náboženské literatury; v tomto případě kresby obvykle absentují, nebo jsou mnohem 

jednodušší, a vlastní text (obvykle s výjimkou iniciál) je psán kurentem. 

Obsah a členění textu je však v obou uvedených případech víceméně shodné. Jde o výtahy z 

(nejčastěji několika) modlitebních knížek, obvykle upravované podle vkusu lidového čtenáře 

(zdrobněliny apod.), řazené někdy podle dní v týdnu eventuelně podle průběhu liturgického 

roku, podle určitých společných témat, nebo nejčastěji i nahodile, zejména asi vznikal-li 

sborníček delší dobu. Formální řazení, pokud bylo dodržováno, však působí poněkud uměle, 

protože muselo obsáhnout i "evergreeny" katolických modlitebních knih - modlitby 

kosmogonické, eklesiastické, a také modlitby ochraňující před výjimečnými avšak známými 

případy nepřízně osudu, jako byly války, přírodní katastrofy, požár, hladomor apod. - a 

zároveň vyhovovat určitým vnějším znakům, například schématu: ranní modlitby -

65 Rukopisné prameny: Bůh, spomocník můj; Knížka modlitební; Knýžka-Modlicý; Přijmiž Bože; Rajská růže; 
Srdce pána Ježíše; Začínají se modlitby ranní; Zlatýho nebeskýko kněze; rkp. NK-ORST, sg. XVII H 9; NK
ORST, sg. XVII G 2; ETF UK, sg. I K 3125. Vydané prameny představuje Smutný 1893; Vlasáková 1903. 
Výzkum se v budoucnu bude moci opřít i o sbírku rukopisných pramenů z pozůstalosti K. V. Adámka (SOA 
Zámrsk, Litomyšlský zámecký archiv, vs. Rychmburk-Chroustovice-Košumberk, Adámkova pozůstalost); tyto 
dokumenty ovšem zatím byly jen prohlédnuty, nikoli podrobněji studovány, proto je na tomto místě pomíjím. 
66 Většina známých modlitebních knížek je psána na osmerkovém formátu v rozsahu 100-300 listů, nejčastěji 
vázaných v kůži. Svou vnější úpravou se tedy nelišily od rukopisných modlitebních knížek ("špalíčků") tajných 
nekatolíků (s výjimkou toho, že v nekatolických modlitebních knížkách absentovala figurální výzdoba); svým 
srovnáním těchto dvou typů však již M. Holubová poněkud dezinterpretuje skutečnost, jak stran obsahových 
prvků tak (zejména) jejich použití (viz Holubová 2001: 35). 
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díkůvzdání - modlitby prosebné - modlitby expiační - večerní modlitby. 67 Daleko 

různorodější naproti tomu byly modlitební knížky vznikající postupně nebo nesnažící se 

kopírovat nějaké formální uspořádání; vedle prosebných modliteb, v tomto případě mnohem 

častěji orientovaných k určitému konkrétnímu světci (nejčastěji kP. Marii), se zde objevovaly 

náboženské písně, pořad katolické bohoslužby případně poutních zpěvů a opisy lidově

náboženské literatury typu miniaturních životopisů světců. 68 Avšak nejen to, nalézáme zde i 

úryvky proroctví, požadavků provádění určitých magických úkonů za účelem ochrany a/nebo 

varování před jejich nedodržováním, nebo i "astrologických" výkladů a kreseb. A. Robek 

v tomto smyslu hovoří i o tzv. "listech z nebe seslaných" (Robek 1974: 127-128). Nelze tedy 

tvrdit, že by šlo bezvýhradně o texty "kanonicky schválené", jak soudí například M. 

Holubová (Holubová 2001: 35), byť to neznamenalo, že by se jejich autoři/opisovači 

nepovažovali za pravověrné katolíky. To se projevovalo zejména v rovině církevní 

příslušnosti k samospasitelné církvi, pro jejíž protivníky neměli než slova pohrdání a hrozby 

zatracení (případně "milosrdných pobídek" k urychlené konverzi a proseb za ni), nebo ve 

snaze o co možná přesné, formalistní dodržování liturgických úkonů, méně již v rovině 

hlubšího pochopení katolické teologie. Z ní byly vybírány jen určité prvky, na prvním místě 

úcta k P. Marii a dalším světcům, "použitelným" v rámci praktické každodenní zbožnosti, 

nebo jako pomocníků při případných nepříznivých nahodilostech. Rozhodně však nelze 

soudit, že by se charakter modlitebních knížek ve sledovaném období nějak proměňoval; 

neexistují v nich například nejmenší náznaky přijímání osvícenského katolictví - pakliže 

ovšem za takový náznak nebudeme považovat relativně náhlé vymizení tohoto literárního 

typu okolo poloviny 19. století. 

67 Příkladem může být rkp. ETF UK, sg. I K 3125, k neděli vztahující díkůvzdání za stvoření a modlitby za 
odpuštění hříchů a za zachování církve; pondělní modlitby směřovaly k vykoupení, za pravou víru, království 
Boží, za světskou vrchnost a proti nepřátelům křesťanstva; úterní za (náboženské) osvícení, naději, pokoru, za 
manžele, mládež a proti ďáblovi; středeční za (křesťanskou) lásku, úrodu, za hříšníky, nemocné a proti 
ďábelským pokušením; čtvrteční díkůvzdání za jednotu víry, časný pokoj, a dobrodiní, proti nevěřícím a 
pokušením světa; páteční za Kristovo utrpení, pokání, za těhotné a vězně, proti tělesným pokušením; sobotní 
díkůvzdání za milosrdenství, za vezdejší chléb, za zarmoucené a sirotky, proti pokušení. 
68 Např. rkp. Zlatýho nebeskýho kněze, do kterého bylo vlepeno i několik svatých obrázků, obsahuje ranní a 
večerní modlitby (k Bohorodičce, andělům strážným a svatým patronům, za hříšníky, duše v očistci ad.); pořad 
modliteb při mši; vzývání Ducha svatého; žádosti světcům podle jejich "funkční dispozice"; modlitby před a po 
přijímání; žalmy; několik tzv. litanií (k Ježíšovi, P. Marii a sv. Ludmile; k tomu níže) a neuspořádaných modliteb 
(např. za úrodu, rodiče, přátele); poutní modlitbu k sv. Anně za pomoc v nouzi. 
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Katolické kancionály 

Podobně jako byla nebo alespoň mohla být značná část katolických modlitebních knížek 

používána při bohoslužbách (ať již jako "pomůcka paměti" nebo jako "kontrola kněze"), 

eventuelně při dalších bohoslužebných úkonech (zejména poutích), bylo tomu tak zřejmě i 

s kancionály; analyzovaný soubor přitom obsahuje šest nevydaných a jeden publikovaný 

pramen tohoto typu.69 Také jejich původ byl v jistém smyslu pololidový (cf Slavík 1940: 5; 

Horák 1946: 6); lidové zpěvníčky byly obvykle výběrovým přepisem tištěných kancionálů 

nebo kramářských písní,70 převažoval přitom náboženský obsah. Výjimky, tvořené kupříkladu 

veršotepectvím ovčácké rodiny Volných (cf Čapek 1933: 131; Šalanda 1986; Šolta 1931: 

100-104; výbor z tvorby J. a L. Volných vydal Kalista 1940), sice obsahovaly i vlastní 

lidovou tvorbu, včetně světských a oslavných písní, ale i v tomto případě převažovaly písně 

duchovní, určené zejména jako přímluvy či díkůvzdání jednotlivým světcům. Mezi 

dedikacemi výrazně převažovala P. Marie, teprve daleko za ní byli další světci, jejichž 

rozložení vcelku odpovídalo běžným tištěným kancionálům 18. věku, včetně postupného 

růstu zájmu o sv. Jana Nepomuckého zhruba od jeho beatifikace (Táborský 1930: 204). 

Kromě přejatých (náboženských) písní se v lidových kancionálech objevovaly také litanie/ 1 

poutní písně, okrajověji i žalmy a modlitby. To by svědčilo o jejich užívání při rituálních 

úkonech, například při pohřbu. Výskyt žalmů však na druhou ukazuje i na zájem 

přinejmenším části katolíků druhé poloviny 18. století o biblický text, ať již se k němu dostali 

prostřednictvím vlastní četby nebo jim byl znám z kázání. Pro tento druhý výklad by svědčil 

zaznamenaný přepis části Prologu Janova evangelia, plynule přecházející v text kázání.72 

Možná by bylo lze v tom spatřovat vliv osvícenských kázání, svým (relativně) důsledným 

biblicismem jaksi přibližujících katolicismus protestantství, avšak na druhou stranu v lidovém 

spisování kancionálů nedocházelo od poloviny 18. století, kdy vznikat začaly (Horák 1946: 

69 . ' ' ' Rukop1sne prameny: NK-ORST, sg. XVII H 6; KNM, sg. 1 H 50; KNM, sg. 1 D 10; EU AV CR, 
Folkloristika, kt. 30, sg. 102, i. č. 484; ibid., sg. 102, i. č. 485; ibid., kt. 31, sg. 104, i. č. 490-496. Vydaný 
pramen představuje Šolta 1931. 
70 Podle Z. Tiché se přitom kramářské písně, snad kvůli prostupnější nebo i absentující censuře, těšily větší 
volnosti například ve zpracování mysticko-erotických skladeb; Tichá 1974: 105-112. Zájem o ně, namísto 
tištěných kancionálů (nezapomeňme však, že jen Šteyerův kancionál vyšel mezi lety 1683-1764 šestkrát!), by 
proto nemusel odpovídat jen jejich dostupnosti a ceně, ale i větší blízkosti barokní náboženské obraznosti, ať už 
katolické, nebo protestantské (Komenský, Liberda; cf ibid.: 96-101). Na primárně náboženský charakter 
kramářských písní, vytrácející se až od třetiny 19. století, naneštěstí jaksi "zapomněl" ve své jinak kvalitní 
nedávné práci J. V. Scheybal (Scheybal 1990), patrně z ideologických důvodů, aby kniha směla v období vlády 
komunistického režimu projít cenzurou, ač na něj důrazně upozorňoval i marxista Robek (Robek 1974: 84). 
71 Výraz "litanie" byl ovšem někdy užíván v širším smyslu pro duchovní písně obecně; cf Tyllner 2004: 132. 
72 EÚ AV ČR, Folkloristika, kt. 30, sg. 102, i. č. 484, s. 116n. Cf také Tyllner 2004: 135. 
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26),73 až do sklonku jejich éry o sto let později k žádným výraznějším proměnám (s výjimkou 

uvedeného nárůstu zájmu o sv. Jana Nepomuckého; cf Šolta 1931: 100-104; Tyllner 2004: 

134-136). Naopak se nepodařilo zjistit přejímky původně husitských či protestantských písní, 

ač o nich sekundární literatura hovoří i v případě tištěných kancionálů (např. Horák 1946: 22; 

Táborský 1930: 206). 

Obsahové členění zpěvníků, pokud bylo dodržováno, v hrubých rysech odpovídalo členění 

modlitebních knih podle denních dob nebo podle průběhu liturgického roku. Většinou však 

zpěvníky vznikaly postupně, bez nějaké jednotící linie, což ukazuje spíše na jejich lidový 

původ (v podobě sepisování, nikoli původu písní), nikoli na činnost vesnických farářů či 

kněží. To by snad mohla naznačovat i skutečnost, že písňové prosby vedle obvyklých 

křesťanských ctností, zajištění spásy apod. nespočívaly v odvrácení výjimečných událostí, 

jako tomu bylo v případě modlitebních knížek, jako spíš v potřebách běžné každodennosti

nejčastěji se vyskytovaly prosby za zdraví a úrodu. Bylo-li by tomu tak, pak je třeba právě 

rukopisné katolické zpěvníky 18. a první poloviny 19. století považovat za nejvlastnější a 

nejpřímější výraz lidového katolicismu, ukazující samozřejmě nikoli lidové náboženství jako 

celek, ale tu jeho část, která odrážela "oficiální" zbožnost, respektive vybírala si z ní a 

případně i přetvářela některé její prvky. 

Heterodoxní lidová náboženská literatura 

Svrchovaně zajímavým typem písemných pramenů lidové provemence Je heterodoxní 

náboženská literatura, o jejíž existenci nás informuje kupříkladu Koniášův Clavis (cf 

Kušniráková 1999: 45-59; Šorm 1997: 35-40; Zuber 2003: 237-245, 458n.). Je však třeba si 

uvědomit, že této literatury se zachovalo jen poměrně malé množství, aniž bychom byli s to 

rekonstruovat její někdejší rozšířenost (a namnoze i obsah); důvodem samozřejmě bylo 

pronásledování této literatury státními a církevními orgány (a to i v relativně "svobodném" 

období prvních let vlády Josefa II.), ale nemenší měrou i nezájem a odpor pozdějších 

obrozenců a budovatelů novodobé české kultury o tento "šejd". V souboru analyzovaných 

pramenů je zastoupena třemi rukopisy a pěti pramennými edicemi. 74 Ačkoli přitom víme o 

existenci nejrůznějších pověr, magických věr a heterodoxních proroctví již z předtolerančního 

73 Autor však tuto skutečnost (patrně oprávněně) nedává ani tolik do souvislosti s husitským zpěvem, jak se 
obecně soudí, jako spíš s činností náboženských bratrstev barokní doby. Tomu by odpovídala i obsahová stránka 
excerpovaných kancionálů z 18. století, kde není ani náznak nekatolického původu neřku-li obsahu duchovních 
~ísní. 
4 Rukopisné prameny: NK-ORST, sg. XVII G 38; NK-ORST, sg. XVII F 18; NK-ORST, sg. XVII A 24. 

Vydané prameny Houdek 1892; Jirásek 1931; Kameníček 1893; Menčík 1916; Šolta 1931. 
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období (cf Kutnar 1948: 111-130; Menčík 1916: 6, 16-18; Robek 1974: 120-127; Zuber 

2003: 308n.), jejich větší množství se dochovalo až z pozdějších let, mimo jiné v souvislosti 

se vzájemnými polemikami jednotlivých církví. Tento typ náboženského výrazu totiž 

samozřejmě nevyhovoval ani katolické ani protestantské "vysoké" teologii, zvláště již ne 

osvícenské, jež ho častovala málo lichotivým označením Aberglaube, což sice vedlo kjeho 

temporálnímu rozkrytí v průběhu Toleranční doby, vedenému hlavně dehonestačními a 

denunciačními důvody, ale zároveň i k jeho konečnému zániku v průběhu tzv. druhé 

konfesionalizace v 19. století.75 Dva nejdůležitější typy této literatury představovala proroctví, 

ať už opisovaná samostatně nebo v rámci obsáhlejších lidových náboženských sborníků (což 

bylo typické zejména pro tajné nekatolíky) či kronik, a "zaklínací knihy". 

Lidové zápisy heterodoxních proroctví, především (více verzí) proroctví Sibyllina, Slepého 

mládence, Havlase Pavlaty, ale i dalších představovaly dobově aktualizované76 svody tištěné, 

byť zapovězené, literatury. Jejich hlavním posláním bylo informovat o blížícím se nebezpečí 

v podobě výjimečných ale o to ničivějších pohrom, suchem a hladomorem počínaje až po 

války a příchod Soudného dne, přičemž zároveň čtenářům dávaly naději na vykoupení "za pět 

minut dvanáct" prostřednictvím aktivizované zbožnosti a/nebo (v případě nekatolických 

proroctví, jež pojednám níže) náboženské konverze. Například dosud nevydané proroctví 

Dnowé obiwatelůw Egiptskych,77 opsané roku 1763, předpovídalo na rok 1790 výlev Božího 

hněvu na svět, ukončený o deset let později poznáním Boha, přicházejícího na svět, několika 

"vyvolenými" (tedy řádně zachovávajícími náboženská ustanovení) a nastolení ,jednoho 

ovčince a jednoho stáda"(= Kristovy církve), spojené se zhasnutím "nebeských světel" na rok 

1999. Vedle toho sborník obsahoval i astrologické výklady životních osudů. Přestože přitom 

byly marxistickou historiografií činěny pokusy o socioekonomickou interpretaci lidových 

proroctví, zejména s odvoláním na Havlase Pavlatu (např. Robek 1974: 120-127), 

nepochybný je právě jejich primárně náboženský obsah a význam. Sjednocení rozděleného 

křesťanstva (a dokonce i židovstva), hlásané také Sibylliným proroctvím (Menčík 1916: 31), 

bylo dobovým ideálem lidové víry, stejně jako úsilí o nápravu společenských zlořádů -

gradujících v mnohdy barvitě popisované apokalypse v podobě mnohonásobné ženské nevěry, 

75 Naopak ještě počátkem 19. století byla tato literární produkce běžná, jak o tom svědčí (zapovězený) tisk 
marokánského proroctví či Proroctví slepého mládence, nebo konečně rozsáhlý, neúplně dochovaný Snář z první 
poloviny 19. století, obsahující vedle výkladu snových motivů i numerologické výpočty a magické praktiky 
(každodenní kýchání na lačný žaludek, regule "dle kterých snašj předkowé počty k nastáwagjcjmu měsjčnému 
taženj wyhledáwali a užjwali" ad.). 
76 Jak ukázal již F. Menčík, např. "král Fridrich" ze Sibyllina proroctví z 18. století byl vlastně Fridrichem 
Barbarossou, v pobělohorském období jím však byl míněn Fridrich Falcký a nakonec Fridrich Veliký; Menčík 
1916:31. 
77 NK-ORST, sg. XVII G 38. 
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a to s cizmci, veřejně odhalených ňader atp. (ibid.: 36n., 47n.) - prostřednictvím 

náboženství. A to bez ohledu na to, že o to oficiální církve valně nestály. 

Vedle nekanonických teologických prvků, často jen vnějškově spojených s křesťanstvím, na 

proroctvích vadily především dvě skutečnosti. Jednak to byla častá přinejmenším potenciální 

nedůvěra vůči církevně organizované religiozitě a vůči církevnímu magisteriu (respektive 

vůči podobně pojaté úloze Písma a v období ortodoxie i jeho vykladačů v protestantských 

církvích), ve druhé řadě zásadní důraz na skutky víry, proti luterské teologii "příliš katolický" 

a proti katolické znevažující přehradu (svátostného) kněžského svěcení. Ať totiž proroctví 

vedla k sektářskému typu zbožnosti nebo k mystickému, řečeno s Troeltschem, vždy vedla od 

,jediného správného", církevního. Na popularitě jim to však, jak se zdá, až do první poloviny 

19. století nijak neubíralo. 

Podobně jako proroctví absorbovala pod křesťanským nátěrem řadu složek 

mimokřesťanského lidově-náboženského substrátu i magická literatura raného novověku, 

různé zaklínací a čarodějné knihy (cf Kozák 2003: 464-478). Rukopis nalezený A. Jiráskem 

například využíval upravených křesťanských modliteb (zejména nočních modliteb ke sv. 

Kryštofu, právě z tohoto důvodu roku 1780 zakázaných Josefem II.), symboliky jmen (včetně 

31 jmen negativních duchů/obyvatel pekla) a magických úkonů k hledání pokladů (Jirásek 

1931: 314-319) a podobně tomu bylo i v případě rožnovské zaklínací knihy F. Kameníčka 

(Kameníček 1893) či kvasického rukopisu V. Houdka (Houdek 1892). 

Předtoleranční rukopisy tajných nekatolíků 

Nekatolická rukopisná literatura z období před vydáním Tolerančního patentu je poměrně 

chudá, přestože "teoreticky" by tomu mělo být naopak - vždyť tajní nekatolíci se od katolíků 

odlišovali právě tím, že četli (a psali) (cf Ducreux 1992: 58-59; Eadem 1994: 64-67). 

Z množství existujících opisů (částí) katechismů, kancionálů, proroctví atd. se zachovala jen 

malá část, dokládající mimo jiné relativně nízké zastoupení tajných nekatolíků na českém 

venkově;78 v této práci budeme pracovat s pěti rukopisy a třemi vydanými prameny (v jednom 

78 Někteří badatelé se tuto skutečnost, odporující představě o tajném nekatolictví jako "náboženství knihy", 
snažili jaksi "restituovat" mylným připisováním katolických rukopisů nekatolíkům. K tomu došlo kupř. 

v Bartošově soupisu rukopisů KNM, kde je dvěma výše popsaným, zřetelně katolickým rukopisům sg. 1 D 10 a 
1 H 50 přiřazena "evangelická" provenience (viz Bartoš 1926-27: 17, 68). S touto charakteristikou pracoval 
kupř. i Roedll975, aniž se se sborníčky blíže seznámil. Naproti tomu J. B. Čapek si uvědomil, že většina byť jen 
částečně ortodoxní lidové (semi-)náboženské literatury nebyla nekatolické provenience; Čapek 1932: s. 4. 
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případě jde o tisk z 18. století). 79 Po formální stránce přitom jde, s již uvedenými odlišnostmi, 

o pendant katolických rukopisů té doby, zatímco obsah se z pochopitelných důvodů lišil. 

V období do vydání Tolerančního patentu se přitom nejčastěji jednalo o "špalíčky", obsahující 

jednak přímé opisy "vysoké" náboženské literatury se zjevnou akcentací tradice pozdní 

Jednoty, jednak další drobnější protikatolicky zaměřené nábožensko-polemické útvary, 

nejčastěji písně. Jeden rukopisný sborník tak obsahoval přepis Komenského modliteb, tři 

pietisticky laděné emigrantské písně a opis části katechismu, zabývající se především 

podáváním Večeře Páně (podle luterského ritu a s luterským výkladem),80 což vlastně 

(strukturně) odpovídalo tištěným "špalíčkům" z předtoleranční doby (viz Dobiáš 1881c: 152-

154; cf také Čapek 1948: 153-154). Další rukopis, ostřeji protikatolický, hovořící kupř. o 

"swátku zprzněnj a pohaněnj Wečeře Swaté Páně" (s. 5), či transsubstanciaci vykládající jako 

"čarodeynym brebtánjm poswěcený" (s. 9), obsahoval přepis božítělového kázání Havla 

Žalanského a proroctví o příchodu Antikrista a brzkém konci světa. 81 Nebo konečně mohlo jít 

o doslovné opisy emigrantské literární produkce, kupříkladu výboru z prvních sedmi knih 

Lasického Historie o původu a činech Bratří českých s úplným přepisem knihy osmé. 82 

Typickými znaky všech těchto spisků, projevujícími se i v níže uvedeném Memoriálu 

opočenských poddaných, byl na jedné straně tradicionalismus a zároveň zřetelná luterská 

teologická orientace, zřejmá především z pojímání eucharistie.83 Vzhledem k většinově 

reformovanému charakteru českého tolerančního protestantství, dosvědčovanému nejen 

formální církevní příslušností, ale i "kalvínskými zvyklostmi" i v těch nemnoha sborech, jenž 

zůstaly luterské (Hrejsa 1930: 12-14; Janata et al. 1864: 147-148; Nešpor 2004: 144-145,207-

208), je to paradox, který bude muset být vysvětlen. Ovšem paradox o nic menší, než 

skutečnost, že tito "čtenáři knih luterského rázu" se po vyhlášení Tolerančního patentu 

nakonec "stali přece reformovanými, ale čtli dále tytéž knihy" (Říčan 1940: 22). 

Zvláštní zmínku si vedle toho zaslouží jediný známý vlastní "teologický" sp1s tajných 

nekatolíků předtolerančního období, Memoriál opočenských poddaných požadujících 

79 Rukopisné prameny: NK-ORST, sg. XVII H I; ETF UK, sg. I M 24; NK-ORST, sg. XVII H 33; NK-ORST, 
sg. XVII H 32 b; NK-ORST, sg. XVII Cll. Vydané prameny: Dobiáš 188lc; Klugar 1746: 785-877; Šimák 
1917:58-77. 
80 NK-ORST, sg. XVII H 1; "proporcionální složení" jednotlivých částí je dáno s. l-72a; 73-78a; 79-84a. Na 
důležitost této otázky ukazuje i bezprostředně potoleranční polemický spis Institoris Moszótzi 1783; (kalvínský) 
ritus s lámáním chleba přitom Institorisovi nevadil o sobě, vadilo mu, že jej Češi ("magicky") považovali za 
nezbytný ke spáse. Kromě historické protiargumentace tradicí české reformace přitom užíval i argumentace 
typicky osvícensky racionalistické; např. Ježíš, pravda, chléb lámal, ale jen proto, že neměl nůž (ani při Poslední 
večeři ani kdy jindy)- dnes, když všichni nože mají a trvale je užívají, není důvod to nedělat i při přípravě hostií 
(ibid.: 37). 
81 NK-ORST, sg. XVII H 33. 
82 ETF UK, sg. 1M 24; knižní originál v této podobě vyšel poprvé r. 1649 v Lešně (viz Jakubec 1929: 857). 
83 Např. ETF UK, sg. 1M 24: 225-225a; NK-ORST, sg. XVII H 1: 83. 
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náboženskou svobodu z r. 1732, z polemických důvodů vydaný již Klugarem (Klugar 1754: 

788-793) (moderní edici představuje Šimák 1917; problematice Opočenské rebelie se dále 

věnovali Čáňová 1978; Kořán 1970; Tischer 1930). Na jeho pietistické kořeny přitom 

upozornil již dobový polemik (Klugar 1754: 785, cf i 793n.), zvláštní zmínku si však zaslouží 

charakteristika podstaty Večeře Páně ve třetím artikulu, podle níž "my wjce newěřjme I že se 

proměňuge Chléb w Tělo Krystowo I ale že gest Chléb poswatně Tělem Krystowým I a Wjno 

w Kalichu poswatně Krwj Krystowou" (ibid.: 790; kurzíva ZRN), představující jakýsi 

kompromis mezi luterským a kalvínským pojetím, patrně navazující na teologickou tradici 

Jednoty. 

Toleranční rukopisná literatura 

Mnohem početnější je naproti tomu lidová nekatolická literatura z přelomu 18. a 19. století, 

přičemž v tomto období již můžeme zřetelně diferencovat mezi rukopisy z pera tolerovaných 

nekatolíků augsburského či helvetského vyznání na jedné straně a mezi rukopisy tolerančních 

sektářů. 84 V obou případech se sice jednalo převážně o písňovou literaturu nebo o 

aktualizovaná proroctví, avšak tím veškeré shody končí. Rukopisy členů povolených církví 

oslavovaly Josefa II. za vydání tolerance a vzpomínaly na předchozí útisk a na tradici české 

reformace, přičemž jejich charakter zároveň byl důrazně polemický proti nepravé, tj. 

katolické víře. 85 Dalším motivem mohly být vzpomínky na náboženské emigranty 18. století 

se shodnou tendencí (Blažek 1927: 131-139). Stále ještě sice šlo o polemiku lidově

teologickou, nechápající ústřední dogmatické tendence a držící se jednotlivostí, namnoze 

likvidovaných osvícenskými náboženskými reformami, avšak důslednou ve své snaze dostát 

reformované či luterské ortodoxii. Zdá se ostatně, že časem, ve spojitosti s růstem a vnitřním 

životem protestantských církví, této rukopisné literatury ubývalo až v první polovině 19. 

století zcela zanikla. Bylo-li tomu tak, je to svědectvím měnícího se charakteru oficiálního 

protestantismu, jenž vzal za své modernistické proměny religiozity, včetně jisté 

celospolečenské sekularizace (k tomu podrobněji Nešpor 2004: 107-112), zatímco zbožnost 

byla redukována na svůj církevní rozměr. 

84 Rukopisné prameny: NK-ORST, sg. XVII L 9; NK-ORST, sg. XVII G 37; SOkA Svitavy se sídlem 
v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50, i.č. 856; knihovna OVM Havlíčkův Brod, sg. SK-2/48. Vydané prameny 
představuje Adámek 1922-29; Blažek 1927; Jirásek 193la; Neumann 1916; Řezníček 1903; Šimák 1919-20; 
Totůšek 1882; Zíbrt-Šimák 1897. 
85 Např. autor rkp. NK-ORST, sg. XVII G 37, vzpomínal Husovu památku (s. 9-10, 87-89), Bílou horu (s. 89-
93a), vypočítával věroučné rozdíly mezi katolíky a nekatolíky (s. 7la-76a). Obdobně NK-ORST, sg. XVII L 9; 
resp. i XVII G 29. 
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Přechodem mezi oběma typy lidově-náboženské literatury byly různé verze písně o králi 

Marokánovi (Dobiáš 1882; Jirásek 1931a; Řezníček 1903; Totůšek 1882; Zíbrt-Šimák 1897), 

případně i ostře protikatolická, respektive protipapežská proroctví.86 Kolem roku 1801, dvacet 

let po vydání Tolerančního patentu, jež mytický král Marokán určil světu k nápravě, totiž na 

čas začalo docházet i ke konverzím dosud řádných protestantů k netolerovanému sektářství 

(Dobiáš 1881: ll). I optimističtější z marokánských písní, Píseň o svatbě krále Marokána, 

totiž důrazně varovala, že by se člověk alespoň nyní, na poslední chvíli před tím, než král 

Marokán, nebo šest králů v jiných verzích, pozve spravedlivé na večeři/svatbu do ráje, 

zatímco ostatní budou zatraceni, měl zamyslet nad svými činy a pokusit se o nápravu. Teprve 

po odeznění této "nejisté doby", aniž se něco přihodilo, tento přechodný typ mezi ortodoxně

protestantskou a sektářskou lidovou zbožností zmizel. 

Naopak "náboženští blouznivci" zůstali marokánské eschatologii věrní, jen její příchod 

neustále odsouvali dál a dál do budoucnosti (viz Tobolka 1898; Wolf 1910). Jejich 

náboženské názory se přitom zračily v několika již vydaných sbornících z Chrudimska, 

Vysokomýtska a Litomyšlska, obsahujících jednak (v případě tzv. Dolnoújezdského sborníku; 

Adámek 1922-29, 1926: 27-42; Neumann 1916: 86-95, 145-155) - chybné - vypsání 

dvorských dekretů a guberniálních nařízení o toleranci (dovolávající se povolení jejich víry), 

jednak vyznání víry (zachovávající Trojiční dogma a Marii jako panenskou Mater Dei, 

popírající však existenci pekla i Satana a za hybnou sílu světa považující věčnost) a biblické 

výklady (především starozákonní) a výklady na biblická jména a slova, stejně jako několik 

písní, jež lze identifikovat zejména jako fragmenty potomních písní marokánských. O stále 

ještě trvající recepci elitního (nejen náboženského) myšlení však svědčil kupříkladu výpisek 

z Krameriových novin o úvahách stran zrušení kněžského celibátu, svátosti manželství a o 

ustavení francouzského patriarchy "kterýž by se papežem v žádné věci nespravoval" (Adámek 

1922-29, 1926: 37-38; cf Krameriusovy noviny 13, 1801, 25. července 1801). Toleranční 

sektářství však již v této době bylo na cestě k příkrému odmítnutí modernizačních sociálních 

změn, stejně jako "světské" společnosti vůbec, začalo se vracet k předmodernímu, povýtce 

náboženskému vztahování se ke světu a odmítat jak zbožnost katolickou tak i obě vyznání 

protestantská. V tomto duchu zřejmě byly psány jejich pozdější, nedochované náboženské 

výklady (např. spis Utrpení Vojtěcha Valenty; cf Rezek-Šimák 1927-34: č. 634), stejně jako 

probíhala i jejich recepce dřívějších tištěných spisů (na prvním místě Krameriovy Knihy 

Josefovy), ačkoli množství jejich recipientů v průběhu 19. století nevyhnutelně klesalo. 

86 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50, i.č. 856. 
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Sebeospravedlňující historismus, charakteristický pro české (post)toleranční protestanty, a 

samozřejmě i hluboká a upřímná vděčnost Josefovi ll. za vydání Tolerančního patentu, 

projevující se i v intelektuální literatuře (např. Salai 1784: 13-14; k této otázce obecně Bělina 

1985: 70-84; Robek 1974: 71-81), vedly konečně ke vzniku svébytného výtvarně-literárního 

typu, upomínek na vydání tolerance. Badatelsky se jim dosud věnoval prakticky jen K. V. 

Adámek (Adámek 1911 ). Sama jejich existence, kromě jiného, přitom do značné zpochybňuje 

Medkovu a Wintrovu tezi o ,toleranci jako trpění', (implicitní) poslední fázi rekatolizace 

(Medek 1931a; Winter 1945: 167n.). Jednalo se malované tabulky či kolorované texty, 

sloužící k domácí výzdobě a v tomto smyslu podobné tradičním katolickým domovním 

přáním, s biblickými nápisy, upomínajícími na důsledné dodržování morálky Písma,87 a 

samozřejmě s vděčnou vzpomínkou na někdejšího císaře. Upomínky se přitom patrně objevily 

koncem druhého desetiletí 19. století, což mohl být ohlas celorakouských oslav třísetletého 

výročí luterské reformace (cf Glac 1820), a to v jediném, lokálně ohraničeném prostoru, což 

dává tušit jejich jediného původce (Holetín a Hamry na Hlinecku; Adámek 1911: 96, 98). Na 

druhou stranu autorovy nedávné vlastní výzkumy ukázaly, že sebeospravedlňující a 

"propagační" kombinace výtvarného a literárního ohlasu Tolerančního patentu a reflexí 

událostí českých (nekatolických) náboženských dějin v tomto duchu nebyla jediná -

v Uhersku na Vysokomýtsku totiž k podobnému účelu sloužily nástěnné malby, respektive 

spíše "sgrafita", z nichž se některá zachovala dodnes (Nešpor 2004: xvii). I v tomto případě 

šlo o lokální zvláštnost, jedinečnou svou formou, avšak strukturně podobnou v rámci celého 

tolerančního protestantismu nebo alespoň jeho významné části. 

Kroniky, pamětní spisy 

Prezentace jistého historického (po)vědomí a snaha o zachycení osobně/skupinově/místně 

významných časových obsahů, v rovině elitního (náboženského) diskursu se projevující 

nejčastěji ve formě farních/sborových kronik, pamětnic a/nebo memoárové literatury, 

nezůstala ani v lidovém prostředí omezena jen na drobné žánry typu upomínek na Toleranční 

patent. Tím méně zůstala omezena na nekatolické autory, jak je zřejmé již z výše uvedené 

diskuse o konfesionálním původu lidových náboženských textů, avšak jak to v tomto případě 

historiografie reflektuje již dávno. Typ lidového městského i venkovského kronikáře (v tomto 

87 Nutně přitom nemuselo jít o etický kodex z hlediska "oficiálního" křest'anství teologicky ortodoxní, protože 
kupř. jedna Adámkem nalezená upomínka "redukovala" Desatero na pouhá dvě přikázání (o milování Boha a 
bližního svého); viz Adámek 1911: 95. 
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případě je patrně lepší opustit termín "písmák", nesoucí odlišné konotace; cf Frinta 1918: 50-

51; této otázce se nejnověji věnovala Mlynaříková 2001: 41-45), rozšiřující se na konci 18. 

století a pak typický především pro celé následující století, mohl být stejně tak katolický jako 

nekatolický. Jeho zápisky přitom mohly být omezeny na rodinné záznamy a popis několika 

"velkých událostí" z nejbližšího okolí na přídeští knihy (nejčastěji rodinné Bible), mohly však 

dosáhnout i několika objemných svazků, jako v případě milčického rychtáře F. J. Vaváka 

(Vavák 1907-38). Tento nejznámější příklad českého venkovského kronikářství 18. a 19. 

století ovšem byl sám o sobě specifickým; problémem je především "lidovost" Vavákova díla, 

protože je příznačné, vedle jeho osobních vztahů s osvícenskými intelektuály a vedle toho, že 

dokonce významně přispěl i do tištěné literatury své doby (cf Vavák 1907-38, II/1: 61-62, 

II/2: 128, III/1: 105-107, III/2: 28-29; !dem b.d.), že šlo o asi jediný případ, kdy se poddaný 

stal čestným občanem (města Plzně). Zatímco starší dějepisectví, představované třeba J. 

Pekařem (Pekař 1990a) a především nejlepším znalcem Vavákova díla F. Kutnarem (Kutnar 

1941; !dem 2003: 245-265) Vavákovu "lidovost" obhajovalo, marxistická historiografie jí 

z pochopitelných důvodů stejně vehementně popírala (v umírněné podobě např. Robek 1974: 

131; !dem 1978: 5); kritické hodnocení přitom bude někde mezi oběma přístupy, každopádně 

však předpokládá opuštění jednostranné (teoretické) dichotomizace "lidové" a "elitní" 

kultury. Paměti milčického rychtáře mohou náboženskému dějepisectví nepochybně sloužit 

jako vynikající pramen zohledňující průnik legislativních a institucionálních změn do 

venkovského prostředí (a jejich reflexi) a podobně se dá předpokládat, že ani interkonfesní 

nesnášenlivost běžných venkovanů nebyla o nic menší, spíše naopak (cf Nešpor 2001: 158-

165). Naproti tomu o obecném rozšíření Vavákova "historismu" stejně jako některých jeho 

hodnotících charakteristik (například ve vztahu k Francouzské revoluci) je třeba pochybovat, 

respektive ověřovat je v dalších podobných pramenech. 

U Vaváka se na jednu stranu setkáváme s typickými rysy vesnických nebo i městských kronik 

té doby, ale zároveň i s prvky charakterově odlišnými, počínaje již formální úpravou a 

neobyčejným rozsahem jeho kroniky. 88
•
89 Kromě popisu osobních nebo spíše rodinných a 

lokálních událostí patří mezi ty první výrazná koncentrace na počasí, ceny obilí a neobvyklé 

události (živelné pohromy, války, korunovace a další institucionální změny apod.), stejně jako 

zřejmě i Vavákova lidově-katolická religiozita, jež, třebaže kultivovaná četbou i styky, přeci 

88 Lze jen litovat, že tato kronika se doposavad nedočkala úplné moderní edice; vydání Skopcovo, ojedinělé 
pečlivostí editora a zpracováním explikativního poznámkového aparátu, totiž naneštěstí zůstalo ukončeno v páté 
knize Vavákových pamětí (1810), takže zápisky posledních šesti let zůstávají v rukopise KNM. 
89 Českému lidovému kronikářství se věnuje již poměrně bohatá a kvalitní sekundární literatura; mezi 
nejdůležitější obecné práce patří Bělina 1987; Čapek 1982; Kutnar 1971a; Maur 1994; Pi1bauerová 2000; Robek 
1974; Mlynaříková 2001; Slavík 1940; Šmíd 1967. 
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jen byla "lidově jednoduchá", "barokní", věřící v zázraky a nebeská znamení, proroctví, 

pověrčivá (Kutnar 1941: 80-93, zejm. 90-1). "1 když sedláci, píšící kroniky, byli jedinci, kteří 

vynikali nad svůj stav a kteří jsou výjimkami, nikoliv typy", uzavřel J. Pekař, ,jsou přece 

každým coulem, tělem a duší, sedláky" (Pekař 1990: 368). Vavákovy zápisky ostatně můžeme 

korigovat jak o generaci mladší kronikou doláneckého J. Dlaska (Dlask 1941), tak i- v tomto 

případě naneštěstí jen výběrovými - edicemi dalších vesnických i městských kronik ze 

středních a východních Čech (Robek 1976; !dem 1978; do jisté míry i Šmíd 1967; !dem 1968; 

!dem 1972; jehož studie na mnoha místech v podstatě přecházejí v prostou transkripci 

kronikářských textů). Vezmeme-li za příklad Dlaskovu kroniku, nalezneme zde obdobný 

zájem o počasí a ceny obilí, o požáry, katastrofy a nahodilosti, tutéž religijní orientaci (Dlask 

1941: zejm. 30-31, 34, 55, 63, 69-70, 72-73, 83-84, 90). Její charakter výstižně popsal J. 

Pekař slovy, že ,jest to zbožnost selského, katolickou protireformací vychovaného lidu, 

v podstatě vnější, v ritu a ceremoniích zakořeněná a na statuích a procesích tkvějící" (Pekař 

1990: 371). Právě tento typ zbožnosti přitom tvořil lidovou mentalitu (katolické části) českého 

venkova na přelomu 18. a 19. století, mentalitu jež z českého venkova začala mizet až ve 

druhé polovině 19. století a někde ještě později (cf Bláha 1925). Charakterově nebo 

přinejmenším kvantitativně odlišný naproti tomu byl Vavákův "historismus", jeho záliba 

ve skoro až "vědeckém" ohledávání materiálních i duchovních starožitností, na kterou 

upozornil již Pekař (Pekař 1990a: 324-326; cf Robek 1976: 5), stejně jako nebývalý rozhled 

po dobovém intelektuálním myšlení a to i po "protivné" literatuře nekatolické (Vavák 1907-

38, 112: 40-48; cf Pekař 1990a: 328). 

Reformovaným protipólem Vavákových Pamětí, přestože o dost stručnějším, je z literatury 

známá kronika českobrodského, respektive lhoteckého J. F. Čermáka, započatá koncem 

osmdesátých let 18. století a dovedená prakticky až do autorovy smrti v roce 1817 (Bareš 

1891; Havelková 1957; Šmíd 1972). Toto dílo však naneštěstí nebylo knižně vydáno, takže je 

známe jen z poměrně podrobného Šmídova sumáře (Šmíd 1972) - originál kroniky totiž vzal 

za své při požáru Staroměstské radnice v květnu 1945 (Havelková 1957: 95) a jediný 

dochovaný opis (F. M. Bartošův), který měl být uložen v knihovně ETF UK90 je 

přinejmenším od revize v r. 2001 nezvěstný. Ze sekundární literatury přitom víme, že Čermák 

kladl podobně jako F. J. Vavák (ale na rozdíl od většiny venkovských kronikářů; Mlynaříková 

2001: 193-194) velký důraz nejen na události lokálního rozměru, ale všímal si i "světových 

pohybů" a důležitých institucionálních změn a jejich dopadu, přičemž je vzhledem kjeho 

90 Knihovna ETF UK, sg. III K 49. 
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náboženskému přesvědčení jen pochopitelné, že nejdůležitější místo mezi nimi zaujaly 

náboženské změny související s vydáním Tolerančního patentu. Právě osobní reflexe těchto 

změn, stejně jako dotehdejšího stavu, tvořily nejcennější část tohoto pramene, protože je třeba 

si uvědomit, že kupříkladu ze souboru 13ti kronik studovaných B. Mlynaříkovou jich plných 

šest Toleranční patent vůbec nezaznamenalo (z toho byly dvě z konfesijně smíšených 

východních Čech; Mlynaříková 2001: tab. 3b; Toleranční patent ostatně nezaznamenal ani 

Dlask 1941). To samozřejmě neznamená absenci religijní problematiky v těchto pramenech, 

eo ipso jejich malý význam pro studium náboženských dějin, protože obvykle šlo o lokality, 

v nichž se vícevěří nevyskytovalo (podobně jako ve městech; Robek 1974: 63), a proto autoři 

pominuli jen z jejich hlediska nedůležitou událost. 

Nejasná je existence další v literatuře uváděné údajné Kroniky fojta Rumíška, lokalizované do 

archivu ČCE.91 V uvedeném archivu se mi ji totiž nepodařilo najít, a to ani v katalogu fondů, 

přičemž navíc podoba signatury neodpovídá uspořádání tohoto archivu. O její existenci proto 

lze pochybovat, nebo jde o dnes již obtížně opravitelný citační omyl,92 uvedená kronika tedy 

bohužel nemohla být při výzkumu použita. 

Pramenem pro studium posledních let Tolerančního období by se mohly stát i obecní kroniky, 

povinně zavedené guberniálním nařízením z roku 1835 a znovu obecním zákonem z března 

1849, avšak i pokud se zachovaly, jejich vedení většinou bylo jen čistě formální, stručné až 

zkratkovité, zaměřené především na výčet lokálních institucionálních změn, držbu půdy a 

živelné pohromy, takže o vnitřních obsazích (náboženského) myšlení té doby se v nich 

nedozvídáme prakticky vůbec nic (cf Roubík 1941: 93).93 Výjimkou v této oblasti je poměrně 

známá (česky psaná) Memorabilien Buch der Gemeinde Stradaun (nověji označovaná jako 

Kronika obce Stradouň),94 úctyhodný svazek s přestávkami vedený od roku 1836 do roku 

1971. Nejstarší části této kroniky, obsahující zápisy z let 1836-47, 1857-88 a výpisy 

z gruntovních knih od roku 1694 (s. 1-43a) se sice až na výjimky náboženským událostem 

nevěnovala ve prospěch zápisků v obecních kronikách obvyklého charakteru, v letech 1885-

93 však kroniku vedl učitel A. Adámek, který do ní vedle tradičního popisu událostí vměstnal 

i rozsáhlý místopisný, historický a sociální popis celé obce, přecházející místy v jakousi 

"pamětnici zašlých dob", respektive jejich lokálních specifik. Typickým příkladem může být 

Adámkův výklad o stradouňské religiozitě obecně a o tamních tolerančních sektářích zvlášť 

91 ÚA SR ČCE, sg. 39/XIX-35-37. 
92 V takovém případě by se muselo jednat o jiný archiv, nikoli však o knihovnu ETF UK ani o fondy 
nekatolických církví v péči SÚA Praha, protože na těchto místech autor zmíněnou kroniku hledal marně. 
93 Roubík zároveň připomíná, že přes povinnost vést obecní kroniky k tomu všeobecně došlo až po roce 1920; 
Roubík 1941: 93. O školních kronikách, jejichž situace je obdobná ne-li horší, bylo již pojednáno. 
94 SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradouň. 
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(s. 53a-60a), což je téma o kterém kronika- přes jeho nepochybný význam v dané lokalitě

do té doby zcela mlčela. Části stradouňské kroniky, stejně jako regionální historiografie z této 

oblasti (např. Kurz 1932), jsou proto zcela výjimečným pramenem pro studium místní lidové 

religiozity 19. věku a to nejen netolerované. Na druhou stranu je třeba k těmto zápiskům 

přistupovat opatrně, jednak z důvodu jejich relativně pozdního vzniku (a tedy nebezpečí 

retrospektivní konstrukce) a také pro skutečnost sdostatek známou etnografům a folkloristům, 

že totiž v moderní době dochází ke splývání místních folklorních tradic s jejich vědeckou 

reflexí, která byla v podobě odborných studií a knih dostupná jejich zapisovatelům (v případě 

tzv. vedlejších větví tolerančního sektářství jsem na to upozornil ve studii Nešpor-Hornofová

Jakoubek 1999: 72-73). Adámkův výklad o stradouňských "marokánech" přitom byl poplatný 

jak Hájkově kronice, tak dobovému poznání tohoto fenoménu, prostředkovanému především 

von Helfertem, ale zřejmě i A. Rezkem a dalšími historiky, takže je otázkou, do jaké míry 

plně odrážel popisovanou skutečnost, respektive místní paměť na ni. 

4. Několik metodologických poznámek 

M. Bloch ve své meditaci nad etymologií termínu "historie", označujícím pouhé "bádání" 

nikoli nějakou jeho metodu a způsob uchopení, kdysi záměrně velmi obecně napsal, že je to 

"věda o lidech v čase" (Bloch 1995: 126, cf i 121), což vztáhl s obzvláštním důrazem 

k náboženským dějinám (ibid.: 129-130). Sotva může být podáno výstižnější (a obecnější) 

vysvětlení, protože zájmem historiografie nutně musí být veškeré (pramenně dostupné) 

minulé dění, nebo jeho smysluplný samostojný výsek; jde tedy o vymezení prostřednictvím 

předmětu, nikoli metody, k čemuž ostatně stále zřetelněji inklinují i sociální vědy (Wallerstein 

et al. 1998), stejně jako je tomu v případě přítomnému studiu blízké religionistiky 

(Waardenburg 1997). To má své výhody v podobě možného a náležitého (protože vědomého) 

užívání různých interpretačních schémat "vypůjčených" z jiných humanitních a 

společenských věd, k němuž dochází od okamžiku, kdy historiografie přestala být s to -

respektive uvědomila si, že není s to - produkovat poznání věcí typu wie es eigentlich 

gewesen, kdy si uvědomila svůj "interpretativní" nikoli "filologický" charakter 

chartierovském smyslu a začala hledat vztah "mezi manipulovatelnými representacemi dneška 

a praktikami minula" (Horský 199: 12-13). Má to však také nevýhody v tom, že jakákoli 

interpretace překračující rovinu pramenné heuristiky je nutně konstrukcí minulosti, nikoli její 

rekonstrukcí (ač je ovšem otázkou, je-li vůbec jiné poznání minulosti možné), a tudíž 
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předmětem potenciálně neukončitelných diskusí, a také v tom, že je nesnadno určit, kde mají 

ony teoretické výpůjčky začít a kde skončit? 

Na tomto místě nechci na dané otázky, bytostně související s proměnlivou teorií a 

metodologií historické práce odpovídat, jen na ně chci alespoň v náznaku upozornit. 

Důvodem je skutečnost, že jsem se v uplynulých několika letech problematice metody 

historické práce, stejně jako teoretickému a metodickému zázemí příbuzných oborů věnoval 

v řadě studií (zejm. Nešpor-Horský 2004; Nešpor-Jakoubek 2004; Nešpor 2004a; !dem 

2004c), takže necítím potřebu se k badatelské metodě nějak zvlášť vyjadřovat v rámci 

empirické práce. Naopak mám za to, že stejně jako je nenáležitý a škodlivý odpor části 

současné české akademické obce vůči jakékoli metodologii, pochopitelný vzhledem k jejímu 

zneužití marxistickou ideologií, neméně škodlivá je i její přemíra, jejímž účelem obvykle není 

než !'art pour !'art, zbytečně odrazující čtenáře. Jak již bylo naznačeno v úvodu, budu 

vycházet z kombinace dvou základních principů či směrů poznání lidové religiozity, pracovně 

nazvaných historicko-sociologickým a historicko-antropologickým, jež byly podrobněji 

explikovány (včetně naznačení jejich historického vývoje) v jiné studii (Nešpor-Horský 

2004). Tam, kde to budu považovat za vhodné, přitom budu aplikovat poznatky a výkladová 

schémata sociologie a fenomenologie náboženství, literární historie a literární teorie, sociální 

antropologie, etnografie a folkloristiky, muzikologie a kunsthistorie, případně dalších 

relevantních disciplín, jež však na tomto místě není nutné podrobněji představovat; příslušná 

interpretační schémata budou vysvětlena v poznámkách a/nebo v citované literatuře. 

Přesto však je nutné učinit alespoň jedno "metodické ohražení", jakkoli to (prozatím) není 

v historických pracích obvyklé; týká se rozumění tomu, co je označováno jako ,náboženské'. 

Přes současné kritiky aplikované hermeneutiky jako završení (vědeckého) studia náboženství, 

které zpochybňují především její eurocenričnost (v češtině cf Gebelt 2004), což vzhledem 

k předmětu našeho výzkumu nepadá tolik na váhu, vycházím především z pojetí J. 

Waardenburga (Waardenburg 1997). Podle tohoto autora je náboženským faktem taková 

skutečnost, která podle úsudku badatele (1.) svým aktérům "poskytuje smysl, především svým 

poukazem na nějaký vztažný bod, jenž je sám předpokladem smyslu" a/nebo (2.) které je v 

daném kulturním kontextu přisuzován náboženský význam. Důraz přitom musí být kladen 

nejen na "emickou intencionalitu" náboženských prvků, ale také na existenci symbolických 

útvarů, obvykle označovaných jako implicitní náboženství, které, ačkoli určité jejich 

významuplné prvky odkazují k onomu "vztažnému bodu" či "systému orientace" 

definujícímu náboženství (P. L. Berger a T. Luckmann v tomto smyslu hovoří o symbolickém 

univerzu; Berger-Luckmann 1999), nejsou v daném kulturním kontextu za náboženské obecně 
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považovány. Proti příliš úzké antropologické "emické" definici náboženství tedy stojí 

vymezení "etické", proti phenomenes signifiés phenomenes signifiant (A. Burguiere), které 

sice charakterizují určitou kulturu, avšak tato kultura si jich buď nemusela být vědoma, nebo 

je pojednávala jinak. Obdobná tematizace a klasifikace nebude v této práci užívána jen 

v případě vymezení náboženství (nebo, chcete-li, náboženství a "náboženství"), zde to však 

bude nejvíce patrné. Proto na danou skutečnost upozorňuji již na tomto místě, bráně se tak na 

jednu stranu - z mého pohledu - přílišné "antropologizaci" některých současných studií ve 

prospěch tradičněji pojatého badatelského odstupu od zkoumaných skutečností a na stranu 

druhou nízké míře interdisciplinární transmise mezi historiografií a dalšími, v tomto případě 

především společenskými vědami. 
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2. KAPITOLA 

(LIDOVÁ) RELIGIOZITA ČESKÉHO 18. A 19. VĚKU 

VE SVĚTLE DOSA V ADNÍ LITERA TURY 

Studiu a popisu české zbožnosti 18. a 19. století již byla věnována celá řada studií, což je 

pochopitelné z toho důvodu, že právě toto období, respektive již století 17., znamenalo v této 

institucionální sféře zásadní proměnu, jíž bylo třeba vysvětlit a zakomponovat do celkové 

vývojové linie českých dějin. Z národa původně z naprosté většiny husitského a silně 

zasaženého i různými proudy evropské reformace se v období násilné rekatolizace či 

protireformace,95 nebo podle E. Wintra v období tolerančním, stal národ většinově katolický. 

Interpretace této dalekosáhlé změny se dokonce ve starší filosofii dějin i historiografii stala 

v návaznosti na protestantskou teologickou a církevně-historickou tradici jedním z úhelných 

kamenů výkladu o "smyslu" českých dějin, chápaném ovšem v kontextu vlastního 

náboženského či filosofického a hodnotového přesvědčení toho kterého autora (příkladem 

budiž Denis 1911).96 V důsledku toho nijak nepřekvapí, že si J. V. Šimák v souvislosti 

s partikulárním tématem českých náboženských dějin 18. a 19. století (východočeské 

sektářství) posteskl, že "o t. zv. blouznivcích náboženských nebo deistech se psalo snad až 

příliš mnoho" (Šimák 1919-20, 1919: 1). I četné lapsy a dokonce záměrné dezinterpretace 

pramenů, s nimiž se v případě ideologicky podmíněných historiografických škol někdy 

setkáváme, však patří do našeho předmětu již z toho důvodu, že svým vyzněním ovlivňují 

názory laické veřejnosti a historické povědomí. Z toho důvodu je nelze pominout ani na tomto 

místě. Hodnotová a ideologická zaujatost části sekundární literatury, zavádějící jí do někdy i 

dost sporných poloh, však na druhou stranu neznamená, že by v ní nebylo lze objevit řadu 

dílčích postřehů a tím méně, že by z ní nebylo lze se poučit. Navíc platí, jak na to již bylo 

upozorněno v první kapitole, že starší literatura mnohdy pracovala s prameny dnes 

95 Těchto temúnů (nebo i označení "katolická reformace", běžného zejména mezi katolickými historiky) se 
někdy užívá jako synonym, jindy mají poněkud odlišný obsah, nezřídka podle vlastního náboženského nebo 
hodnotového přesvědčení autorů. Pro potřeby této práce je není nutné podrobněji definovat, této otázce se 
věnovaly např. Čáňová 1985: 486-491; Čornejová 2003: 14-18. 
96 O vlivu "masarykovské" historicko-filosofické interpretace tzv. smyslu českých dějin na historiografii i 
obecné historické povědomí již existuje takové množství studií, že ji na tomto místě nelze rozebírat. Alespoň 
základní orientaci po diskusích první poloviny 20. století přináší Havelkova edice (Havelka 1995), autor se k této 
otázce vyslovil především ve studiích Nešpor 2004: 1998n.; !dem 2004a: 451-455. 
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nedostupnými, ztracenými nebo zničenými, takže se stává cenným zdrojem v tomto 

smyslu. 

Již v tomto úvodu je ovšem na místě zmínit, že naprostá většina dosavadní literatury pokud ne 

časově tedy metodicky "předcházela" obratu pozornosti historiků k lidovým vrstvám, jejich 

mentálním kategoriím Gejichž studium bylo typické pro strukturalistický dějepis) a jejich 

prožívání reality (zavedenému historickou antropologií). Bylo tomu tak jak v případě 

meziválečného a staršího historiografického bádání, při studiu náboženských otázek se 

orientujícího především na elitní diskurs a projektujícího jeho (nebo své vlastní) religijní 

myšlení, cítění a jednání do lidových vrstev, neméně tomu však bylo i v případě- na studium 

nižších sociálních vrstev programově zaměřeného - marxistického dějepisectví. V tomto 

případě šlo o ideologicky podmíněnou "konstrukci lidovosti", namnoze neberoucí v potaz 

například právě náboženské otázky (Nešpor-Hornofová-Jakoubek 1999: 67-69), nebo je 

vykládající - v rozporu s dobovým lidovým myšlením - výlučně jako reprezentaci jiných 

institučních sfér, především touhy po sociální a ekonomické emancipaci, přecházející až v 

"třídní boj". Se starší literaturou je proto třeba pracovat opatrně nejen z důvodu její (případné) 

ideologické a hodnotové podmíněnosti, ale také pro tuto neuvědomělou a dodnes mnohdy 

nereflektovanou podmíněnost metodickou (cf Eibach-Lottes 2002: 193-205, 270n.). 

Výklad o dosavadní literatuře je členěn v návaznosti na autorovy starší práce (především 

Nešpor 2001: 66-96; !dem 2004: 200-213) a s přispěním teoreticko-metodických úvah Z. 

Beneše do několika badatelských škol/směrů. Beneš, jenž si uvědomil rozkolísanost a 

nejasnost pojmu historická škola, jej totiž precizoval na základě tří hledisek, 1. periodizačního 

(období trvání jistého modelu, paradigmatu v konkrétní vědecké disciplíně), 2. 

metodologického (užívání specifické metody bádání, od jiných, zejména bezprostředně 

předchůdných a následných, odlišné) a 3. axiologického (posuzování dané "školy" jako 

takové), což ukázal na příkladu školy Gollovy (Beneš 1995: 372n.). Důležitým klasifikačním 

hlediskem tedy nebude ani tolik objektivní historický čas, tvořící jen nutné vnější 

institucionální hranice, jako spíše teoretická, metodická a axiální blízkost slučující skupinu 

autorů a naopak (relativně) distinktivní vzhledem kjiným. Například období 1948-89 totiž 

sotva můžeme paušálně označit za dobu marxistické historiografie, třebaže z ideově

politických a vědecko-organizačních důvodů samozřejmě šlo o školu dominantní, protože 

v tomto období tvořili (mezi jinými) například F. Kutnar97 či katolický historik Z. Kalista; 

97 V této souvislosti lze zmínit především vlivný Kutnarův Přehled dějin Československa v epošefaudalismu IV., 
kde autor dovedně vyvážil podněty (marxistické) ekonomické, sociální a technologické historiografie s trvalým 
zájmem o duchovní dějiny (např. Kutnar 1957: 45-52), přičemž k oblibě uvedené syntézy nepochybně přispělo i 
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skutečnost že jejich práce nemohly vycházet buď vůbec, nebo jen omezeně či v zahraničí je 

přitom z našeho hlediska málo významná. V tomtéž období zároveň existovala celá plejáda 

historiků, kteří své práce sice uvozovali citacemi klasiků marxismu-leninismu či se 

programově věnovali studiu socioekonomických otázek (k němuž byl centrován zájem 

marxistických badatelů), jejichž pracovní metoda však s ideologickým typem dějepisné práce 

neměla vůbec nic společného (za všechny lze jmenovat kupříkladu J. P. Kučeru). Podobné 

aprioristické klasifikace je však třeba odvrhnout i v rámci oborově-institucionálního členění 

společenských a humanitních věd. Obsahem, funkcí a vývojem české religiozity raného 

novověku a 19. století se totiž vedle historiků zabývali také etnografové, folkloristé, literární 

vědci, kunsthistorikové, sociologové a další badatelé; užívali k tomu někdy tytéž metodické 

nástroje, jindy zcela odlišné, přičemž v obou případech rozhodně nelze výsledky jejich práce 

opomíjet. Například (většinová) česká etnografie a folkloristika, ve zřejmé návaznosti na 

starší regionální bádání a na koncept kulturních dějin Č. Zíbrta, na většinu 20. století 

zakonzervovala tradiční národopisné a "kulturně-sběratelské" pracovní metody a stereotypy, 

což sice jistě neodpovídalo metodickým podnětům a inovacím ze zahraničí nebo i z prostředí 

jiných domácích oborů, na druhou stranu to však přineslo neobyčejné množství materiálových 

pramenů a poznatků, dnes sotva zachytitelných. 

Regionální historie, nejstarší práce akademických historiků a většina českého národopisu a 

etnografie proto tvoří jednu distinktivní linii uchopení českých (náboženských) dějin 

sledovaného období; linii vymezenou spíše (nereflektovanou) metodikou práce než (prakticky 

úplně) absentující teorií. Druhou badatelskou školu pochopitelně tvoří skupina historiků 

Gollova semináře a jejich žáků, v tomto případě "založená" spíše než J. Gollem jeho kolegou 

A. Rezkem, jenž se raně-novověkému bádání věnoval mnohem větší měrou. Ať přitom šlo o 

čelnou osobnost J. Pekaře nebo o další historiky typu K. Krofty aJ. V. Šimáka, nebo později 

o F. Kutnara, prakticky všichni se k problematice náboženských dějin 18. a 19. století ve své 

práci dostali. Ke Gollově škole kritický J. Slavík pak začal formovat moderní tradici české 

(nemarxistické) sociologizující historiografie. Paralelně ke vzniku Gollovy školy fungovaly 

dvě důležité, konfesionálně vyhraněné linie dějezpytného bádání (katolická a protestantská, 

později doplněná nepříliš významnými církevními historiky CČS), v různé míře slučující 

teologické premisy s odbornou historickou prací; v transformované podobě tyto školy existují 

do značné míry vyčerpávající shrnutí pramenného materiálu a dosavadní literatury. Zmiňovaná syntéza dějin 
"základny" a "nadstavby" (ani jeden z uvedených autorů těchto termínů neužívá) se po mém soudu nesla 
v intencích již zmíňované předválečné práce K. Hocha, ačkoli to Kutnar popíral, respektive vícekrát Hocha 
označil za "pouhého novináře"- i když přitom citoval jeho studie v ČČH (ibid.: 210; Kutnar-Marek 1997: 761-
763)! 
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dodnes. Ačkoli přitom protestantské dějepisectví bylo výrazně otevřenější "profánní" 

historiografii a mnohdy s ní i splývalo, ani ono se neubránilo prezentaci řady konfesionálně 

podmíněných "mýtů"; tzv. církevní historiografie totiž je a de natura rerum musí být 

disciplínou teologickou. Katolické a protestantské církevní dějepisectví proto můžeme spolu 

s marxistickou historiografií označit za školy ideologicky podmíněné, byť jejich výkladové 

intence byly z pochopitelných důvodů narnnoze odlišné. Konečně lze vydělit nejnovější 

studium sledované problematiky, formující se již na sklonku vlády komunistického režimu, 

avšak dodnes nepříliš bohaté; poněvadž je v daném případě bez dostatečného časového 

odstupu obtížné posoudit teoretické a metodické zázemí jednotlivých badatelů, pojednávám je 

bez dalšího členění samostatně. 

Systematické členění výkladu o dosavadním studiu, zdůrazňující typické metodické, 

teoretické a hodnotové rysy jednotlivých badatelských škol a/nebo paradigmatický význam 

některých jejich autorů a děl, umožní (hlouběji) se věnovat se jen některým důležitým 

studiím, zatímco výklad o ostatních bude z prostorových i věcných důvodů omezen nebo i 

vypuštěn. V situaci, kdy seznam použité sekundární literatury čítá 716 položek, z toho 362 

knih či jejich ekvivalentů, ostatně ani nic jiného není možné. K tomu je třeba učinit ještě 

jednu poznámku; výklad v této kapitole bude zahrnovat pouze českou literární produkci, 

studující religiozitu 18. a 19. století jako celek, zatímco z nepřeberného množství děl 

zahraničních autorů budou zmíněny jen (nemnohé) důležitější práce, zabývající se primárně 

českým prostředím. Zcela pominuty zůstanou širší komparativní studie, přestože 

kontextuálnímu začlenění české lidové zbožnosti sledovaného období bude posléze věnována 

značná pozornost a přestože mnohdy šlo o díla zásadního významu, orientující další bádání 

v této oblasti. Kromě prostoru, jenž by si takový širší výklad vyžádal, je přitom hlavním 

důvodem tohoto omezení skutečnost, že by to nebylo lze náležitě učinit bez důkladné analýzy 

vývoje moderního dějepisectví včetně jeho interdisciplinárních kontextů (cf Nešpor-Horský 

2004; lggers 2002). Bez takového výkladu, na který zde však není místo, by naše interpretace 

byla příliš kusá, zjednodušující a až zkratkovitá, a nadto by absentovala její souvztažnost se 

systematickým členěním českého historického diskursu, takže by nutně vyznívala do prázdna. 

1. Tradice regionálního dějepisectví a "starožitnický" přístup k historické práci 

Linii "dějezpytných výkladů" o české religiozitě raného novověku bychom mohli sledovat 

hodně hluboko do minulosti. V tom případě bychom do ní mohli zařadit i barokní katolickou 
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historiografii, hagiograficky pojednávající o katolických mučednících 17. století, například o 

Janu Sarkandrovi, o světcích dosud jen "potenciálních" (A. Chanovský), avšak věnující se i 

lokálním dějinám poutních míst či "obecnému kronikářství". V rámci "prehistorie" tohoto 

období bychom mohli sáhnout i po dílech protestantských autorů, Komenským a Lasickým 

počínaje až po Pavla Stránského, stejně jako po dílech novějších zahraničních autorů, kteří 

z nich čerpali. Tento postup nezvolíme primárně z toho důvodu, že za zrod moderního 

dějepisectví musíme po metodické stránce považovat evropské osvícenství (Kutnar-Marek 

1997: 142-145; cf Beneš 1993: 156-160), starší díla nám tedy budou primárně pramenem, 

nikoli inherentní součástí historické vědy. Nebudeme však analyzovat ani dějepisectví 

osvícenské, byť se k jeho kritice barokní zbožnosti vrátíme v souvislosti s výkladem o 

protestantské historiografii, a to z důvodu absence relevantních zdrojů. Zatímco totiž 

osvícenství i v českých zemích znamenalo nástup pramenné kritiky a tím i moderní historické 

práce ve vztahu k starším českým dějinám, přičemž díla Dobnerova, Dobrovského, Peldova 

či Voightova mohou být příkladem, při pojímání relativně nedávné minulosti byli tito autoři -

pokud se jí vůbec zabývali98 -mnohem méně kritičtí. Respektive jejich kritičnost spočívala 

v plamenném odsudku barokního "tmářství" a pověrečnosti, jenž se v jisté míře 

v historiografii a ve společenských vědách (stejně jako v historickém povědomí) udržel až do 

20. století, nikoli v metodě heuristické práce. Proto nám i tato literatura musí být spíše 

pramennou základnou než nejstaršími pokusy o historickou analýzu, jak se to typicky 

projevilo například u dílech německých osvícenců, (krátce) se zabývajících svými údajnými 

souvěrci z řad východočeských tolerančních sektářů (J. J. SchloBer, P. A. Winkopp, Wieland) 

nebo naopak bigotní katolicitou ne-sektářské části českého venkova (W. G. Becker) (k této 

otázce podrobněji Helfert 1877-9, 1877: 546-556; Kraus 1932: 30-43; Machovec

Machovcová 1960: 225-234). Za první odborně historické pokusy (byť by možná bylo na 

místě daný termín psát ještě i v tomto případě v uvozovkách) uchopit českou religiozitu 18. a 

počátku 19. století proto budeme považovat až rodící se lokální a regionální historiografii 

druhé poloviny 19. století (cf Kutnar-Marek 1997: 242n.).99 

98 Například J. Dobrovský se totiž historicko-sociálních analýz své doby víceméně vystříhal; ke zpracování své 
studie o českých pikartech a adamitech (Dobrovský 1978) tak sice byl podnícen aktuálním východočeským 
sektářstvím, jeho problematikou se však v dané studii záměrně nezabýval (cf ibid.: ll, 73). 
99 Pominout lze i práce Gindelyho či Kalouskovy, zabývající se problematikou poddanských dějin, protože jejich 
hledisko bylo povýtce formálně-institucionální, eo ipso irelevantní k předmětu našeho zájmu. Naopak v. 
Helfertovy či Bílkovy studie, ačkoli orientované obdobně, vzhledem kjejich tématickému zaměření musí být 
zmíněny, k čemuž dojde v následujícím oddíle. 
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Regionální historiografie 19. a první poloviny 20. století 

Jedním z prvních projevů probouzejícího se regionálního vlastivědného bádání byl Místopis a 

dějiny ... Nového Bydžova C. Říhy (Říha 1868), na němž můžeme demonstrovat některé 

obecné rysy tohoto typu dějepisné práce. Jeho autory byli většinou učitelé, vysloužilí 

starostové nebo - ale o tom bude pojednáno až v následujících oddílech - katoličtí či 

protestantští faráři, spjatí s lokální tradicí a svým dílem se snažící ji oslavit a povznést, což se 

typicky projevovalo zvýšeným zájmem o místní zvláštnosti, výjimečné historické děje či 

události. Pracovali přitom většinou s písemnými prameny lokální provenience (obvykle šlo o 

městské/obecní kroniky, v menší míře i o další písemný materiál), namnoze později 

ztracenými, jež doplňovali o jinak nezachycené ústní podání pamětníků. K negativním rysům 

jejich tvorby ovšem patřila minimální kritičnost k pramenům, seskupovaným vedle a za sebe 

bez jakéhokoli systému s výjimkou prosté chronologie, nedostatek širšího rozhledu 

"nahrazovaný" rozsáhlými citacemi písemných pramenů, a v některých případech i 

"doplňování" chybějících pramenů prostou fabulací či jejich "upravováním", aby zapadaly do 

celkového narativního schématu díla. Ani s teoretickými otázkami si autoři regionálních 

historií většinou příliš "nelámali hlavu"; byli-li katolíky (což byl většinový případ), 

interpretovali české dějiny v bezvýhradně ortodoxním duchu, pravidlem u nich byl silný 

historický nacionalismus. Tak by i Říhova práce byla v podstatě bezcennou kompilací 

novobydžovské kroniky a děl české historiografie první poloviny 19. století, doplněnou o 

silně nacionalistický pohled na události roku 1848 (ibid.: 57), kdyby zároveň nepřinášela 

odjinud neznámé informace o procesu s místními abrahamity v polovině 18. století a o jejich 

tradici v ústním podání (ibid.: 51-52). Na to později navázal ve své obdobně pojaté práci i J. 

Kašpar, vycházející však i z dalších písemných pramenů, především z katolické děkanské 

kroniky a z městského archivu (Kašpar 1902). 

Láska k rodnému místu a kraji vedoucí k jeho vlastivědnému a historickému popisu se přitom 

mohla i dědit, jak o tom svědčí přinejmenším dvě důležité rodiny východočeských 

regionálních badatelů. Dlouholetý hlinecký starosta a poslanec říšské rady K. Adámek, autor 

mnoha popularizačních spisů a také přehledného popisu svého kraje, obsahujícího i několik 

historických exkurzů (Adámek 1878), v tomto směru ovlivnil svého syna, advokáta a 

regionálního badatele K. V. Adámka, který této činnosti zasvětil vpravdě celý svůj život. Po 

několika drobných studiích (Adámek 1897; Jdem 1910) a pramenných edicích, věnovaných 

hlavně místním sektářům, se Adámek mladší zaměřil především na studium hospodářských a 

sociálních přeměn, v nichž snad až příliš akcentoval tíhu robotních a poddanských v raném 
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novověku (Adámek 1897a), aby se později vrátil k vydání základních pramenů o 

východočeských "blouznivcích" (Adámek 1911-22; !dem 1922-29). Avšak právě proto, že 

jeho studie byly "především projevem autorovy zanícené lásky a horlivosti ve sbírání 

zvláštností milovaného rodného kraje" (Machovec-Machovcová 1960: 257), vynikaly 

naprostou metodologickou neujasněností. Adámek jednou materiál sbíral a interpretoval tak, 

jakoby toleranční sektářství- a nejen ono- bylo pouze výrazem sociálního útisku (Adámek 

1897a: 38, 58), aby jej při jiné příležitosti vyložil prostřednictvím biblických odkazů 

(Adámek 1922-9, zejm. 1922: 9n.). Adámkovy studie proto jsou významné především 

materiálem, který jejich autor po celoživotním úsilí shromáždil, přičemž jde o prameny 

zasahující až do jeho doby; díky tomu si tento regionální historik jako první uvědomil 

kupříkladu přežívání transformovaných forem někdejšího náboženského hnutí (Adámek 1897: 

59). Podobnou rodinnou historickou tradici shledáváme i v případě podkrkonošského J. S. 

Tomíčka (cf Kutnar-Marek 1997: 324) a litomyšlského poštovního úředníka A. Tomíčka, 

který zpracoval historicky nepříliš přesné dějiny tzv. Růžového paloučku u Litomyšle, podle 

lidového podání shromaždiště tamních nekatolíků (Tomíček 1921 ), počátky Toleranční doby 

na Litomyšlsku (Tomíček 1899) a v dalších studiích se zaměřil na "proto-antropologické" 

výklady lidové animistické, křesťanstvím jen povrchně zasažené religiozity (Tomíček 1926). 

Z dalších regionálních badatelů, publikujících na konci 19. ale především v první polovině 20. 

století, která se díky svým vydavatelským možnostem i zájmu publika stala zlatým věkem 

tohoto typu historické práce, lze zmínit především lékárníka a dlouholetého organizátora 

českého muzejnictví, stejně jako Skopcova rádce při edici Vavákových pamětí, J. Hellicha, 

zabývajícího se následky Tolerančního patentu na Poděbradském panství (Hellich 1926), 

královéhradeckého archiváře a regionálního politika L. Domečku, jenž jednu ze svých 

různorodých prací zasvětil sektáři V. Grillovi z Černilova (Domečka 1920), F. J. Čečetku, 

jehož zaujalo lidové sektářství na Dymokursku a Chlumecku (Čečetka 1901; !dem 1903), 

nebo stradouňského učitele V. Kurze, zkoumajícího totéž hnutí na Vysokomýtsku (Kurz 

1930-31; !dem 1932). Menšími pracemi na podobná témata přispěli i F. Kliment, I. Mašek, J. 

Oliva, A. Šolta, J. Štěpánek, Z. Vaňorná, volnomyšlenkář J. Veselý a další. Ze začínajících 

akademických historiků uveďmě například Z. V. Tobolku, který dávno před svým 

monumentálním přehledem politických dějin druhé poloviny 19. století (Tobolka 1932-3 7) 

zpracoval krátkou studii o sektářích (Tobolka 1898), F. A. Slavíka mezi jehož širokospektré 

zájmy zapadlo i studium v berlínských archivech českých exulantů 18. století (Slavík 1876), 

nebo později nechvalně proslulého F. Jílka-Oberpfalcera, libujícího si v převyprávění 

podkrkonošské písmácké tvorby, "etnograficky" uspořádaném podle tématických okruhů 
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(Jílek-Oberpfalcer 1946). O všech těchto autorech, příležitostně publikujících v regionálních 

časopisech typu Od Trstenické stezky nebo i v listech pražských (Český lid, ČDV, ČČM ad.), 

pokud o to stály, přitom lze soudit, co bylo řečeno o K. V. Adámkovi. I je vedla především 

láska k rodné vsi, městu, kraji, nikoli nějaká metoda. Proti badatelům rychle se rozvíjející 

školy Gollovy tudíž jejich práce byla- slovy F. Kutnara- "myšlenkově chudá a metodicky 

tradiční. Přežívaly v ní staré směry a tendence, jen pomalu se rozvíjela a obtížně se 

vyrovnávala s moderním vědeckým vývojem. Plnila však svou dobovou a společenskou 

funkci a nelze říci, že by v ní nebylo momentů, které za výhodných podmínek by se nemohly 

projevit jako vlivné a progresivní" (Kutnar- Marek 1997: 449). Dodnes v ní zůstaly výtahy z 

mnohdy ztracených obecních kronik a dobové postřehy, které jsou ne vždy neužitečné, 

vzhledem ke své "prarnennosti" však nikdy plně nahraditelné. Jen několik dalších jmen z této 

metodické linie, nebo jí velmi zvolna překračujících, si však na tomto místě zaslouží větší 

pozornost. 

Předně je to archivář Musea Království českého V. Schulz, jemuž záchrana litomyšlského 

zámeckého archivu umožnila vydat známou edici z náboženských dějin tohoto panství 

v ranné Toleranční době (Schulz 1915) a který na dané téma již dříve publikoval drobnou 

studii, v podstatě sestávající z převyprávění archivních pramenů (Schulz 1898). Mezi 

regionální historiky však může být řazen i profesor historické vlastivědy na FF UK J. V. 

Šimák (Kutnar-Marek 1997: 627n.), věnující se především svým rodným severovýchodním 

Čechám. Šimákovou nehynoucí zásluhou bylo vydání pramenné edice o tolerančním 

sektářském hnutí, připravené sice na základě Rezkovy pozůstalosti, nicméně v podstatě jeho 

vlastní (Rezek-Šimák 1927-34) a dalších Rezkových studií na toto téma (Rezek 1918). 

Sektářskému hnutí se Šimák věnoval i samostatně v další pramenné edici, kde přišel 

s fantastickou myšlenkou - doloženou pouze spekulacemi o někdejším rozsahu 

mikulášenectví a skutečností, že jak "plačtiví bratří" tak i někteří pozdější sektáři nazývali své 

tělo "nádobou" (ducha) - o původu tohoto hnutí v posthusitském mikulášenectví (Šimák 

1919-20). O jeho dalších vydavatelských počinech již byla zmínka v kapitole o pramenech, 

stejně jako o díle jeho mladšího kolegy a nástupce F. Roubíka. Roubík se vedle toho jako 

jeden z prvních zabýval ohlasem Francouzské revoluce na českém venkově (Roubík 1923), 

především však proslul výroční syntetickou prací Český rok 1848, v níž kromě jiného 

analyzoval lidové petice Českému sněmu a dobovou pololidovou literaturu (Roubík 1948). 

Stal se přitom na dlouhou dobu posledním, kdo mezi myšlenkovými předpoklady březnové 

revoluce a dalšího vývoje v zemi zachytil i náboženskou problematiku (ibid.: 34, 7ln., 221-

223). 
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"Starožitnický přístup" a kulturní dryiny 

Současně s rozvoJem regionální historiografie začala vznikat díla snažící se pokrýt širší 

výzkumné pole, omezené obvykle spíše tematicky/institucionální sférou než lokálně, jejichž 

autory byli vyspělejší středoškolští nebo i univerzitní profesoři. Po metodické stránce však ani 

zde nedocházelo k podstatnějšímu posunu, i tato historiografie byla především zaujata 

"archivním sběratelstvím", nesystematickým zájmem o vše "starožitné", jemuž chyběla 

schopnost syntézy; zaobírala se především politickými a institucionálními dějinami, k čemuž 

později přibyly dějiny kulturní. Příznačná pro ni byla neobvyklá šíře výzkumného záběru, jež 

však působila spíše kontraproduktivně. Jak totiž o Z. Wintrovi napsal F. Kutnar, "nesmírné 

kvantum dosud neznámých a do podrobností jdoucích faktů Winter prostě shromažďoval bez 

systému, nikoliv však bez metody, která je toliko deskriptivní, [takže] ... z těchto snůšek a 

mozaik nelze vyvodit žádný obecnější závěr o povaze historických procesů" (Kutnar-Marek 

1997: 413), a proto považovat právě Wintra za jakéhosi českého průkopníka historické 

antropologie (jako to nedávno udělal Hanuš 1999: 42-43) není než trapným omylem. 100 

Toleranční sektářství do centra zájmu české vědecké veřejnosti nepochybně uvedl J. A. von 

Helfert, který se za svého vídeňského úřadování věnoval studiu tamních dokumentů k 

tolerančnímu sektářství, především úředním aktům a korespondenci, a zhodnocení dobové 

osvícenské diskuse o tomto hnutí. Jeho zájem, třebaže nikoli trvalý, dal vzniknout jedné ze 

základních monografií k tomuto tématu (Helfert 1877 -79). Z dobových pramenů se přitom 

snažil vystihnout jak sociální charakter tohoto hnutí, kdy podle jeho názoru šlo o množství 

vzájemně disparátních skupin, tak i jeho věrouku, nahlíženou v podobě odchylek od 

oficiálního křesťanství, způsobených vnějšími vlivy. Dodnes cenným přitom zůstává jeho 

rozbor státního postupu vůči sektářům v osmdesátých letech 18. století, jenž vlastně ani nelze 

nijak doplnit. Helfert se přitom rozhodně zasazoval o objektivní studium tohoto hnutí, takže 

příležitostné výtky činěné mu stran jeho katolicismu třebaže "bez slepé nenávisti" 

(Machovec-Machovcová 1960: 250), jsou bezpodstatné; v jeho díle totiž nenacházíme- pro 

pozdější katolické bádání typická - například diskreditující obvinění sektářů ze sexuálních 

orgií či z "komunistických" zásad (cf Helfert 1877-79, 1877: 205, 1879: 216, 229). Tento 

badatel naopak správně soudil na větší blízkost tolerančních "blouznivců" katolíkům než 

vyznáním tolerovaným (ibid., 1879: 249). 

10° Cf autorovu recenzi v Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace 211999: 153-156. 
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Větší byl záběr liberálně orientovaného, avšak metodicky zcela popisného díla T. V. Bílka, 

pro poznání sociálně-institučních dějin pobělohorského období bohatě těžícího materiál 

z pražských archivů. Mezi Bílkovými pracemi o dějinách pobělohorských konfiskací, 

josefínském rušení klášterů, kostelů a náboženských bratrstev, přitom vzhledem k našemu 

tématu hraje větší význam především jeho Reformace katolická ... (Bílek 1892). Autor v ní na 

základě úředních pramenů, jejichž dikci ovšem nepřesáhl, rozebíral i novou vlnu 

protireformace na počátku 18. století (ibid.: 269-281 ), včetně Opočenské rebelie a jejích 

následků (ibid.: 283-293), krátce si povšiml i vnitřního obsahu náboženského přesvědčení 

exulantů 18. století (ipso facto i českých tajných nekatolíků jako celku), nakolik mu jej byla 

s to zprostředkovat dobová korespondence. Metodicky a někdy i tématicky obdobným 

směrem se nesly také četné drobnější studie knihovníka Musea Království českého J. Volfa, 

věnující se českým nekatolíkům v první polovině 18. století (Volf 1908; !dem 1823; !dem 

1930a) nebo vnitřnímu životu berlínských exulantů (Volf 1912; !dem 1914). Volfovy práce 

přitom vynikly tématickou bohatostí, aniž jí však autor dokázal podřídit nějakému 

jednotícímu principu, a touto roztříštěností trpěly i jeho pozdější souborné spisy o dějinách 

českého knihtisku a novin, zaměřené především na období 18. a počínajícího 19. století (Volf 

1926; !dem 1929; !dem 1930). Avšak proto, že jejich záběr byl hlubší než v případě 

pozdějších syntetických prací nebo dokonce literárněhistorických slovníků, však i dnes 

zůstávají cenným zdrojem informací ke sledované problematice. 

Do skupiny starších, před-gollovských historiků zabývajících se studiem českých 

náboženských dějin raného novověku lze řadit také J. Svátka a J. V. Práška. První z nich, 

průkopník studia kulturních dějin, se okrajově dostal i k otázkám lidového náboženství 18. 

století, jež však - věren svým literárním zájmům - "řešil" poukazem na husitské adamitství a 

obdobně fantastickými teoriemi, pro které chyběla pramenná opora (Svátek 1879: 95-117). J. 

V. Šimák jej proto (možná ne zcela oprávněně) neváhal označit ve své době vyloženě 

negativním přídomkem "Hájek XIX. století ... [poněvadž] mísí drobty pravdy i vlastní 

fantasii, dovolávajíce se k tomu archivních pramenů, o nichž se potom někdy ukáže, že 

neexistují a nikdy neexistovaly" (Šimák 1919-20, 1919: 4). Opatrnější syntetik J. V. Prášek se 

kromě svého zájmu o antické dějiny věnoval také důkladnému popisu institucionálních změn 

v období vlády Josefa II. a dvou jeho nástupců v rámci vypravování Českomoravské kroniky, 

v němž navázal na Svátka (zejm. Prášek 1903; !dem 1905). Těžiště jeho obšírné práce přitom 

spočívalo v rozboru dobové publicistiky a pramenů úřední provenience, z níž přijímal 

zajímavá data i pro náboženské dějiny (např. počet transmigrovaných "deistů" a izraelitů; 

Prášek 1903: 471), aniž se však ve spornějších případech pokusil o jejich ověření (bez dalšího 
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například tvrdil, že autorem marokánské písně byl M. Zeman ze Živanic; ibid.: 450). Prášek 

jako první podal i popis tzv. Helvetské rebelie (Prášek 1905: 76-114), věnoval se však také 

problematice výchovy kněžského dorostu v 19. století či intelektuálním počátkům národního 

obrození (ibid.: 482-504). 

Metodicky nepříliš odlišné konečně byly práce "sběratelsky" orientovaných literárních 

historiků přelomu 19. a 20. století. Z nich F. Bílý přispěl roztěkanou avšak místy inovativní 

brožurou o osvícenské a obrozenské literatuře (Bílý 1904), J. Hanuš několika pramennými 

studiemi (např. Hanuš 1912) a F. Menčík záslužnou edicí nonkonformních lidových proroctví, 

doplněnou zasvěceným úvodem (Menčík 1916). Nejrozsáhlejší prací tohoto druhu byla 

syntéza jinak neznámého H. Hrubého České postyly, věnující se sice především období 15. a 

16. století (více než polovinu spisu přitom tvoří rozbor postily Rokycanovy), avšak 

nezanedbávající ani pozdější dobu (Hrubý 1901). Autor sice nepřesáhl tradičně 

("osvícensky") negativní hodnocení české katolické literatury protireformačního období 

(zejm. ibid.: 263-288), jako první a na dost dlouho i poslední však alespoň ocenil Koniášův 

jazyk (ibid.: 261) a dokázal i náležitě zhodnotit exulantskou a především osvícenskou 

homiletiku (ibid.: 295n. ). 

Zvláštní postavení v dějinách české vědy zaujímá Č. Zíbrt, stojící na pomezí 

"starožitnického" přístupu historického a rodícího se národopisu (cf Kalista 1940: 10),101 

jehož se v našem prostředí stal vpravdě zakladatelem. Vedle jeho četných (většinou ovšem 

kratičkých) studií, rozsahem zájmů rozprostřených od slovanské prehistorie až po soudobé 

metodické diskuse na půdě dějezpytné práce, byla Zíbrtova důležitost podtržena jeho 

programovou opozicí vůči gollovskému dějepisu a vlastní prací organizační. Proti převaze 

politických či obecně institucionálních dějin totiž akcentoval tzv. dějiny kulturní, spočívající 

zhruba v předmětu pozdější etnografie a folkloristiky a samozřejmě odlišné od současného 

rozumění pojmu kulturních dějin (Zíbrt 1892; cf Eibach-Lottes 2002: 197-205), jež proti 

svým oponentům neváhal plamenně hájit. Vedle nepřátel či pohrdlivých odsuzovatelů, mezi 

něž patřila většina akademické historické obce jeho doby, již pro "starožitnickost" a 

nesyntetičnost Zíbrtovy práce ale i pro "obskurnost" jeho témat, si tím však získal i řadu 

vděčných stoupenců, především z řad regionálních badatelů, jimž poskytl prostor a s jejichž 

pomocí plnil stránky svého Českého lidu. 102 Právě z této badatelské tradice (a ze slavistiky), 

vyhraněné především ve svém odporu vůči dominantní historické škole, postupně vyrostla 

101 V této souvislosti nelze pominout přípravy a ohlasy Národopisné výstavy v roce 1895. 
102 Časopis byl založen roku 1892, Zíbrt se (po odchodu L. Niederleho) stal jeho jediným redaktorem o čtyři 
roky později. S přestávkou 1915-1923 vycházel ČL až do Zíbrtovy smrti v roce 1932, v nové podobě (a na čas i 
s novým číslováním) byl obnoven roku 1946. 
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česká národopisná škola, charakteristická jak svým materiálovým zaměřením tak také 

sebepochopením primárně jako historické disciplíny, věnující se ,kulturním dějinám' 

především raně novověkého období. Tedy škola která přes pozdější vývoj oboru i marxistický 

nátěr v období vlády komunistické diktatury zůstala prakticky nezměněna dodnes. Kromě této 

důležité iniciátorské a organizační role k naší problematice Č. Zíbrt přispěl jen několika 

drobnějšími pramennými edicemi a studiemi o transmigrovaných "deistech", zpracovanými 

hlavně na základě dobového tisku a proto někdy matoucími (Zíbrt 1904; !dem 1905). 

Etnografické a folkloristické výzkumy 

Nepočítáme-li partikulární otázku východočeského tolerančního sektářství, příliš speciální než 

aby se mohla stát základem pro poznání lidové religiozity 18. a 19. století, ze všech dosud 

uvedených badatelů se lidovou zbožností zabývala prakticky jen skupina okolo Č. Zíbrta a A. 

Tomíček. Všichni ostatní věnovali daleko větší pozornost institucionálním a organizačním 

proměnám náboženství v této době, především v podobě válečných, politických a správních 

dějin (zatímco dějiny teologie nechávali bona fide, či spíše bez zájmu v rukách církevních 

historiků). Spíše sběratelsky a popisně než analyticky zaměřená platforma kulturních 

historiků/národopisců Zíbrtova ražení a zájmů však dokázala shromáždit množství 

pramenného materiálu, zahrnujícího vedle již naznačených zájmových polí regionálních 

historiků také první uvědomělé sběry orálního materiálu (a vzhledem k našemu tématu méně 

významné kolekce hmotných pramenů), nevyhýbající se ani problematice lidové religiozity, 

nejrůznějších zvyků na tomto poli a v neposlední řadě i prorůstání heterodoxních prvků 

(především katolickou) církevně organizovanou lidovou religiozitou. Z editorů písemných 

pramenů a autorů drobnějších studií, uveřejňovaných především v Českém lidu a ve 

vlastivědných časopisech regionálního dosahu, lze zmínit F. Bareše, Z. Bičíka, A. Blažka, J. 

Dotřela, B. Dvořáka, P. Haškovce, V. Houdka, K. Hovorku A. Jiráska, F. Kameníčka, A. 

Šoltu, R. Šraiba, J. Totůška a mnohé další. Například otázce podkrkonošského spiritismu 

přitom věnovali značnou pozornost J. Stěhule (Stěhule 1907) a J. Panýr (Panýr 1909), kteří již 

v různé míře dokázali- především díky ujasněné metodě etnografického výzkumu- porůznu 

sesbírané výpovědi očitých svědků a místní a krajové vzpomínky utřídit a vyložit vzhledem 

k jejich výpovědní hodnotě. Na jejich práci později mohl navázat jediný významnější historik 

tohoto hnutíM. Plecháč, jenž ji doplnil i vlastními folkloristickými výzkumy (Plecháč 1930; 

!dem 1930a; !dem 1931 ). Ačkoli ani on nedokázal správně určit kořeny tohoto fenoménu (cf 
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Nešpor 2003b ), dokázal naopak správně rozpoznat jeho odlišnost od dobového spiritismu 

"městského", jako už před ním Panýr (Panýr 1909: 391; Plecháč 1931: 14, 41-43). 

Další a další zmnožování kulturně-historického, etnografického a folkloristického materiálu 

však nepříliš překvapivě vedlo ke ztrátě jiného než lokálního zájmu o tento typ výzkumu, 

podpořené nadto i jistou "praktickou deinstitucionalizací" oboru v důsledku dočasného 

odchodu V. Chotka do Bratislavy a úmrtí Č. Zíbrta, které zároveň znamenalo zánik Českého 

lidu (stejně tak zanikl i Národopisný sborník českoslovanský). Etnografickou oborovou krizi 

v té době vyvažovala jen existence Ústavu pro lidovou píseň, studujícího sice folklorní 

památky ale spíše prostřednictvím literárně-vědných metod, v jehož prostředí vznikly, kromě 

jiného, důležité studie J. Horáka, M. Očadlíka a B. Slavíka. Nelze přitom zapomínat ani na 

důležitý mimovědecký stimul, který národopisnému studiu dala nacistická okupace a německá 

ideologie árijské rasy, vedoucí české intelektuály k reaktivní tendenci pramenně doložit a 

vyzdvihnout velikost české lidové kultury; tohoto "hnutí odporu" se vedle národopisců 

zúčastnila i celá řada historiků (např. Z. Kalista, F. Kutnar ad. 103
). Druhá světová válka tak 

paradoxně přispěla k rekonstituci české etnografie a folkloristiky, například v podobě 

Pejmlovy syntetické práce o zvykové a obyčejové kultuře (Pejml 1941). Již zmiňovanýM. 

Očadlík přitom studoval lidovou zpěvnost českého obrození, přičemž zdůraznil její (zejména 

počáteční) náboženský charakter, stejně jako význam kramářské písně a její- tradiční literární 

vědou zanedbávaný- význam při formování obrozenské poesie (Očadlík 1940). B. Slavík se 

v podobném duchu věnoval písmácké literatuře (Slavík 1940). Ještě důležitější však byla 

v této souvislosti souborná práce J. Horáka, zabývající se (polo)lidovou písní primárně jako 

projevem lidové duchovní kultury. Autor v ní proti soudobé německé vědě a její "romantické" 

představě o významu předkřesťanské mytologie pro lidovou kulturu akcentoval křesťanskost 

českého raného novověku, byt' si uvědomoval existenci paganokřesťanského substrátu (Horák 

1946: 85-86, 91-92), a i v jiných otázkách kladl důraz na studium náboženské problematiky. 

V podobných intencích lidovou, většinově katolickou zbožnost pojednávala i česká sociologie 

náboženství meziválečného období a počátku čtyřicátých let (Bláha 1926; Moudrý 1941; !dem 

1942; cf Nešpor 2004a: 455-464), kterou však alespoň pro účely této práce není nutné od 

národopisné tradice výrazněji oddělovat. Její zájem sice byl více strukturálně 

funkcionalistický a menší byla i její práce s primárními historiografickými prameny, avšak 

v tomto smyslu tvořila spíše komplement etnografických a folkloristických studií, s nimiž i 

jinak částečně souvisela. 

103 F. Roubík dokonce svou Příručkou vlastivědné práce k tomuto "národopisnému obratu" vyzval i laiky; 
Roubík 1941. 
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Boom zájmu o lidovou kulturu, navozený druhou světovou válkou a projevující se 

v poválečné definitivní institucionalizaci národopisu jako disciplíny (po komunistickém 

převratu institucionálně spojené s Pertoldovou religionistikou) však paradoxně neznamenal 

větší rozmach studií lidové religiozity. Bylo tomu tak z toho důvodu, že nastupující 

komunistický režim se na jakékoli studium tohoto typu díval velmi podezřívavě a svěřoval je 

pouze do rukou ze svého hlediska ,jistých" badatelů, zatímco další o něj asi i z existenčních 

důvodů raději nestáli. 104 O marxistickém bádání však bude pojednáno na jiném místě, zde lze 

říci jen tolik, že se v období 1948-89 příležitostně objevovaly i "skrytě-nemarxistické" práce, 

oponující především Robkovskému pojetí etnografie a folkloristiky snahou o návrat 

k výzkumným metodám a někdy i tématům dřívějších badatelských škol, především k 

Zíbrtovské a meziválečné etnografii. Vzhledem k našemu zájmu lze jmenovat alespoň několik 

časopiseckých studií R. Jeřábka a M. J. Pulce, kteří se zabývali problematikou poutních míst, 

lidově-náboženské tradice či religijně ovlivněného zvykosloví (Jeřábek 1961; Pulec 1966; 

!dem 1967). Po metodické stránce však nepochybně šlo o krok zpět, respektive o ustrnutí na 

dávno překonaném výkladovém paradigmatu; k něčemu podobnému ostatně postupně došlo i 

v případě vůči komunistickému režimu konformní většiny našich etnografů a folkloristů 

(Nešpor-Jakoubek 2004: 54-55). Mezi umírněné odpůrce marxistického národopisu, 

zakládající vlastní badatelskou práci na starších odborných konceptech a tradicích, lze zařadit 

i autora studie o českých kramářských písních, doplněné o jejich rozsáhlou výběrovou edici, 

A. Scheybala (1990). Přestože totiž jeho práce byla vydána až po listopadovém převratu, nese 

zřetelné stopy staršího data vzniku, počínaje- nesprávným- zdůrazněním údajného sociálně

revolučního charakteru této tvorby (na úkor jejích náboženských kořenů). 105 Záslužná je proto 

především svou ediční částí, jejíchž šedesát písní z 15.-20. století je doplněno důkladnými 

kulturně-historickými komentáři. 

104 To platilo především o náboženské etnografii českého a (méně již) slovenského prostoru; naopak studium 
mimoevropských náboženských kultur fungovalo dál, byť za něj jeho protagonisté (0. Nahodil, O. Pertold) 
museli "platit" v podobě marxistických studií o současném zanikání české religiozity a/nebo propagandistickými 
prácemi na jeho podporu. Česká religionistika ve své předválečné podobě zanikla až Pertoldovým úmrtím v 60. 
letech, po němž etnografickou katedru FF UK na čas převzal K. Dvořák a pak A. Robek. 
105 Autor však v této věci byl nedůsledný; zatímco na s. 44 (nesprávně) tvrdil, že těžištěm kramářských písní 18. 
století bylo politické a zábavní "zpravodajství" jakož i národní a sociální problematika, na s. 47 zdůraznil, že šlo 
hlavně o písně náboženské, a konečně na s. 48 hovořil o zrodu národních a sociálních písní až v roce 1848. Do 
studie se nadto vloudila i řada faktografických chyb. Není totiž pravda, že kramářské písně 18. století vycházely 
z dobového kostelního zpěvu (s. 17), protože ten zavedl až Josef II. byť katolický bohoslužebný zpěv existoval 
již dříve, K. Hašler rozhodně nebyl autorem erotických písní, jak se tvrdí na s. 79, a tím méně V. J. Klofáč 
sociálně-demokratickým ministrem (s. 329-330). 
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2. Historikové Gollovy školy a klasická "profánní" historiografie 

Bylo by zbytečným truismem připomínat, že linie současného historického myšlení a 

především pramenné heuristiky v českých zemích začala konstitucí Gollovy školy. Její 

metody kritické analýzy pramenů, především důraz na jejich výklad v kontextu doby a 

dobového myšlení, a také širší, středoevropský rozhled určovaly způsob badatelské práce po 

řadu dalších desetiletí, třebaže samozřejmě docházelo k vnitřním posunům v rámci této 

vědecké školy a před druhou světovou válkou i k jejímu rozkladu. "Gollovský" dějepis přitom 

byl jak akademický, tak zároveň v českém prostředí nadlouho natolik dominantní, že se to 

projevovalo již zmiňovaným přehlížením regionálního bádání, ale i ostrými (a jen někdy 

náležitými) spory s katolickou historickou školou, 106 byt' tyto charakteristiky samozřejmě 

neznamenaly absenci jeho teoretických a metodických omezení či nevýhod. Vzhledem 

k našemu tématu zmíním především dvě. Historikové Gollovy školy se orientovali především 

na studium politických a institucionálních dějin na základě písemných pramenů úřední a 

církevní provenience, což do značné míry omezovalo jejich výzkumný záběr a později to 

vedlo i ke kritice se strany sociologizující historiografie (J. Slavík ad.). Bylo tomu tak i 

v připadě J. Pekaře a jeho periodizace českých dějin na základě Zeitgeist-u uměleckých slohů, 

vycházející však primárně z reflexe myšlenkových proměn elitního diskursu (Pekař 1990c). 

Důležitým projevem tohoto nedostatku, směřujícím již zároveň ke druhé výtce, bylo do 

značné míry anachronické zavádění kategorií a pojmů (Beneš 1995: 392; Nešpor 1999: 219-

220). Ve druhé řadě tito historikové v podstatě přijímali nebo alespoň nezpochybňovali ani 

modernistický odsudek protireformační/barokní doby, byt' se jí třeba právě Pekař snažil 

vyložit sympatičtějším způsobem, ani nacionální charakter českých dějin. V prvním případě 

totiž šlo o konstrukci osvícenskou a ve druhém o (implicitní) filosofickou konceptualizaci 19. 

století, jejichž opodstatnitelnost je z dnešního pohledu sporná. 

Klasické období Gollovy školy a její dominance 

V případě historického studia protireformačního období, ale do značné míry i po metodické 

stránce (cf Beneš 1995: 366; Dyková 1983; Kutnar- Marek 1997: 384n., 404n.), význam J. 

106 Jedním z mnoha příkladů může být diskuse mladších Gollovců s olomouckým A. Neumannem, jemuž 
(oprávněně) vytýkali nedostatečnou práci s prameny. Tato diskuse, posléze přenesená do vlastním nákladem 
vydávaných brožur, započala (vedle drobnějších zpráv) Šimákovou annotací Neumannova Prostonárodního 
hnutí náboženského v ČČH 39, 1933: 151-165 a šla přes kritiku Flajšhansovu v ČČH 40, 1934: 220-221 až po 
sžíravý Kalistův(!) odsudek Neumannových Piaristů v ČČH 41, 1935: 166-172. 
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Golla alespoň v počátcích semináře zastínil jeho kolega A. Rezek, vydavatel několika 

drobnějších studií o východočeském sektářství (Rezek 1886; !dem 1918), shrnutých do 

nedokončené syntetické monografie, v níž však stačil probrat pouze proměny lidového 

nekatolictví do vlády Marie Terezie (Rezek 1887). I toto torzo však dodnes zůstává 

nejcennějším zdrojem informací o tomto hnutí, protože Rezek- na rozdíl od Helferta- již 

dokázal zhodnotit malou pramennou přínosnost osvícenské diskuse o tolerančním sektářství, 

zatímco objevil a zpracoval do té doby zcela neznámé prameny místodržitelského archivu i 

církevní provenience a plně se ponořil i do studia výslechových protokolů (Nešpor 2004: 

202). Oproti dobové publicistice tak prokázal, že v případě sektářů nešlo o žádné ateisty, ani o 

lid "svedený francouzským osvícenstvím", že však toto náboženské myšlení nelze definovat 

ani jako koherentní systém. "Měli svou soustavu náboženskou", napsal Rezek o sektářské 

skupině Valentově, "přesně ovšem vyvinutou toliko v negativní stránce její" (Rezek 1886: 

72). Rezkovy soudy sice byly vícekrát kritizovány marxistickým dějepisectvím, nejspíše asi 

pro jeho politickou angažovanost, protože soudy typu, že "nebyl vůbec teoretik a teoreticky 

myslit a pracovat ani nedovedl, ... jeho práce se vyznačuje úplnou sterilitou teoretického 

myšlení, bezcenným opakováním toho, co kdysi mnohem jasněji a důsledněji rozvinul již 

biskup Hay a josefinisté" (Machovec-Machovcová 1960: 245-246) vyznívají vzhledem ke 

svrchu uvedenému poněkud komicky; tato kritika pramenící z nedostatečné znalosti Rezkova 

díla107 proto rozhodně není náležitá. V návaznosti na Rezka a soudobou protestantskou 

historiografii (F. Hrejsa) vznikl i Opočenského syntetický avšak spíše popularizační spisek 

Protireformace v Čechách (Opočenský 1921 ). 

Zatímco A. Rezek do odborné literatury znovuuvedl otázku tolerančního "blouznilství", jež i 

jeho zásluhou patří k nejlépe prostudovaným problémům lidové zbožnosti 18. a 19. století, J. 

Pekaře více zaujala problematika dobového katolicismu. Pro své mnohostranné zájmy se k ní 

sice nikdy nedostal v samostatné monografii, i v drobnějších studiích o pobělohorské 

společnosti a kronikářských pramenech108 tohoto období však Pekař v plné míře uplatnil svůj 

známý sklon k syntéze (Pekař 1921; !dem 1990; !dem 1990a; !dem 1990b ). Nepopiratelnou 

předností Pekařových studií byla jejich syntetická narativnost, rozprostírající plastický 

vývojový obraz minulosti; naproti tomu nedostatkem, na který v jistě přehnané míře 

upozornilo marxistické dějepisectví, byla skutečnost, zda taková minulost vlastně vůbec 

107 Na příkladu mylného výkladu Rezkova názoru na genezi tolerančního sektářství (Machovec-Machovcová 
1960: 255n.), opsaného od Šimáka (cf Šimák 1919-20, 1919: 3), jsem na to upozornil již ve své bakalářské práci 
(Nešpor 1998: 92). Na tento omyl ostatně (bez udání jména) upozornil již Kučera 1976: 6. 
108 J. Pekař se sice studiu lidové kultury 18. a počátku 19. století věnoval jen okrajově, výrazně k němu však 
inspiroval F. Kutnara (viz níže). 
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existovala? Pekař totiž při studiu lidové kultury vycházel, přes všechny případné výhrady, 

především z Vaváka a podobných pramenů (a samozřejmě z institucionálních akt), aniž si 

kladl otázky stran jejich "lidovosti". Jeho pohled do minulosti proto byl nutně ovlivněn 

dobovou "vysokou" kulturou, jíž reflektoval především a jíž mnohdy projikoval i do lidového 

myšlení, což se plně projevilo malým porozuměním pro heterodoxní náboženské proudy a 

představy. Snad to souviselo i s autorovým liberálním katolictvím a nacionálně-státoprávním 

konservatismem (rozvinuté přívlastky uvádím, aby nedošlo ke zkratkovitému hodnocení 

v podobě "konzervativního katolicismu"), štvavě mu vytýkaným marxisty, rozhodně však 

nikoli v první řadě. Pro Pekařův historismus bylo mnohem důležitější teoretické a metodické 

zázemí Gollovy školy, z níž vyšel a jíž reprezentoval, než případná (natož pak záměrná!) 

hodnotová a ideologická tendence. 

Z podobného nadhledu, byt' bližšího protestantské výkladové linii českých dějin, se 

s problematikou lidové víry raného novověku vypořádal ve svých syntetických pracích i K. 

Krofta (Krofta 1940; !dem 1948), věnující větší pozornost dobové intelektuální diskusi o lidu 

a jejímu- řečeno s Foucaultem- represivnímu vlivu na lidové vrstvy, tedy tématům na které 

později navázal F. Kutnar (cf Krofta 1940: 530-580). Ze střední a mladší generace Gollovy 

školy se některým partikulárním otázkám dále věnovali K. Kálal (Kálal 1922), V. Kybal 

(Kybal 1997) a F. Tischer (Tischer 1930), především však K. Kazbunda a V. Žáček. První 

z nich ke studiu revolučních událostí roku 1848 na základě materiálů úřední provenience 

přidal i osobní a subjektivní prameny, memoárovou literaturu a korespondenci, a také analýzu 

dobového tisku; zdůraznil přitom i potřebu studia náboženských otázek roku 1848 (Kazbunda 

1929: 233). Převaha prvního typu pramenů nicméně vedla k tomu, že autor viděl politické 

dějiny převážně z institucionální stránky, takže jeho dílo v tomto směru bylo výrazně 

doplněno již zmiňovanou monografií F. Roubíka. Žáček, známý především svými studiemi 

česko-polských vztahů, naproti tomu na přelomu třicátých a čtyřicátých let vystoupil se 

dvěma drobnými avšak zcela zásadními studiemi, zpracovávajícími materiál archivu 

ministerstva vnitra (Žáček 1936; !dem 1940). Doplnil přitom zdánlivě všeobsažnou 

pramennou základnu Rezkova a Šimákova listáře a zároveň revidoval některé poznatky 

dosavadního bádání. Žáček tak znovu zdůraznil a na pramenném materiálu pro Pardubické 

panství jako první doložil lokální odlišnosti v tolerančním sektářství (Žáček 1940: 135-141) a 

dále ukázal, že již v době prvních nejasností po vydání Tolerančního patentu se řádní 

protestanti obou vyznání sektářů stranili, přičemž tento antagonismus, známý potom z 

Toleranční doby, nepochybně vycházel z obou stran (ibid.: 1 03). Jeho nesporným objevem 

bylo i to, že původcem slavného a nesprávného označení "deisté" pro rokytenské, 
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chvojenecké a později i další toleranční sektáře nebyl -jak se dosud soudilo a z neznalosti 

mnohdy soudí i nadále - královéhradecký biskup v. Hay, ale krajský hejtman Rašín 

v návaznosti na duchovní komisi pražského kanovníka K vise, jenž "deisty" objevila ještě před 

Hayovou visitační cestou po Chrudimském kraji (ibid.: 195). Jeho studie, stejně jako další 

pojednávající o počátcích Toleranční doby na Jilemnicku, však bohužel zapadla a autor byl od 

této problematiky odveden jinými tématy. 

Ve výkladové souvislosti s klasickým obdobím Gollovy školy se ještě sluší podotknout, že 

(na rozdíl od starší české historiografie, z níž kupříkladu J. Kalousek Dobiáše přímo odmítl) 

existovala její významná souvislost a součinnost s protestantským dějepisectvím té doby, 

začínající již u A. Rezka, který hojně využíval pramenného materiálu i rad bukovského J. 

Dobiáše (Říčan 1939: 92, 96-97). Akademická větev české historické vědy si přitom 

zachovala svůj profánní charakter, konfesionálně nezaujatě, jak se alespoň tehdy zdálo 

(dopomáhal k tomu celkově negativistický pohled na protireformační periodu), se však snažili 

psát i protestantští církevní historikové, z nichž mnozí navíc prošli "gollovským" seminářem 

Filosofické fakulty. O protestantském dějepisectví, které tak bylo - na rozdíl od většiny 

katolické badatelské tradice- obvykle považováno za inherentní součást historické vědy, však 

bude řeč až na následujících stránkách. 

Kritiky gollovského d~jepisu a jeho novější směřování 

Dominance a metodické směřování Gollovy školy nevyvolávaly jen vnější kritiku ze strany 

katolických badatelů, ale zejména od třicátých let 20. století byly podrobeny i silné kritice ze 

strany některých svých žáků, inklinujících k "sociologičtějšímu" pojetí historické práce (k 

tomu podrobněji např. Horský 1999: 30n., 130-133 aj.). Těmto kritikům vadila jak primární 

badatelská orientace jejich učitelů na politické a institucionální dějiny, přinášející sice 

nepřeberné množství dílčích studií i monografií, avšak výrazněji neměnící vývojový obraz 

českých dějin, tak jejich na pramenném materiálu založený positivistický objektivismus, 

nekladoucí si mimo jiné otázky směřující k problematice studia lidové kultury, protože ta 

stála mimo možnosti analýzy úředních dokumentů (a vposledku do jisté míry i jakýchkoli 

jiných písemných pramenů). Tím se podle nich z dějin ztrácela jejich důležitá složka, 

kjejímuž poznání mělo vést především uplatnění sociologických poznatků a konstrukcí, 

typologie, ovšem na hony vzdálená Pekařovu historickému psychologismu. 109 Patrně 

109 Kritika Pekařova (a obecně "Gollovského") přístupu k historické práci, mezi jejíž čelné body patřily některé 
diskusní příspěvky v tzv. sporu o smysl českých dějin (viz Havelka 1995), nebyla vždy zcela oprávněná. Viděli 
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nejvýraznějším (a rozhodně nejhalasnějším) kritikem tohoto typu byl J. Slavík (cf Havelka 

1995: 599-672, 739-747), vzhledem k našemu tématu jsou však důležitější práce K. Hocha, F. 

Kutnara a J. Prokeše, z nichž s výjimkou posledně jmenovaného sice nikdo proti svým 

učitelům nevystoupil explicitně, kteří však svůj kritický odstup uplatňovali především ve 

vlastních dílech. Rok 1936 přitom přinesl publikace hned dvou z nich, Hochových Čech na 

prahu moderního hospodářství a Prokešova Novobydžovského ghetta. 

V případě Hochovy publicisticky pojaté syntézy nesmí mást její název; autor se totiž, 

podobně jako na jiném materiálu B. Mendel či J. Slavík, do značné míry úspěšně pokusil o 

zásadní reorientaci historického pohledu na české obrození a přelom 18. a 19. století. Namísto 

politických dějin a dějin jazykového/národního uvědomění přitom zdůraznil problematiku 

hospodářských a sociálních determinat (vývoj zemědělství, řemesel, průmyslu, obchodu, 

dopravy a peněžnictví) a jejich vliv na sociální strukturaci a také na kulturně-myšlenkový 

vývoj až po vznik revoluce v roce 1848 (Hoch 1936). Tento výklad o "materiální 

podmíněnosti" sociokulturních jevů přitom sice mohl směřovat k marxismu, ale nestalo se 

tak, Hoch se naproti tomu projevil jako liberální historik, takže kupříkladu jeho zájem o 

lidové náboženství rozhodně nešlo redukovat na ideologická hesla typu "opium pro lid" (cf 

ibid.: 222-229). Význam jeho nevelké studie proto nelze odbýt poukazem na nepůvodnost 

pramenného výzkumu (Kutnar-Marek 1997: 763), protože K. Hoch se na jednu stranu 

vpravdě stal zakladatelem moderní české ekonomické historie a zároveň předložil jednu 

z mála interdisciplinárních, svým založením skutečně sociologických studií z (novějších) 

českých dějin. Naproti tomu archiváře J. Prokeše zaujal vedle starších českých dějin fenomén 

mnohem menšího rozsahu, problematika novobydžovských abrahamitů a jejich likvidace 

v polovině 18. století (Prokeš 1936). Přestože v daném případě šlo spíše o ojedinělý zájem 

autora, 110 Prokešova důkladná studie představuje největší přínos k této problematice a její 

závěry byly doplněny až v posledních letech (I. Kořán), stejně jako v ní byly (implicitně) 

uplatněny i jeho kritické výhrady vůči dominantnímu pojetí historiografie. Prokeš tak jako 

jeden z mála věnoval značnou pozornost (re)konstrukci náboženského myšlení této 

nekatolické skupiny, ani jemu však nezbylo než vyjít hlavně ze soudních spisů, protože jiné 

prameny k této problematice prakticky neexistují. O nějakém historicko-antropologickém 

jsme již, že i J. Pekař se, třebaže okrajově, věnoval problematice "historicko-sociologicky" vymezené lidové 
kultury a sociálním dějinám, především však k těmto tématům přivedl F. Kutnara. 
110 Zájem snad způsobený i soudobou mezinárodně-politickou situací, růstem antisemitismu, protože Prokeš 
Gollovskému dějepisu mj. vytýkal odtrženost od současnosti, jejích potřeb a úkolů (cf Kutnar-Marek 1997: 
746). 
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přístupu, doplňujícím rodící se přístup historicko-sociologický, v této době samozřejmě 

nemohla být řeč. 

Za jednoho z nejmladších představitelů Gollovy (nebo spíše akademické) školy lze označit i 

F. Kutnara, jenž se vedle agrárního dějepisectví již v období před druhou světovou válkou, 

v jejím průběhu a krátce po ní věnoval problematice lidové recepce Francouzské revoluce a 

lidové slovesnosti a kronikářskému projevu vůbec (Kutnar 1934; !dem 1946). Z těchto studií 

vytěžil materiál pro celkem klasicky pojatou biografii Vavákovu, v níž jej pochopil jako sice 

výjimečného ale přesto alespoň v některých ohledech (religiozita) reprezentativního 

představitele lidových vesnických vrstev (Kutnar 1941; cf také Dlask 1941 ). K této tématice 

se, patrně i nucen vnějšími okolnostmi, Kutnar celoživotně vracel (Kutnar 1964; !dem 1971; 

!dem 1971a ad.). Z metodického hlediska mnohem důležitější byla studie Sociálně

myšlenková tvářnost obrozenského lidu, v níž analyzoval populacionistické názory na lid (a 

jeho usměrňování), vztah lidových vrstev k politickým a válečným událostem a v neposlední 

řadě i náboženské myšlení východočeských sektářů jako jeden z projevů myšlenkové 

emancipace lidu (Kutnar 1948), a teprve posthumně vydaná monumentální práce Obrozenské 

vlastenectví a nacionalismus, kde především na základě dobové literární produkce zhodnotil 

vývoj (proto )nacionalismu od karolinského a tereziánského baroka přes osvícenské období a 

napoleonské války až po uvědomělou národní agitaci v první čtvrtině 19. století (Kutnar 

2003). Kutnar se přitom snažil uchopit toleranční sektářství jako konstitutivní prvek novodobé 

národní společnosti, jako radikální myšlenkový pohyb, který podnítil "národní aktivaci 

nejpodstatnější složka [!] národa a [vedl] ke vzestupu lidu do obrozeného národního života" 

(Kutnar 1948: 206). Nehledal přitom ani tolik genezi tohoto hnutí, jako spíš jeho podstatu, 

spočívající v sociálně-psychickém ustrojení lidových vrstev (ibid.: 158), přičemž dospěl k 

přesvědčení, že šlo o hnutí tvořené lokálními či rodinnými skupinami, sjednocované nikoli 

vnější formou, ale shodnými sociálními podmínkami (odpor vůči instituční církvi, idealizace 

panovníka, zárodky osvícenského nacionalismu; ibid.: 159, 186), o hnutí bytostně lidové a 

tedy ve své "teologii" pre-logické, asociativní (ibid.: 160-161 ). Přesto však neváhal přijít 

s výkladem implicitní sektářské teologie (ibid.: 165-184) a později dokonce se strukturálně

funkcionalistickou představou o lidových náboženských hloubalech jako zdroji moderního 

národního sebeuvědomění (Kutnar 1946: 138; !dem 1971: 43-44), jak to konečně vyplývalo i 

z jeho sociokulturní dichotomizace F. J. Vaváka aJ. Jeníka z Bratřic (Kutnar 2003: 245-265). 

K tomu přímo směřovala Kutnarova metoda historické práce (cf ibid.: 17, 43, 308) a tak 

přestože mu pozdější marxistická kritika neprávem vytýkala "idealistické" pojetí lidového 

sektářství jako hnutí bytostně náboženského (Machovec-Machovcová 1960: 280-282), lze s ní 
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souhlasit v tom, že F. Kutnar mnohdy jaksi "podlehl potřebě struktury" a přes vědomí všech 

místních a časových odlišností na minulost pohlížel "makroskopicky", ve snaze nalézt v ní 

vnitřně koherentní systém, ať již šlo o sektářskou věrouku nebo o vývoj českého národního 

uvědomění. Svědčí o tom ostatně i skutečnost, že stejné tendence, jaké pozoroval u 

"blouznivců", (ne vždy oprávněně) shledával třeba i u jejich současníka Vaváka (ibid.: 185; 

Kutnar 1941: 26-27). 

Kutnarův strukturální funkcionalismus byl veden snahou o posun od institučních dějin, ať již 

politických, náboženských nebo jiných, ke svého druhu dějinám mentalit směřujícím ke 

(konstrukci) duchovních dějin nižších sociálních vrstev, v čemž Kutnar navazoval i na tradici 

sociologie náboženství (A. Bláha), prostřednictvím langue durée myšlenkových schémat. 

Naneštěstí strukturálně funkcionalistická analýza, jakkoli užitečná při popisu jednotlivých 

událostí v rámci konkrétní historické epochy, jen s obtížemi dokázala vysvětlit dynamiku 

historického vývoje, což Kutnara vedlo ke nalezení onoho "převodního mechanismu" mezi 

intelektuálním vlastenectvím a lidovým nacionalismem v podobě blouzniveckého hnutí, což 

však zároveň předpokládalo "osvícenskou" interpretaci českých sektářů. Implikovalo to ne-li 

nalezení tedy alespoň (re)konstrukci systému jejich náboženského myšlení, neboť ,jelikož 

dobře socializovaný jedinec , ví', že sociální svět tvoří konzistentní celek, je nucen vysvětlit 

jak jeho dobré, tak špatné fungování pomocí tohoto ,vědění'. Z toho důvodu může 

pozorovatel jakékoli společnosti dospět k závěru, že její instituce skutečně fungují a jsou 

provázány v jeden celek tak, jak se to od nich ,očekává"' (Berger-Luckrnann 1999: 67). Potíž 

takového výkladu však spočívala v tom, že intencionální struktury mají z povahy věci toliko 

subjektivní platnost; myšlení každého subjektu je zajisté koherentní, aniž si však může klást 

nárok na úplnost v porovnání s intersubjektivními naracemi a teoretickými schématy. Jinak 

řečeno, každý z náboženských blouznivců sice vnímal své okolí a smysl vlastní existence v 

rámci koherentního a ze svého pohledu úplného výkladu světa, v rámci vlastní (nebo spíše 

skupinové) teologie a ontologie; to však neznamenalo srovnatelnost těchto systémů lidových 

náboženských představ s dobovým "vysokým" teologickým myšlením, za kterým zákonitě 

zaostávaly v důsledku svého soustředění jen na některé, z jejich úhlu stěžejní aspekty věrouky 

a náboženské praxe. Kutnarovu snahu o konstrukci sektářského (a potažmo obecně lidového) 

náboženského myšlení a jeho obousměrných vztahů k intelektuálnímu diskursu proto jako 

celek nelze přijmout, byť to neznamená zavržení nezpochybnitelného přínosu tohoto badatele, 

patřícího mezi ty, jenž k obsahům elitní i lidové religiozity 18. a 19. století pronikli 

nejhlouběji. 
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Dílem F. Kutnara, pomineme-li Pešákovy historicko-demografické studie, které se již ubíraly 

jiným směrem (Pešák 1947), však naneštěstí slibný rozběh autorů pozdní Gollovy školy 

směrem k mentalistickému dějepisu skončil. "Sociologizující" rozměr tohoto typu 

historiografie byl po komunistickém převratu v roce 1948 likvidován ve prospěch dějepisectví 

marxistického, jehož zájem se alespoň zpočátku orientoval na prvoplánovější studium 

hospodářských a sociálních dějin nižších společenských vrstev, aniž kdykoli později dospěl (s 

výjimkou děl několika historizujících filosofů) k významnějším teoretickým inovacím. 

Positivistická literární historiografie a její další vývoj 

Souběžně se vznikem a vývojem dějepisectví Gollovy školy došlo k etablování positivistické 

literární historie, vytvořivší vedle řady dílčích studií i dodnes cenná souborná pojednání o 

vývoji české literatury. Oborově-institucionální ohraničení přitom nikdy nešlo tak daleko, aby 

literární historii na jedné straně F. Kutnar nepojímal jako součást české dějezpytné práce 

(Kutnar-Marek 1997) a na straně druhé aby A. Novák vylučoval historiografii ze svých dějin 

české literatury (Novák-Novák 1995). Již z toho důvodu jí musíme věnovat pozornost, 

k čemuž ostatně velí i interdisciplinární rozložení této práce, ačkoli bez dalšího pomineme 

"přípravné" studie J. Jirečka a dalších autorů druhé poloviny 19. století, pokud již nebyli dříve 

zmíněni (F. Bílý). 

Zakladatelskou osobností positivistického literárního dějepisu byl J. Vlček, stanovující jak 

jeho primární zájem o dějiny idejí (vedle nezbytné bibliografické práce) a česko-slovenský 

rozměr, tak také "osvícenské" chápání průběhu českých dějin, navazující na Palackého a 

Masaryka a zdůrazňující období české reformace a humanismu na úkor doby 

protireformační/barokní (Vlček 1951 ). 111 Vlčkovou zásluhou se stalo, že "osnovou literárního 

díla přestal být chronologický sled biografických a bibliografických dat nebo problematika 

jazyková: páteří dějin literatury se staly proměny ideové složky literární tvorby ... 

v souvislosti s literaturou evropskou, přesněji západoevropskou" (Kutnar-Marek 1997: 614). 

Přes jeho široký rozhled a literárně estetický rozmach některých pasáží Dějin, překračující 

deskriptivní strohost jiných částí tohoto nedokončeného kompilačního díla, stejně jako přes 

některé dílčí objevy především z literárních dějin 18. věku (např. abrahamitismus J. Volného; 

Vlček 1951, II.: 73; cf Kořán 1998: 75-76), tkví jeho úloha především vtomto 

111 Vlčkovy Dějiny české literatury začaly vycházet od roku 1897 a nebyly dokončeny před autorovou smrtí 
(poslední autorský díl vyšel v roce 1921); vydání z roku 1931, o které se opírají další edice, bylo dílem jeho 
dcery Věry a J. Šebesty, přičemž editoři využili autorových univerzitních přednášek. 
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zakladatelském postavení, formujícím českou literární historiografii na několik desetiletí a to i 

- v důsledku marxistické kritiky A. Nováka a vůbec novější literární vědy ve prospěch 

návratu k Vlčkovi - po druhé světové válce. 

Na Vlčka ostatně přímo navázal střízlivější, "méně básnivý" J. Jakubec, jehož Dějiny 

vynikaly vedle přesnějšího uchopení slovesného zpracování některých idejí také důkladným 

zpracováním prakticky veškeré dosavadní bibliografie (Jakubec 1929-34). 112 I v Jakubcově 

podání, stejně jako u jeho žáka J. B. Čapka, jehož dílo bude zmíněno v kontextu protestantské 

historiografie, tedy literární dějiny mnohdy splývaly s dějinami náboženského myšlení, a to 

(nově) i v případě lidových vrstev (např. ibid., I.: 944-947), aniž by však byla podstatněji 

překročena protestantská interpretace českých dějin. Do této linie starších literárních historiků 

můžeme řadit i práce germanisty A. Krause, zabývající se literární reflexí husitství a 

nepomucenského kultu (Kraus 1917-24), případně východočeským tolerančním sektářstvím 

(Kraus 1932). Jeho zásluhou vznikl podrobný popis diskuse německých osvícenců o 

východočeském "deismu" v polovině 80. let 18. století, badatelsky propracovanější než 

někdejší Helfertův, avšak Kraus v něm natolik podlehl dikci vlastních pramenů, že neváhal 

(zcela jistě nesprávně) apologeticky prohlásit, že učením i praxí "se naši rolníci jeví tak 

pravými a plnoplatnými deisty, že lepších nebylo" (ibid.: 47). Podobně tomu bylo v případě 

rozsáhlé syntézy o husitství a "druhém Janovi" v (především zahraniční) literatuře, odborné i 

beletristické, kde závažná poučená práce přeci jen místy přecházela do povrchnosti a 

především byla jaksi rozmělněna autorovým impresionismem, podtrhujícím některá klišé 

tehdejší liberálně-nacionalistické české vědy. 

Na Vlčkovu linii literární historie později navázal i A. Pražák, který se jí sice snažil poněkud 

obohatit i o poznatky dobové sociální vědy, avšak aniž překročil její hodnotové založení. Na 

rozdíl od dříve zmíněných autorů se přitom věnoval i výkladu obrozenské literatury, svou 

faktografickou bohatostí stojícímu blízko Jakubcovi, ale bez jeho systematických snah 

(Pražák 1948). Z delší perspektivy se proto jeví významnější kritika positivistické literární 

historiografie, směřující především k její estetizaci a k odmítnutí nejen dosavadního 

ideologismu, ale i jeho obsahu, projevující se především novým zhodnocením české barokní 

literatury. Avšak ještě než bude toto dílo dvacátých a třicátých let představeno, je třeba 

zmínit, že "osvícensko-positivistické" názory, většinou směřující k příkré kritice katolické 

církve, zastávali i četní intelektuální volnomyšlenkáři (ve smyslu členů Volné myšlenky) 

první republiky. Neváhali je přitom často literárně prezentovat ve studiích sice obvykle 

112 Stručnější první vydání vyšlo v roce 1911. 
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'' 

nepůvodních a málo objevných, ale razantních v prosazování názorů svých původců a svého 

času i dost vlivných. Vzhledem k tématu našeho zájmu se v této souvislosti sluší zmínit 

alespoň Z. Gintla (Gintl 1924), J. Váchala (Váchal 1992) a J. Veselého (Veselý 1927), 

myšlenkově jim však stál blízko i Masarykův vášnivý obhájce J. Herben, jehož historické 

školení však přeci jen nedopustilo sestup do těchto protinábožensko-agitačních rovin. 

Herbenův spíše popularizační (a polemický) spis o religiozitě obrozenského období, jen na 

málo místech vycházející z vlastního studia pramenů, přitom zůstal věrný jak 

"masarykovskému" výkladu českých dějin tak jejich dosavadní orientaci především na 

intelektuálně vyšší vrstvy (Herben 1927). 

Inovativnější naproti tomu byl přínos F. X. Šaldy (cf Krofta 1940: 630-631) a především A. 

Nováka, jehož Přehledné dějiny sice monumentálně zabíraly především literaturu 19. a 20. 

století, který však přispěl i k novému zhodnocení doby barokní (Novák-Novák 1995).113 

Estetický subjektivismus a některé dobově podmíněné soudy (především problematika úlohy 

národa v dějinách) sice zůstávají spornými stránkami této dosud nepřekonané syntézy dějin 

českého písemnictví (a do jisté míry i nepísemné slovesnosti), prosazení "objevu baroka" je 

však jednou z Novákových nehynoucích zásluh. Nešlo sice o objev jeho vlastní, s náležitým 

doceněním a vyzdvižením české barokní literatury jak po stránce jazykové tak i obsahové, 

srovnávajícím ji nikoli s (post)osvícenskou adopcí reformační a humanistické tradice ale 

s dobovou situací, přišli vlastně již katoličtí (literární) historikové- V. Bitnar, Z. Kalista aJ. 

Vašica. Avšak právě Novákovou, Šaldovou a Černého zásluhou došlo k širšímu prosazení této 

myšlenky (cf Čapek 1940: 30n.; Kalista 1940; Novák-Novák 1995: 1620; Válka 1968: 11-

12). Nebylo to však na dlouho, protože poválečná marxistická literární věda věnovala dost 

úsilí, aby se na Novákovo dílo (a tím spíše na katolickou literární historii) co možná rychle 

zapomnělo, ačkoli kolektivní akademické Dějiny české literatury (Mukařovský 1959-61) 

rozhodně nedosáhly kvalit jeho (byť subjektivní) syntézy. Stalo se pak úkolem pozdějších 

badatelů v podstatě skrytě na tyto meziválečné tradice navazovat, ať již v podobě spíše 

literárně-historické (např. Beneš 1968; Hrabák 1968; Kopecký 1968; Palas 1968; Tichá 1974; 

Válka 1968), nebo později v rámci dějepisného "obratu k baroku". 

113 Přehledné dějiny, respektive Stručné dif,iiny původně vydali A. Novák aJ. V. Novák v roce 1910, hlavní autor 
pak do konce života pracoval na jejich úpravách, z nichž nejdůležitější bylo rozšíření díla ve čtvrtém vydání z let 
1936-39, jehož reprint je zde citován. 
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Podněty zahraničního dějepisectví 

Není v silách jednotlivce a nebylo by ani účelné na tomto místě podat byť jen informativní 

přehled o zahraničních studiích, věnujících se problematice českých náboženských dějin 18. a 

první poloviny 19. století, počínajících přinejmenším dílem Denisovým (Denis 1911) a 

vznikajících i v současnosti (např. Vocelka 1997; !dem 2000; !dem 2002). Omezím se proto 

jen na několik dílčích postřehů, bezprostředně se vztahujících ke sledované problematice, 

zatímco zcela pominu obecnější a komparativní díla. 114 

Z historiografie před druhou světovou válkou lze zmínit na jedné straně vesměs klasicky 

positivisticky zpracovaná díla, dotýkající se českých náboženských dějin tím, že pojednávala 

o místech emigrace 18. století z Čech a o integraci exulantů do tamních náboženských 

komunit (např. Michejda 1909; MoeBchler 1922 ad.). Mnohem důležitější na druhou stranu 

bylo několik málo obsáhlých prací, věnujících se vlastním českým dějinám. Šlo především o 

díla dvou německých historiků a zároveň protestantských bohoslovců, z nichž starší E. 

Troeltsch se s úspěchem pokusil o zpracování dějin sociálních idejí křesťanských církví, 

zatímco G. Loesche věnoval pozornost především institucionálnímu vývoji rakouského 

protestantismu. Troeltschova monumentální Sociální učeni křesťanských církvi (Troeltsch 

1992115
) na jednu stranu přinášela výsledky autorova pramenného výzkumu teologické 

literatury od středověku až po jeho současnost, ze svého hlediska nepřekonaná žádnou 

pozdější syntézou, zároveň je však aplikovala v intencích jednak rodící se sociologie 

náboženství (jejímž byl Troeltsch jedním ze zakladatelů) a ve druhé řadě v kontextu jeho 

vlastní liberální teologie (cf Chapman 2001). Nezávisle na této metodické konfusnosti a také 

na skutečnosti, že v případě českých náboženských dějin autor mohl čerpat jen z latinských a 

německých spisů a ze sekundární literatury, takže se v některých případech dopouštěl 

nepřesností a dezinterpretací (v zahraničním dějepisectví, obírajícím se českou problematikou, 

je to ovšem spíše typický stav), si význam Troeltschova spisu záhy uvědomil J. Gliicklich, 

který pořídil jeho obsáhlý český výtah (Glticklich 1914). Péčí J. Werschtadta později v češtině 

vyšel i výbor Troeltschových kratších studií (Troeltsch 1934), což dává tušit zájem některých 

našich historiků o tuto sociologickou reorientaci dějezpytného bádání, poskytující dostatečně 

pevnou a přitom nadkonfesijní základnu výzkumu historického náboženského myšlení, 

respektive jeho sociálních projevů, tedy studiu jež česká historiografie již od Palackého 

114 Dílo E. Wintra, a to i poválečné, vzhledem k jeho úzké souvislosti s českým (paradoxně především 
protestantským) dějepisectvím naproti tomu ponechávám do příslušného odílu níže. 
115 Originální německé vydání vyšlo v roce 1911 jako první díl Troeltschových sebraných spisů. 
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tradičně nechávala bez většího povšimnutí a hlavně porozumění pro teologické nuance. Tento 

podnět však zůstal naprosto nevyužit, zatímco Troeltschovo dílo zaujalo jen některé naše 

filosofy a to ještě spíše svou filosofií dějin a noetickými úvahami o ,náboženském apriori' 

(Nešpor 1999: 212, 236). Soustavnější byla recepce z historického hlediska klasičtějších, 

institucionálně pojatých spisů Loeschových, věnujících se dějinám rakouského protestantismu 

od protireformačního období až do raného 20. století (zejm. Loesche 1923; !dem 1930). 

V tomto případě však nešlo než o syntetické práce, nové jen použitím některých zahraničních 

pramenů a naopak na mnoha místech vzhledem k neznalosti české dějepisné literatury 

zastaralé nebo i chybující, jež proto nemohly být podstatnějším přínosem s výjimkou 

nepochybné hodnoty jejich širšího středoevropského rozhledu. Poměrně málo známá je 

naproti tomu důkladná studie amerického historika (vzdáleně-českého původu) R. J. Kernera, 

současníka a myšlenkového souputníka střední generace Gollovy školy (ovšem bez její 

nacionální intence), věnovaná rakouským dějinám 18. století a především krátkému období 

vlády Leopolda II. (Kerner 1932). Kerner se zabýval především právními, správními a 

sociálními dějinami, přičemž nezapomínal ani na důležité stavovské diskuse o (likvidaci) 

josefínských reforem a dalších náboženských otázkách, při jejichž zpracování překvapivě 

široce těžil i z českých archivů. 

Z historiků píšících až po druhé světové válce je třeba na prvním místě zmínit 

konzervativního francouzského badatele V.-L. Tapié, jehož studie zaměřené k baroku 

v širokém pojetí a k rakouským dějinám 18. století zřetelně navazovaly na Pekařův odkaz 

(Tapié 1957; !dem 1997). Tapiého dílo se stalo inspirací především pro myšlenkově 

konzervativnější a po metodické stránce tradičnější moravskou historiografii šedesátých let, 

reprezentovanou na jedné straně dílem J. Války a v případě katolické historiografie R. 

Zuberem (cf Válka 1968: 17). Ani ti však nepřijali, stejně jako J. Polišenský, spornou tezi o 

baroku jako epoše nesené diádou šlechta - poddaný lid, opomíjející měšťanskou a 

pololidovou složku barokní kultury (ibid.: 17; Z uber 2003: 208). Jiným směrem se pak ubírala 

metodická i teoretická zahraniční diskuse o 17. století jako období krize západní společnosti, 

z níž přineslo východisko až osvícenství/ občanská společnost/ nacionalismus/ industriální 

revoluce či vznik kapitalismu, kterou ve svých studiích zúročil především M. Hroch (Hroch

Petráň 197 6; cf Válka 1968: 17 -18); směřování této diskuse však příliš nesouviselo s naším 

tématem. Nelze však zapomínat ani na podněty ruské/sovětské historické školy, z nichž je pro 

nás nejdůležitější práce M. N. Kuzmina o vzrůstu institucionalizovaného školství a 

gramotnosti od tereziánských a josefínských reforem (Kuzmin 1981 ). Autor zde totiž sledoval 

nejen školní organizaci a její proměny (jako již dříve O. Kádner), ale především uplatnil 

116 



historicko-demografické přístupy vedoucí k poznání kvantitativního rozložení gramotnosti, 

především v 19. století kde již pro takovou analýzu existoval relevantní pramenný materiál. 

Habsburské země přitom rozdělil na tři vzdělanostní celky, mezi nimiž byly české a alpské 

země (s výjimkou Korutanska a Štýrska) po celé 19. století vrcholem gramotnosti i 

institucionální vzdělanosti (ibid.: 77-81,93-95, 129-133). 

Pro současné české historické bádání o religiozitě 18. století byl zcela zásadní přínos 

francouzské badatelky M.-E. Ducreux, studující v našich archivech (především akta 

pražského Apelačního soudu) problematiku lidové náboženské četby a související církevní 

knižní politiky (Ducreux 1982; Eadem 1992; Eadem 1994; Eadem 1994a). Autorka v nich 

jednak upozornila na do té doby nepříliš frekventované prameny i téma, zejména však 

uplatnila u nás nezvyklou metodu historického tázání; mezi její nejdůležitější badatelské 

přínosy patřilo ozřejmení charakteru nekatolické četby (respektive knihy) nejen jako 

informačního/ideového zdroje ale především jako svého druhu materiálního symbolu, stejně 

jako vědomé publikační politiky katolické církve směřující k pozitivnímu potírání zakázané 

četby. Ducreux tím navázala na starší úvahy L. Chatelliera o druhé polovině 18. století jako 

době přerodu katolicismu v "náboženství knihy", ovšem s tím rozdílem že v českých zemích 

k tomu došlo již dříve (cf Svatoš 2003: 370). Mnohostranné zájmy i o dějiny dalších malých 

středoevropských národů však v 90. letech Ducreux (prozatím) odvedly od soubornějšího 

zpracování uvedených témat. 

Z dalších novějších zahraničních prací lze jen zmínit několik populárněji psaných 

biografických studií, z nichž především Weinlickova biografie hraběte Zinzendorfa nad 

běžnou historiografickou produkci vyniká dobrými teologickými znalostmi (Magenschab 

1999; Weinlick 2000), zejména však N. Astonovu syntetickou práci o osvícenské religiozitě, 

věnující se (v rámci obdobných děl) nezvykle podrobně i rakouské respektive české situaci.116 

Důležitou novinkou tohoto jinak vcelku klasicky pojatého díla se stalo přesvědčení, že to v 

některých oblastech bylo právě náboženské vědomí a (sebe)vymezení, jež výrazně přispělo k 

formování národní identity v 19. století a potažmo v následujícím věku ke vzniku národních 

států, autorem sdílené společně s A. Hastingsem (Aston 2002: 2, 286-291). Ve druhé řadě 

Aston zpochybnil Ariesův a Vovellův model proticírkevního nebo alespoň církvím vnějšího 

charakteru osvícenství, správně připomněl vysoký podíl účasti kléru na osvícenské sociální 

restrukturalizaci a ideové rekonstrukci, stejně jako náboženské formy osvícenství jako takové 

(jansenismus, febronianismus; ibid.: 3-4, 161-169, 184-193), či s ním paralelní (pietismus a 

116 Podrobněji viz autorovu recenzi v Religio, Revue pro religionistiku ll, 2003, 2: 308-310. 
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probuzenecké hnutí; ibid.: 62-71, 272-276). Vnitrocírkevní osvícenství, vedoucí na katolické 

straně například k (dočasnému) zrušení jezuitského řádu, se tak podle něj stalo důležitým 

faktorem, který přispěl k likvidaci ancien régime, což byla teze zastávaná i některými staršími 

historiky (E. Winter). 

3. Protestantské dějepisectví 

Druhou výraznou linií českého náboženského dějepisectví raného novověku, svým vznikem 

dokonce předcházející Gollově škole- a to překvapivě i v "institucionální" podobě, protože 

Dobiášův Časopis historický vycházel o více než dekádu dříve než Rezkův Sborník historický, 

nemluvě vůbec o ČČH- představovalo církevní dějepisectví menšinových protestantů, které 

si však nevšímalo diferenciace v církevní příslušnosti 117 a obvykle bylo i jinak více 

nadkonfesijně/ekumenicky a až liberálně otevřené. V zásadě přitom můžeme hovořit na jedné 

straně o linii sborových historiků, trvající v podstatě až do současnosti, a na straně druhé o 

akademické protestantské církevní historiografii, která v souvislosti s oslavami dvousetletého 

výročí Tolerančního patentu (1981) prošla poměrně zásadní proměnou; k nim se ve dvacátých 

letech 20. století přidala nepříliš významná církevní historiografie Církve československé 

(husitské). Abychom však protestantské dějepisectví pochopili v jeho plnosti, stejně jako 

v kontextuálních důvodech a implikacích jeho chápání českých dějin, je třeba ještě před tím 

obrátit pozornost kjeho (katolickým) osvícenským zdrojům a kořenům; nebylo to přitom 

naposled, kdy protestantští historikové nacházeli inspiraci u netradičně uvažujících katolíků, 

čehož svědectvím se stane i představení díla E. Wintra právě v této podkapitole. 

Osvícenské kořeny ideologického dějepisectví a počátky protestantské historiografie 

Přestože ideovými nositeli osvícenských myšlenek v habsburských dědičných zemích byl 

dvůr, (část) katolické šlechty a měšťanstva a část katolického kléru, je třeba zdůraznit, že 

existovala "naprostá a nepřátelská odlišnost mezi myšlenkovým světem osvícenským a 

barokovým" (Čapek 1940: 26; cf i Winter 1945 aj.). Katoličtí osvícenci se na své předchůdce 

dívali svrchu a s nijak neskrývanou kritikou, pramenící z jejich odlišného filosoficko-

117 Až do revolučního roku 1918, kdy došlo ke vzniku ČCE, se čeští protestanti dělili na luterány a kalvinisty (a 
několik menších církví), přičemž interkonfesní diskuse a polemiky mezi nimi byly obzvláště ve druhé polovině 
19. století dost silné. 
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teologického stanoviska, což se v neposlední řadě odrazilo v odlišné recepci "běhu českých 

dějin". Krátce řečeno, zatímco pro barokní (katolické) intelektuály, jimž však proto nelze 

upírat jistou míru národního cítění, bylo husitství "temnou dobou" českých dějin, jíž se snažili 

"zaretušovat", zmírnit či odčinit (Kraus 1917-24, II.: 41-42; Kutnar 2003: 31-39, 47-48), 

české osvícenství přineslo radikálně odlišný pohled na tuto periodu. Pohled "filtrovaný" 

odsudkem protireformační nesnášenlivosti, pálení knih a "pověrečnosti", ipso facto 

nesprávnosti barokního katolicismu, což ruku v ruce s vědomím velikosti a evropského 

významu husitských a humanistických Čech vedlo k jejich novému docenění. Cesty 

historického myšlení se ovšem neubíraly ani takto přímo ani nijak rychle; osvícenský 

historický kriticismus vůči baroku začal především v otázkách verifikace starších dějin a 

jejich legendistického/hagiografického zpracování (viz Haubelt 1974; Kutnar 2003: 63). 

Teprve později, v josefínském období, dospěl k aktuálním (nebo aktualizujícím - Roykovy 

D~iny Kostnického koncilu) otázkám, jež však již nutně nabývaly vyhroceně polemický, 

ideologický a do jisté míry i agitační charakter. Zatímco pro Dobnera a jeho vrstevníky bylo 

studium minulosti především "opravováním chyb" v dílech jejich - z osvícenského, 

respektive i moderního úhlu pohledu - metodicky nedostatečných předchůdců, Dobrovský a 

Voight již přinesli novou interpretaci českých dějin, byť zatím určenou jen nevelkému 

publiku. 

Podle Dobrovského stanoviska ze sedmdesátých let byli Hus a Jeroným dvěma českými 

mučedníky, církví nesprávně odsouzenými za reformy, jichž bylo nutně třeba (Hrejsa 1929: 

579; Kutnar 2003: 84), 118 na což o dekádu později navázali i další osvícenští autoři- Royko, 

Pelci, Procházka, Cornova - přičemž Dobrovský posvětil i jejich odvážnější interpretace 

(Kaňák 1954: 5). Tuto proměnu přitom lze nejlépe ukázat na jednotlivých vydáních 

Peldových Kurzgefasste Geschichte der Bohmen, v nichž se postupně zpozitivňoval obraz 

Husa a husitství, zatímco mizela například legendistická podoba sv. Jana Nepomuckého 

(Lochman 1952: 227-252; Petráň et al. 1990: 311; cf Kraus 1917-24, II.: 170-180; VInas 

1993: 207), 119 byt' to rozhodně neznamenalo, že by osvícenec F. M. Pelci souhlasně přijal i 

obrazoborectví a násilnosti husitských polních vojsk. "Jakkoliv má osvícenská věda 

pochopení pro Husa jako statečného člověka, vlastence a oběť církevního zneužívání moci 

[dodal bych: i jako církevního reformátora, pozn. ZRN; cf Lochman 1952: 232-236; Rak 

1979: 102], naprosto jednoznačně odsuzuje husitské revoluční hnutí jako projev fanatismu a 

118 Změněné (katolické) vnímání Husa případně (části) husitství mělo své důležité zahraniční kořeny/vzory, snad 
již u J. B. Bossueta, nepochybně u Voltaira, k tomu cf např. Sabina 1846: 3. Této otázce se budeme podrobněji 
věnovat ve třetí části práce. 
119 Ke zrodu a vývoji nepomucenské legendy v barokní literatuře viz Kraus 1917-24, II.: 36-107. 
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vzpoury, který přivodil úpadek pořádku a blahobytu země" (Petráň et al. 1990: 311; cf Rak 

1979: 100). S opětovnou kritikou české reformace a Jana Husa osobně přišel až na konci 

století S. Vydra (Vydra 1799: 286), avšak již její zakomponování do (lidového) kázání 

svědčilo o tom, že pozitivnější pohled na nekatolickou národní minulost na úkor barokního 

katolicismu mezi tím stačil proniknout k širšímu okruhu posluchačů. Ostatně nebylo tornu tak 

jen v Čechách a na Moravě (Kořalka 1994). Protiosvícenská, eo ipso protihusovská reakce 

byla i v první polovině 19. století zatlačována do defenzívy, zvlášť když začalo docházet, byt' 

z jiných důvodů, i k přímé glorifikaci Žižky a husitských válečníků (Kutnar 2003: 225) a 

tento trend vyvrcholil v revolučním období roku 1848. Právě tehdy se totiž objevily dvě nové 

interpretace, jež se později staly základem protestantské filosofie českých dějin. 

Dosavadní katolickou kritiku barokní religiozity, spojenou s parciálním obratem v pojímání 

české reformace (spíše jejích prvků a částí, než celku), totiž protestantský bohoslovec V. 

Šubert spojil, dávno před T. G. Masarykem, do koherentního líčení českých dějin jakožto 

dějin protestantského národa. Do koncepce v průběhu druhé poloviny 19. století stále více 

přijímané českým měšťanským liberalismem a nacionalismem (Putna 1998: 167) a ústící 

pochopitelně do Masarykovy České otázky (Masaryk 1895). Ne nadarmo proto J. Lukášek 

nazval svou studii o českých protestantech v roce 1848 Česká evangelická církev v době 

revoluční; nešlo totiž jen o vnější, celorakouskou a celoevropskou revoluci, nýbrž také o 

skutečnou vnitřní proměnu, o zrod ideologické koncepce reformačního smyslu českých dějin, 

jež pak (byt' narnnoze implicitně) vévodila jejich chápání po řadu dalších desetiletí. 120 Její 

tvůrce V. Šubert (viz Lukášek 1937: 58-59, 227-229) je přitom zapomenut snad právem, 

protože jeho zásluha vlastně nespočívala než v tom, že jako první otevřeně vyslovil myšlenku 

(a dostalo se mu za to polemického ohlasu V. Štulce; cf Putna 1998: 167-168), pro kterou 

existovalo dlouho připravované implicitní podhoubí a prostor pro akceptaci. V elrni podobně 

tornu bylo i s druhou revoluční myšlenkou, kterou v roce 1849 publikoval dramatik F. B. 

Mikovec, s protikladem Jana Husa a sv. Jana Nepornuckého, kdy druhý měl být katolickou 

církví kanonizován jako "náhrada" za prvního (VInas 1993: 229). Tento historicky 

nehloubavý ale o to radikálněji znějící soud se totiž stal jedním z úhelných kamenů 

mladočeské kritiky katolicismu, velmi pozitivně však byl přijímán i na protestantské straně, 

neboť souzněl s jejich odsudkem protireformace a navíc, včleněn do svrchu zmíněné filosofie 

českých dějin, ještě jí radikalizoval v podobě "záměrného svedení" ubohého lidu katolickou 

120 Není ovšem pravda, jak se snaží naznačit J. M. Lochman a další protestantští autoři, že se již u (katolických) 
osvícenců vyskytovala snaha o ,programatické navazování na dílo české reformace' (Lochman 1952: 248-249). 
To se stalo právě až dílem protestantské (případně liberálně-modernistické) církevní historie poloviny 19. století 
a její sebeprojekce do minulosti. 
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církví od pravé cesty ke spáse (názor protestantů) či naplňování českého dějinného úkolu 

(názor Masarykův). 

Na tyto myšlenkové linie navazovala neJen část české filosofie dějin a méně kritické 

"profánní" historiografie, což vyvrcholilo jejím sporem o "smysl" českých dějin s Gollovou 

školou (viz Havelka 1995), nejen beletristé jejichž díla sehrála neobyčejnou úlohu při 

rozšiřování této koncepce (A. Jirásek), ale především pochopitelně vlastní protestantská 

církevní historiografie. Bylo sice již řečeno, že ta až do nástupu marxismu nikdy nestála 

v příkrém protikladu k "profánnímu" dějepisectví, spíše naopak, přesto však nelze popřít ani 

její vlastní církevní angažovanost ani bezvýhradné přijímání teze o reformačním smyslu 

českých dějin, projevující se mimo jiné hypotézou o "skrytém semeni" české reformace, 

přinášejícím své plody v národním obrození. Z dnešního pohledu samozřejmě můžeme 

v těchto případech hovořit o ideologické zakotvenosti či podjatosti (cf David 2001), byt' to na 

druhou stranu neznamenalo - alespoň do nedávné minulosti - absenci kritického přístupu 

k historickému materiálu především v rámci "drobné heuristické práce". 

Autoři sborových historií 

České protestantské dějepisectví začalo vznikat ve vícevrstevné "chudobě" a početní malosti 

tolerančních protestantů jako jejich výraz a odraz; od počátku se snažilo být na jednu stranu 

navenek určenou apologií a zároveň sebepotvrzením a pobídkou do budoucnosti, určenou 

dovnitř. Typickým žánrem, který tomuto cíli odpovídal, se proto stala vypsání historických 

osudů jednotlivých sborů, častěji shrnovaná do celých přehledů o dějinách a stavu české a 

moravské církve (do roku 1918 církví); jde přitom o žánry jež můžeme sledovat od druhé 

poloviny 19. století až do současnosti. Ostatně i mnozí jejich autoři, nejčastěji faráři a 

protestantští bohoslovci, tvořili doslova celé rodové linie, v nichž se historické zájmy (a 

kazatelské povolání) dědily po mnoho generací. Úroveň "pamětí" jednotlivých sborů se 

přitom ovšem dost lišila, stejně jako způsob jejich zpracování, kdy mohlo jít jak o (nepříliš) 

"komentované výpisky" z pramenů tak také o vynikající, široce pojaté de facto 

mikrohistorické studie. A však ani v prvním případě teoreticky, metodicky i svým rozhledem 

nedostatečných děl nelze jednoznačně prohlásit, že jde o práce antikvované a z dnešního 

hlediska nevýznamné a to z toho důvodu, že mnohdy právě a pouze ony zprostředkovávají 

přístup k jinak nedostupným pramenům. 

Pomineme-li osvícenskou a obrozenskou protestantskou polemickou literaturu, jejíž část se 

také odvolávala na historické argumenty a která již byla zmíněna v kapitole o pramenech, 
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v zásadě se dá říci, že zakladatelským dílem českého protestantského dějepisectví byla 

Janatova, Šubertova a Tardyho Památka roku slavnostního, u příležitosti cyrilometodějského 

výročí přehledně zpracovávající dějiny českého křesťanství perem H. z Tardy (Janata et al. 

1864), jejímž slovenským pendantem se stalo vylíčení J. M. Hurbanovo (Hurban 1861). Jak se 

později stalo pravidlem, Tardy zde omezil výklad o "katolické" části českých náboženských 

dějin, přičemž akcentoval jejich národní charakter a pozdější husitský nacionalismus (ibid.: 1-

24), ve prospěch protireformačního trpění tajných nekatolíků, násilně rekatolizovaných a 

germanizovaných, a výkladu o vnitřním životě tolerančních církví (ibid.: 1 08-264). 

Tendenčnost ve prospěch protestantismu přitom do jisté míry vyvažovala relativně důkladná 

pramenná kritika, nadkonfesijní protestantský pohled a v neposlední řadě širší celosvětový 

rozhled po herrnhutských misiích z pera J. Dobiáše (ibid.: 283-333). Tardyho prvním 

následovníkem se stal J. Totušek, zpracovávající vliv Francouzské revoluce na české 

protestanty (Totušek 1869). 

Další výročí, uplynutí sta let od vydání Tolerančního patentu, dalo vzniknout překvapivě málo 

známému Časopisu historickému bukoveckého faráře J. Dobiáše (jeho biografii podal Říčan 

1939). Vzorně vedený časopis se sice zaobíral výlučně protestantskými dějinami, aniž mu to 

však ubírá primát první české děj ezpytné revue a aniž to bylo na závadu odborné kritičnosti 

jeho autorů; Dobiášovi "v historické práci byla ... objektivita zásadou samozřejmou" (ibid.: 

79), byt' to zároveň vedlo k nepříliš pochvalnému přijetí řady objevů jeho souvěrci. 121 Tato 

skutečnost, spojená s celkovou nepřipraveností domácího publika, však vedla k rychlému 

zániku časopisu, ze kterého zůstalo jen torzo v podobě několika studií různého rozsahu a 

pramenných edic, informujících hlavně o lidové heterodoxní religiozitě, katolické i 

protestantské. Nejdůležitější Dobiášovou vlastní prací se přitom staly dějiny jeho farnosti 

v Bukovce u Pardubic, v nichž se nevyhýbal ani tak problematickým tématům, jako bylo 

toleranční sektářství (Dobiáš 1881: 10-18, 30, 34) nebo pozdější rozkoly ve sboru (ibid.: 17-

20, 39-43, 45-48, 98-108). Vedle toho Dobiáš zpracoval i první kritickou analýzu tzv. 

Helvetské rebelie, zmíněné sice již J. Totuškem, ale bez potřebného odstupu od (církevních) 

pramenů (Dobiáš 1881 a). Z dalších autorů sdružených okolo Časopisu historického je v 

našem kontextu třeba jmenovat ještě B. Molnára a J. Szalatnaye, zabývající se počátky 

tolerančních sborů, a znovu H. z Tardy, který se v této době v krátké studii věnoval 

náboženským exulantům 18. století (Tardy 1882). Mezi autory Časopisu historického jediný 

luterán, pozdější superintendant této církve B. Molnár se zabýval vývojem sboru ve Chlebích 

121 Cf např. Časopis historický 1, 1881: 156. 
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a obecně počátky luterských církví v Čechách (Molnár 1881; !dem 1881a), přičemž 

podstatnou pozornost věnoval jejich problémům s úřady a také s tolerančními sektáři (Molnár 

1881: 216-221 ). Obojí bylo i Szalatnayovým zájmem, tento autor však věnoval větší 

pozornost i vnitřnímu životu a religiozitě tolerančních sborů, přičemž zdůraznil pozdějším 

dějepisectvím naneštěstí zapomenutou skutečnost, že mnohé první toleranční sbory odmítaly 

luterskou náboženskou praxi, především podávání oplatky (Szalatnay 1881: 232-233; cf i 

Molnár 1881: 192-194, 197, 212). Správně si všiml, že "luterské sbory tehdejší většinou nejen 

v případových ale i v podstatných věcech podobaly se sborům reformovaným, a chtěly tuto 

svou zvláštnost' [!] míti pojištěnou i na budoucnost' [!]" (Szalatnay 1881: 235), což je jedna 

z nejdůležitějších skutečností, charakteristických pro český toleranční protestantismus. 

Zánik Časopisu historického v roce 1882 znamenal (dočasný) konec nejen široce 

rozpřaženým historiografickým ambicím části českých protestantů, ale i jejich nadcírkevnímu 

postoji, projevujícímu se přizváním autorů obojího vyznání. Další sborové historie (Kutlík 

1881) nebo i jejich souhrny (Kašpar 1881) totiž stavěly na konfesijní výlučnosti, aniž by se 

naopak příliš staraly o verifikaci svého přesvědčení či orálních sdělení. Jejich cena 

jakožto pramenné základny je proto spíše sporná. 

Nový rozmach sborových historií přinesl až vznik Československé republiky, doprovázený 

spojením obou protestantských církví, a zejména 150. výročí Tolerance (1931 ). Spíše 

materiálově bohaté než interpretačně zajímavé brožurky o středočeských sborech podali 

senioři z Chleb a Chrudimě J. a J. Nešporové (Nešpor 1929; !dem 1931; Nešpor 1930) a 

podobného rázu byly i dějiny sloupnického sboru z pera faráře B. Smetánky (Smetánka 1931 ). 

Jejich autoři již přitom byli ovlivněni dobovou akademickou linií protestantské historiografie, 

jejíž hodnocení přebírali a jen "doplňovali" prostřednictvím místních archivních pramenů, což 

však neznamená, že by právě v této věci nepřinášeli řadu nových poznatků. Jejich nevýhodou 

je ovšem to, že jsou nepřehledně zasuty v množství parafrází a interpretačních klišé, 

přijímaných bez většího kritického zřetele. Nad úroveň sborových historií tohoto typu se (i 

rozsahem) povznesly jen dějiny krounského sboru, první české reformované farnosti vůbec, 

sepsané především farářem K. Andrle (Andrle 1931). Zde se také výrazněji setkáváme 

s informacemi o sektářském hnutí (na rozdíl kupříkladu od historie Smetánkovy), 

vycházejícími z krounské farní kroniky a částečně i z ústního podání, které jsou důležité 

především proto, že krounská církev se s tolerančním sektářstvím potýkala po celé 19. století 

a její filiální sbor v Ranné dokonce jeho vinou na čas zanikl (ibid.: 163, 172-173, 177). Proto 

zejména pro závěrečné etapy tolerančního sektářství nemáme lepších zpráv, než právě 

z Krouny a okolí, stejně jako pro pochopení vztahu vesnických ne-sektářů k sektářům. Tito 
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zřejmě byli pomlouváni a zostouzeni, mimo jiné pro své údajné adamitství, které však tito 

autoři rozhodně popírají (ibid.: 163-164; Šádek 1931: 33). Když později někteří sektáři 

vstoupili do reformovaného sboru, vedlo to k jeho vnitřním problémům a štěpení (ibid.: 119-

128), což na příkladu svého sboru v Bučině dokumentoval i farář R. Medek (Medek 1931: 

zejm. 68-73). Medkovou zásluhou ostatně později vznikl i syntetizující pohled na toleranční 

sektářství, dílo více shrnující než objevné, vynikající ovšem mistrnou zkratkou a autorovým 

kultivovaným projevem (Medek 1946). Důležité přitom bylo Medkovo zjištění, potvrzované i 

odjinud, že v případě Bučiny a jejího okolí v 19. století převažovaly konverze sektářů ke 

katolicismu, což autor vysvětloval nerovnoprávným postavením obou protestantských 

vyznání v toleranční době (ibid.: 23). Tím se již dostáváme k dalšímu klíčovému 

interpretačnímu schématu protestantské historiografie, podle něhož Toleranční doba byla 

především dobou "trpění" (ve smyslu útisku), kdy materiální, sociální, statusové i symbolické 

postavení luteránů a reformovaných vedlo k tomu, že o tato vyznání nebyl mezi někdejšími 

tajnými nekatolíky zájem. Mnozí z nich, nejčastěji tzv. zplanělí protestanti, pozdější 

toleranční sektáři, proto raději setrvávali v katolické církvi, až nakonec byli v průběhu 

Toleranční doby plně pokatoličtěni (Medek 1931a), což je samozřejmě i jádro pozdější 

interpretace E. Wintra (Winter 1945). 

Abychom se však v tomto výkladu neposunuli příliš daleko, je třeba na tomto místě zmínit 

ještě ojedinělou práci českobudějovického faráře J. ToulaJubilejní kniha, jež opět po nějakém 

čase shromažďovala obecné informace o stavu české protestantské církve, která však jako 

jediná v podobě medailonků podrobně informovala o jednotlivých protestantských farářích a 

laických pracovnících, jejich životě i díle, od Tolerančního patentu po autorovu současnost 

(Toul 1931 ). Nepočítáme-li Bednářovu studii o valašských tolerančních kazatelích (Bednář 

1931) a do jisté míry i některé novější práce, je to v tomto ohledu jediná pomůcka, nadto 

pomůcka výjimečně přesná, jejíž význam proto lze jen sotva přecenit. 

V první polovině 20. století a především v meziválečném období však vznikaly i další 

odborné studie, psané sice protestantskými faráři a učiteli nebo i místními laickými 

pracovníky, které však svým zpracováním překračovaly úzké vymezení sborové 

historiografie. Stály někde na jejím pomezí a akademickým bádáním, aniž byly s to překročit 

některé teoretické a metodické limity, přesto však svým rozhledem i dosahem tíhly stále víc 

k akademické větvi protestantské historiografie. Jako nejranějších z nich je třeba zmínit 

obsáhlý spis pozdějšího okresního školního inspektora E. Havelky o protestantském školství 

v Čechách a na Moravě, věnovaný ponejvíce dějinám jednotlivých (i zaniklých) církevních 

škol, avšak všímající si i jejich institucionálního zabezpečení a celkového vývoje (Havelka 
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1910). V době sepsání knihy již přitom šlo o upadající fenomén, protože školní zákony ze 

sedmdesátých let 19. století stanovily nadkonfesijní charakter veřejných škol, což při setrvalé 

povinnosti církví financovat jejich vlastní školství nutně vedlo k jeho postupnému zániku, to 

však nijak nesnižovalo význam tohoto fenoménu pro vlastní Toleranční dobu a potom i pro 

krátké období konkordátní. K podobnému zjištění dospěl i spíše tradicionalisticky orientovaný 

architekt E. Edgar, zabývající se vztahem protestantů k architektuře a jeho teologickým 

ospravedlněním (Edgar 1912). Autor přitom nastínil historický vývoj tohoto vztahu, přičemž 

při popisu české a moravské situace správně upozornil na četná omezení, jež protestantům 

v kostelním stavitelství ukládal Toleranční patent a která byla zrušena až Protestantským 

provizoriem ve 40. letech 19. století. Výsledkem ovšem byla situace, kdy se protestanti začali 

chovat "katoličtěji než katolíci", zapomněli na teologické parametry církevního stavitelství a 

jali se napodobovat i předhánět díla katolických architektů. V případě moravských Vanovic 

přitom dokonce zapomněli i na platné zákony, aniž jim v tom někdo zabránil, protože tamní 

modlitebna porušující toleranční omezení byla vysvěcena již v roce 1844. Edgar proto 

oprávněně shrnul, že "vše ... co sobě čeští protestanté od r. 1844 zbudovali, jsou stavby 

konvenční a [od katolíků] pohodlně přejaté (nelze říci upravené), nejprůměrnější obyčejnost, 

často ne ani vnějškově korrektní [!],často umělecky i nábožensky trapně kuriosní" (ibid.: 63). 

Jeho neoprávněný, podobně příkrý odsudek moderních architektonických směrů počátku 20. 

století přitom v tuto chvíli není důležitý. 

Meziválečné období přineslo na jednu stranu poměrně hojné studium zahraničních komunit 

českých náboženských exulantů, ať již z pera zahraničních pracovníků (Dvořák 1931) nebo 

neobyčejně plodného brněnského kazatele V. Míčana (Míčan 1924; !dem 1931; !dem 1934), 

zároveň vydavatele řady pramenů k této problematice. Tyto práce sice nevynikaly obzvláštní 

přesností a analýzu písemných pramenů obvykle pomíjely ve prospěch orální tradice, jakož i 

své výrazné teologické angažovanosti (cf Nešpor-Hornofová-Jakoubek 1999: 68), přesto však 

představovaly základní studie na dané téma, jen v některých případech doplňované (a často 

korigované) novějším bádáním. V téže době však vznikla i obsáhlá monografie a pramenná 

edice faráře B. Buriana o tolerančních kazatelích na Valašsku, představující jak základní 

nástin institucionalizace luterských a reformovaných sborů v této oblasti, tak biografický 

přehled o jejich kazatelích až do poloviny 19. století (Burian 1931). Mezi důležité otázky, 

jimž se Burian věnoval a které byly typické i pro všechny ostatní toleranční sbory, patřila 

problematika lidových předtolerančních náboženských učitelů a jejich vlivu na výběr konfese 

(ibid.: 181-291),jakož i "národní výměna" kazatelů, kdy původně slovenští či maďarští faráři 

byli střídáni českými a nakonec vlastními valašskými (ibid.: 292n.). Jakkoli přitom autor 
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nereflektoval vývoj soudobého dějezpytného myšlení a jeho práce zůstala striktně 

biograficko-deskriptivní, přesto přinesla nejobsáhlejší soubor informací ke zvolené 

problematice, což se stalo i údělem rozsáhlého díla armádního superintendanta J. Lukáška. Po 

zpracování prvních let pražských protestantů, zejména působení J. Markoviče (1782-93) 

(Lukášek 1914), přitom obrátil svou pozornost k vývoji pražské církve v první polovině 19. 

století (Lukášek 1915) a k revolučnímu roku 1848, zpracovanému v životopisech B. V. 

Košuta (Lukášek 1927), J. Růžičky (Lukášek 1929) a konečně v již zmiňovaném souborném 

díle (Lukášek 1937), zatímco ještě o dva roky později vydal paralipomena z různých míst i 

úseků Toleranční doby, v nichž podstatnou část zabírají excerpta všech Košutových kázání 

z let 1750-51, dochovaná ve spisech o jeho sledování (Lukášek 1939). Ve všech svých 

knihách se přitom Lukášek důsledně držel metody "převyprávění pramenů", nebo raději jejich 

obsáhlých přetisků, což jeho dílo činí mimořádně únavným a zajímavým vskutku jen pro 

zainteresované, to však neznamená, že by zcela opomíjel interpretační hledisko. To se však 

projevilo, jak si všiml již F. Kutnar (Kutnar-Marek 1997: 570), jen v autorově důsledném 

propojování národních a církevních dějin. Nepřekračuje pramennou základnu, J. Lukášek 

však v souboru svých prací podal úctyhodné a sotva doplnitelné kompendium novějších dějin 

pražského protestantismu, čímž doplnil starší a přeci jen syntetičtější práci Hrejsovu (Hrejsa 

1927). 

Politický, ideologický a sociální vývoj české společnosti po druhé světové válce a zejména po 

roce 1948 vedl k tomu, že slibné vykročení sborových historiků směrem k obecnějším a 

obsažnějším projektům nemělo příliš dlouhé trvání. Jakousi "labutí písní" někdejší publikační 

svobody se stala nezvykle ostrá polemika faráře Z. Medka, syna R. Medka, se synodním 

seniorem L. Brožem o celkové pojetí Toleranční doby (Brož 1956; Medek 1956; Brož 1956a; 

Medek 1956a; Brož 1956b ), v níž Brož v rámci syntetického výkladu o novodobých dějinách 

českého protestantismu hájil tezi, že Toleranční patent byl ,jedním z pokusů vlády vyspravit 

hroutící se mocnářství ne příliš drahými reformami" (Brož 1956: 125), byl vydán v intencích 

státního zájmu, v duchu osvícenství, febronianismu a v neposlední řadě ke spokojenosti české 

šlechty, protože znamenal konec útěků poddaných do Slezska a Branibor (ibid.: 130). Z. 

Medek se naproti tomu držel již zmíněné hypotézy svého otce (a E. Wintra) o toleranci jako 

trpění, kdy "léta 1780-1848, resp. 1861 jsou lety vnitřního srůstu drtivé většiny národa s 

katolicismem ... národ dosud katolický pouze vnějškově a namnoze jen z přinucení, stal [se] 

národem katolickým i z vnitřního přesvědčení" (Medek 1956: 179). "Dokládal" to tím, že v 

mnohých oblastech prý Toleranční patent vůbec vyhlášen nebyl, zatímco jinde k němu zase 

prý byly připojovány výhružné komentáře apod., jenže - jak správně poznamenal jeho 
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oponent- ,je si jist jakousi absolutní průkazností svých soudů [natolik], že se ... nenamáhal 

uvést ani jeden doklad" (Brož 1956a: 218). Stran tolerančního sektářství ovšem mezi oběma 

oponenty panovala vzácná shoda; jen jeho zlomek prý vstoupil do tolerančních církví, protože 

"ideál krásné církve zmizel v nedohlednu, před očima zůstala skutečnost tolerované církve v 

její ubohosti, odpudivé chudobě a bezmocnosti vůči církvi panující", i tento zlomek v nich 

ovšem byl "živlem rozkladným" (Medek 1956: 183-184; shodně Brož 1956: 137, 143). Na 

otázku, proč sektáři, jichž přirozeně mělo být mnohem víc, než jen ony asi 2% národa, kolik 

bylo tolerančních protestantů, nepůsobili rozkladně i v katolické církvi, ovšem neodpověděl 

ani jeden z nich. Z "menších" studií v té době dále vyšla jen úvaha M. Hlouška o poměru 

Josefa II. k obnovené Jednotě bratrské (Hloušek 1953) a nové zpracování raně tolerančních 

dějin sborů poděbradského seniorátu (Sklenář-Soušek 1958), spíše doklad sborové aktivity a 

schopnosti intervence do řídících sfér regionální komunistické moci než větší badatelský 

přínos; i jeho autoři se přitom drželi teze o toleranci jako poslední fázi rekatolizace, 

charakteristické pro většinu novějších sborových historiků (cf ibid.: 7). 

Na tomto místě proto učiňme odbočku, potřebnou ke zdůraznění skutečnosti, že jejím 

prominentním hlasatelem se stal i později nepříliš chvalně proslulý profesor pražské německé 

univerzity E. Winter. Přestože šlo o akademika par excellence, uvádím jej na tomto až místě 

proto, že Wintrovo dílo bylo (alespoň v českých zemích) nejhojněji recipováno právě linií 

protestantských sborových historiků, zatímco akademické bádání jej v podstatě od počátku 

(až do nedávné minulosti) odmítalo. Z jeho raných studií, věnovaných českému osvícenskému 

katolicismu a národním a sociálním otázkám konce 18. století, nebo i obecnému shrnutí 

českých duchovních dějin, lze upozornit především na monografii o B. Bolzanovi, v níž se 

zaměřil na recepci osvícenských a později přímo Bolzanových myšlenek českou šlechtou a 

intelektuály (Winter 1935). Zdůraznil přitom, že masivnějšího ohlasu se Bolzanovi v českých 

zemích dostalo až ve čtyřicátých letech 19. století, snad i v souvislosti s jeho úmrtím, ale 

rozhodně díky Palackému a Havlíčkovi (ibid.: 160-194). Ještě důležitější však byl Wintrův 

Josefinismus, chápající osvíceného císaře (a jeho intelektuální předchůdce i souputníky) 

především jako náboženského reformátora, zásadně proměňujícího rakouské duchovní 

smýšlení a prostřednictvím svých generálních seminářů vychovávajícího nový typ katolických 

farářů, produkujících mimo jiné národní obrození (Winter 1945; k poslední otázce ibid.: 154, 

167). Právě v této studii E. Winter zdůraznil, že "duch tolerance [tedy její nejrůznější 

omezení; pozn. ZRN] ... přispěl nemálo k tomu, že protestantské hnutí přes počáteční silné 

nápory vykázalo v Rakousku jen bezvýznamné výsledky" (ibid.: 182), jinak řečeno, že 

náboženská tolerance nebyla než poslední, strukturně novou fází rekatolizace. Oněch cca 
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80.000 věřících, kteří se v osmdesátých letech 18. století přihlásili k tolerovaným církvím, 

mělo tvořit jen zlomek někdejších tajných nekatolíků, zatímco ostatní v katolické církvi 

setrvali především z ekonomických důvodů. Již na tomto místě je však k tomu nutné dodat, že 

jde o hypotézu sice lákavou, ale pramenně neprokazatelnou, jíž navíc odporují i některé zcela 

zřejmé skutečnosti. Proč by se totiž tajní nekatolíci nehlásili k protestantským církvím jen 

vinou ekonomických obtíží, když do té doby byli za svou víru ochotní emigrovat ze země 

(ipso facto přijít o veškeré hospodářské zázemí) nebo podle josefinského trestního zákoníku a 

karolinských patentů někdy i riskovat život? A i kdyby tomu tak bylo, jak by bylo možné, že 

by se to v průběhu Toleranční doby a obzvlášť za podezřívavé vlády Františka II. nepoznalo? 

Nejzávažnější kritickou připomínkou však je skutečnost, že tato teorie příliš nevysvětluje 

(kromě obecného poukazu na běh času), proč zatímco sto padesát let trvající namnoze násilná 

rekatolizace nevedla k zániku tajného nekatolictví, tak o polovinu kratší období relativní 

náboženské svobody ano? Aniž bychom chtěli dále zpochybňovat tuto sotva udržitelnou 

hypotézu, stran Wintrovy důležité monografie je třeba zmínit ještě to, že ze svého úhlu 

pohledu obsáhla české náboženské dějiny až do roku 1848, přičemž sledovala dočasné skrytí 

a "rozpuštění" josefinského osvícenství v období vlády Františka II. a za Metternichova 

kancléřství až po jeho opětovné vzepětí ve čtyřicátých letech. Ve svých pozdějších dílech, 

psaných už v NDR, se Winter věnoval spíše problematice středověkého "urliberalismu", 

k českým náboženským dějinám se však vrátil alespoň ve shrnujícím díle o emigraci 17. a 18. 

století do německých zemí (Winter 1955). 

Z novějších sborových historií stojí za zmínku především důkladná studie L. Rejchrta o 

křížlické církvi (Rejchrt 1978), navazující na práci Kutlíkovu a v mnohém ji doplňující a 

opravující, takže se podle slov A. Molnára měla stát vzorem pro další moderní zpracování této 

tématiky (ibid.: 2). K tomu však nedošlo, neboť většina současnějších zpracování dějin 

jednotlivých farností, vycházející v souvislosti s dvousetletým tolerančním výročím a po něm, 

se již nesla v duchu ideologizujícího se protestantského dějepisectví, kdy vědecká poctivost 

byla mnohdy obětována konfesijně-propagačním účelům (viz Nešpor 2001: 87-90; !dem 

2004: 210-211 ). Tomu však bude věnována pozornost až na následujících stránkách. 
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Akademická větev 

Práce akademiků z řad protestantských historiků, obvykle učitelů na Husově a později 

Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, 122 nebo i výrazně protestantsky laděných 

pedagogů na jiných fakultách (A. Frinta a po většinu života i J. B. Čapek), se proti dílům 

sborových historiků přirozeně vyznačovaly mnohem větším rozhledem i metodickou 

aktuálností svých autorů. Obvykle se také nespokojovaly s lokálními dějinami a i pokud tomu 

tak bylo, včleňovaly je do širších souvislostí jak po stránce geografické, tak především 

myšlenkové (např. Hrejsa 1927; !dem 1930; !dem 1931). I tyto studie ovšem do jisté míry 

byly (a být musely) konfesionálně podmíněné, jejich autoři samozřejmě zůstali věrni nejen 

svému vyznání ale také jeho "vysoké" teologické interpretaci, což vedlo k opomíjení nebo 

znevažování lidové heterodoxní zbožnosti, stejně jako k prosazování teze o kontinuitě české 

reformace, o "skrytém semeni" české reformace, jež oplodněno osvícenstvím vydalo plný 

květ v národním obrození a v neposlední řadě přispělo ke vzniku samostatného 

Československa. Sdílení této filosofie českých dějin jim ovšem nebránilo v úzkých 

kontaktech s "profánní" historiografií představo vanou Gollovou školou, k jejímž žákům se 

ostatně někteří z nich počítali, ani to nebránilo oboustrannému kladnému hodnocení, jen 

příležitostně zastřenému několika polemikami (typicky mezi F. M. Bartošem aJ. Pekařem). 

Zakladatelskou osobností akademické větve české protestantské historiografie byl 

spoluvydavatel Loeschova sborníku Jahrbuch der Gesellschaft fiir die Geschichte des 

Protestantismus in Ďsterreich a profesor vídeňské protestantské teologické fakulty G. A. 

Skalský, který se stal i prvním děkanem nově zřízeného učiliště. K náboženským dějinám 18. 

století přitom Skalský přispěl, vedle několika drobnějších prací (např. Skalský 1928), 

především nedokončenou monografií o českém lidovém exilu do Lužice, Saska a později 

Braniborska (Skalský 1911 ). V této materiálově bohaté, někdy až příliš deskriptivní práci ze 

zahraničních archivů přitom zhodnotil starší tradici hermhutského archivářství, typově 

oddělující pobělohorskou měšťanskou a šlechtickou emigraci od (lidové) emigrace 

122 Husova československá evangelická fakulta v Praze byla založena v roce 1919 jako neuniverzitní státní 
vysoké učení ČCE, v této podobě trvala s vynucenou přestávkou za druhé světové války do roku 1950, kdy byla 
na základě vládního usnesení rozdělena na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (většinově 

spojenou s ČCE) a Husovu československou bohosloveckou fakultu (pro CČS/CČSH). Obě fakulty byly, stejně 
jako Katolická teologická fakulta, v květnu 1990 inkorporovány do svazku Univerzity Karlovy Uako ETF UK a 
HTF UK). Mezi autory řazené do tohoto oddílu by samozřejmě patřil i systematický teolog L. Brož, zmiňovaný 
již výše v souvislosti s jeho polemikou se Z. Medkem; na druhou stranu je třeba uvést, že práce systematiků, 
včetně J. M. Lochmana (na rozdíl od církevních historiků a do jisté míry i praktických teologů- F. Bednář, G. 
A. Skalský, J. Smolík, a novozákoníků - J. B. Souček, F. Žilka), se obvykle vyznačovaly menší mírou 
historického vědomí i archivní práce svých autorů ve prospěch argumentace spíše historicko-teologické, což 
ovšem není nijak překvapivé. 
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následujícího věku, a zdůraznil i věroučnou nejasnost a nejednoznačnost novějších exulantů 

z Čech, stejně jako jejich ovlivnění pietismem. 

Mnohem důležitější ovšem byla osobnost dlouholetého faráře a prvního profesora církevních 

dějin F. Hrejsy, ,evangelického historika moderního typu a nakonec představitele a 

organizátora evangelického dějepisectví v Čechách' (Kutnar-Marek 1997: 569). Hrejsovým 

stěžejním dílem, úspěšně snoubícím důkladný pramenný výzkum se sice na první pohled 

nezřejmým, přesto však významným interpretačním rozletem, se stala monumentální Česká 

konfesse, podávající nejen zasvěcený rozbor geneze, obsahu a snah o legalizaci tohoto 

dokumentu (autorem považovaného za druhý vrchol českých náboženských dějin, vedle Čtyř 

artikulů pražských), ale na jeho základě kreslící celkové dějiny české reformace až do 

současnosti (Hrejsa 1912). Hrejsa se v tomto díle snažil doložit teologickou svébytnost české 

reformace, pro jejíž hlavní proud zavedl označení "novoutrakvismus", 123 ale také její 

kontinuitu v protireformačním tajném nekatolictví, na kterou po svém navázaly obě 

protestantské církve (zejm. ibid.: 659-661). Své v mnohém objevné názory Hrejsa později 

popularizoval (Hrejsa b.d.) a zakomponoval i do neobyčejně rozsáhlého, šestisvazkového 

pokusu o syntetické zpracování Dějin křesťanství v Československu, jenž však zůstal doveden 

jen do období vlády Maxmiliána II. Práce na těchto již svým objemem monumentálních 

publikacích ovšem Hrejsovi nebránila v publikování drobnějších, obvykle příležitostných 

studií, věnujících se českému náboženskému exilu (Hrejsa 1937; !dem 1947), 

předtolerančnímu tajnému nekatolictví a počátkům tolerančních sborů (Hrejsa 1921; !dem 

1927; !dem 1931; Bednář-Hrejsa 1931), ale i tolerančním sektářům (Hrejsa 1946a) nebo 

náboženskému profilu významných obrozenců (Hrejsa 1928; !dem 1929). Samo za sebe 

ostatně mluví, že všechna tato díla stála na vlastním archivním výzkumu, a i pokud 

v některých případech nepřekračovala rovinu pramenné deskripce, vždy přinášela množství 

zcela nových poznatků. V případě dějin pražské církve šlo kupříkladu o Institorisovu 

intervenci ve prospěch Markoviče (Hrejsa 1927: 57), v biografii J. Végha o relativizaci 

nepřejícného postoje vrchností k tolerančním protestantům (Hrejsa 1930: 62-66) či o 

kazatelovo poměrně překvapivé dlouhé skrývání šlechtického predikátu (ibid.: 35, 117-118), 

nebo konečně ve studii o náboženských emigrantech o objev skutečného autora Bogislavova 

polemického spisu v berlínském J. T. Elsnerovi (Hrejsa 1947: 165). Ač to přitom nebylo jeho 

123 Tato otázka později vedla k jeho známé polemice s F. Hrubým (Hrubý 1934-35; Hrejsa 1938; Hrubý 1939), 
nevyřešené ovšem dodnes (cf David 2003). Naopak na Hrejsovu stranu se přidal a tuto interpretaci spolu s ním 
prosadil, jak známo, K. Krofta. 
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primárním záměrem, F. Hrejsa v rámci svých výkladů o vnitřním životě nekatolických církví 

mnohdy pronikl hluboko i do heterodoxní lidové religiozity. 

Z Hrejsových souvěkovců se sluší zmínit ještě novozákoníka F. Žilku, který se příležitostně 

věnoval normativně-institucionálnímu rozboru Protestantského patentu (Žilka 1912), lingvistu 

A. Frintu, jenž v drobnější práci podal rozbor vývoje české náboženské terminologie (Frinta 

1918), a konečně slovenského faráře J. Mocka, který veskrze klasickým způsobem pojednal 

naši dosud jedinou významnější protestantskou hymnologickou historii (Mocko 1909-12). 

Pouze dílčími tématy z novějších náboženských dějin se zabýval i mladší historik husitského 

věku F. M. Bartoš (Bartoš 1937; !dem 1945), tříštící své výzkumy v nepřehledném množství 

drobných publikací a z hlediska některých rigorističtějších protestantů nejednoznačný i co do 

významu a "správnosti" svých soudů; v tomto ohledu je pro nás důležitější jeho činnost 

ediční. Z generace přelomu 19. a 20. století se naopak ranému novověku plně věnovali 

historicko-teologický syntetik R. Říčan a literární historik J. B. Čapek a do jisté míry i starší 

F. Bednář. 

Ačkoli dílo F. Bednáře souviselo spíše s praktickou teologií, přeci jen častěji zabrousil i do 

vod církevních dějin, kde jej na jednu stranu zaujal pozdější vývoj Jednoty a jako moravského 

rodáka nikoli překvapivě také toleranční dějiny ve druhé zemi Koruny, začasté opomíjené 

nebo jen (obvykle nesprávně) analogizované k soudobému vývoji českému. Z této oblasti 

Bednář vydal několik drobnějších studií (Bednář 1921; !dem 1934), především však rozsáhlou 

edici o třech těsně předtolerančních vzedmutích tajného nekatolictví na Moravě, které podle 

jeho názoru přispěly k vydání Tolerančního patentu, doplněnou zasvěcenou úvodní studií 

(Bednář 1931). Ve všech těchto studiích Bednář stál pod přímým vlivem Hrejsovým, s nímž 

ostatně spolupracoval i na vydání popularizační brožury o Tolerančním patentu (Bednář

Hrejsa 1931; samostatně a opět populárně na toto téma Bednář 1934),124 aniž přišel s dalšími 

vlastními interpretacemi. Vedle nepochybně záslužné ediční činnosti tak z jeho díla zůstává 

cenným především pokus o rozbor náboženského myšlení moravských tolerančních 

protestantů, jež se nikoli ve všem plně shodovalo s českým. 

Novotného žák a Hrejsův nástupce R. Říčan se zprvu věnoval předhusitskému období a 

Jednotě, což později zhodnotil v syntetické práci (Říčan 1957), brzy se však přeorientoval na 

novější dobu (Říčan 1932; !dem 1940; !dem 1939; !dem 1962) a především na syntetické 

začleňování náboženského myšlení českého protestantismu do kontextu soudobé Evropy 

124 Společnou práci i Bednářovo hlavní dílo široce recenzoval K. Stloukal v ČČH 37, 1931: 620-629, který 
především (oprávněně) zpochybnil přeceňování významu lidu na úkor dvora, naopak zdůraznil, že tajné 
nekatolictví bylo (i v případě falešné tolerance na Valašsku) v podstatě pasivním hnutím odporu. Na Bednářovy 
názory později naopak navázala Šimsová 1995. 
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(Říčan 1943; !dem 1947). Přitom poněkud rigorizoval Hrejsovy názory o svérázu českých 

nekatolíků ve prospěch jejich větší ortodoxnosti, jako první a v podstatě jediný se také 

věnoval podrobnějšímu studiu teologického profilu farářů 19. století. Nezapřel přitom ovšem 

svůj ortodoxně protestantský pohled, o dost výraznější než tomu bylo u Hrejsy, 125 aniž to však 

znamenalo, že se i R. Říčan nestal objevitelem množství nových poznatků. V syntetickém 

charakteru jeho děl se sice poněkud ztrácejí, přesto se však stal nejdůležitějším znalcem 

nekatolické (druhé) konfesionalizace 19. věku (Říčan 1940: 40-61) či průniku menších 

náboženských skupin na český venkov (Říčan 1947: 319-329). Jeho o málo mladší současník 

J. B. Čapek ve svých literárně-historických studiích navázal především na Masarykovu 

filosofii českých dějin (a metodicky na Jakubcův positivismus), jíž podřídil i svůj výklad 

Československé literatury toleranční (Čapek 1933). V rozsáhlém habilitačním díle a zároveň 

svém nejdůležitějším spise autor de facto ideologicko-deskriptivně pojednal českou a 

především slovenskou nekatolickou krásnou literaturu, včetně lidové a heterodoxní, 

v Toleranční době v kontextu jejích vnitřních nábožensko-církevních souvislostí. Přestože šlo 

především o dílo faktograficky pojaté, hledající ideové souvislosti literárních děl se 

soudobými i novějšími teologickými perspektivami, nelze mu upřít skvělou erudici a nelze ani 

plně souhlasit s příkrým odsudkem charakterově příliš odlišného A. Nováka (cf. Novák

Novák 1995: 1621-1622). Jak totiž Čapek ukázal ve své vášnivé polemice s Vašicou, 

Bitnarem a konečně i s Šaldou a Novákem o "nově objevené" literární baroko, nechyběl mu 

ani hluboký vhled do nitra barokní zbožnosti, jíž oprávněně do jisté míry srovnal 

s pietistickou (Čapek 1940: 14-23), ani básnický rozmach při popisu (cf. ibid.: 45); snad jen 

jeho "obhajoba Jiráska" v této souvislosti zapadla do prvoplánově "ideologické" 

konceptualizace (ibid.: 50-62). Tak tomu bylo i v Čapkových dalších studiích, obvykle 

věnovaných literatuře 18. a 19. století (Čapek 1931; !dem 1932; !dem 1948), jejichž žeň byla 

po Únoru 1948 násilně utlumena a umenšena (Čapek 1971; !dem 1982). Obdobná neradostný 

byl i osud jediného historika slovenského pietismu, J. Ďuroviče (Ďurovič 1945-46). 

Protestantští akademičtí historikové uplatňovali jakousi praktickou (nikoli institucionální) 

"dělbu práce", a tak zatímco se F. Hrejsa a po něm R. Říčan věnovali novějším českým 

náboženským dějinám, dějepisectví husitské doby obstarával F. M. Bartoš. Podobně tomu 

bylo i u generačně mladších badatelů, debutujících až po druhé světové válce, kde se staršímu 

období (a obecným církevním dějinám) věnoval A. Molnár a novějšímu (a systematické 

125 Například zatímco katolickou konfesionalizaci hodnotil negativně, jako "pouto zevně dané", protestantskou 
verzi téhož procesu líčil tak, že "konfese poutá Kristovy vyznavače vzácným svazkem společného výrazu víry, 
řídí jejich myšlení a přispívá k jednotě církví"; Říčan 1940: 9. 
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teologii) J. M. Lochman. Lochmanovým odchodem do emigrace v roce 1968 ovšem vzniklo 

vakuum, které nebylo nijak zaplněno, protože Molnárova práce na poli raného novověku se 

omezovala na ediční počiny (Molnár 1984; Molnár-Smolík 1982) a příležitostné "záskoky" 

praktického teologa J. Smolíka nemohly nahradit soustavnější badatelskou práci. Smolík se 

nadto věnoval především jen sborové historiografii (Smolík 1982; !dem 1984), v níž někdy 

"znovuobjevil" starším badatelům známé skutečnosti, jako například otázku toleranční 

diferenciace mezi luterstvím a kalvinismem (Smolík 1984: 78-79). Ještě horší však bylo, že si 

nejen Lochman, který na to neměl čas, ale ani Molnár nedokázali vychovat rovnocenné 

badatelské nástupce, 126 což vede k současnému skomírání protestantských církevních dějin, 

umožňujícímu jejich "radikalizaci" a upřílišněnou ideologizaci. 

J. M. Lochman tedy zůstane posledním historikem probíraným v rámci této kapitoly, jeho (na 

poli českých náboženských dějin nevelké) dílo přitom bylo o to důležitější, že šlo o osobnost 

výrazně filosoficky orientovanou, pro níž se promýšlení (historických) aspektů náboženského 

myšlení, tradičně ovšem elitního, stalo ještě závažnějším než pro v některých ohledech přeci 

jen příliš povrchně syntetizujícího R. Říčana. 127 Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že 

Lochman nebyl primárně historik, ale systematický teolog, takže jeho vhledy do minulosti 

byly opřeny spíše o sekundární literaturu a z pramenů si vybíral jen tištěnou produkci, 

přičemž mu navíc, jak se ukázalo zejména v jeho druhé práci (Lochman 1964), nešlo než o 

postižení "vrcholných bodů" historického náboženského myšlení, nikoli o jeho rozbor 

"dějinně-sociologický". Svou první větší studii, jako obvykle habilitační, J. M. Lochman 

věnoval rozboru kořenů a počátků protestantské religiozity osvícenské a obrozenské doby, 

přičemž vedle filosoficko-teologických podnětů sledoval i zdroje hospodářské a sociální 

(Lochman 1952). Jeho výklad o protireformačním pronásledování nekatolíků byl založen 

hlavně na starší literatuře a v případě osvícenství na E. Wintrovi, v návaznosti na tohoto 

autora však zdůraznil (a svým vlastním rozborem prohloubil) "meze" josefinské náboženské 

tolerance ve vztahu k východočeským tolerančním sektářům (ibid.: 175-206). Těžištěm 

Lochmanovy práce se nicméně stal důkladný rozbor osvícenských náboženských diskusí a 

především analýza náboženského profilu "obrodičů první generace", kdy ve 

dvanácti "medailonech" pečlivě rozebral teologickou i jinak nábožensky závaznou literární 

produkci konce 18. století (Dobner, Voight, Procházka, Durych, Ungar, Comova, Steinbach, 

Stach, Pelci, Boru, Kinský, Kramerius; ibid.: 251-336). Stejný typ výkladu tento autor zvolil i 

126 Několik relevantních diplomových prací různé kvality (zejm. Hejzlar 1998; Mach 2002) přitom zatím zůstává 
jen příslibem lepší budoucnosti. 
127 Příznačné je kupříkladu to, že kapitolu o bratrské teologii si do svých Dějin Jednoty Říčan nechal napsat od 
A. Molnára; viz Říčan 1957: 407-442. 
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v mladší studii o náboženském myšlení J. Dobrovského, B. Bolzana, J. Kollára a F. Palackého 

(Lochman 1964). 

Radikalizace protestantských historiků po tolerančním výročí 

Dvousté výročí Tolerančního patentu (1981) vcelku pochopitelně vedlo k novému 

publikačnímu vzepětí protestantské historiografie, kterou už tolik nesvíraly institucionální 

okovy komunistické moci, vedlo však zároveň k její "radikalizaci" ve smyslu zideologičtění a 

konfesionální apologetiky, překračující v řadě případů hranice odborného bádání. Bylo tomu 

tak možná i z toho důvodu, že akademická větev církevního dějepisectví se k výročí 

zachovala dost vlažně, "odbyla je" vydáním několika nepříliš přínosných sborníků, jejichž 

autoři byli většinou faráři, což naopak povzbudilo faráře i laické pracovníky k větší 

"historiografické" aktivitě (Molnár-Smolík 1982; Počátky tolerančního evangelictví 1985; 

Toleranční sborník 1984). Právě přizvaní faráři a laičtí pracovníci s historickými zájmy (B. 

Bašus, I. Burian, Z. J. Medek, J. Melmuk, E. Melmuková, J. Tywoniak), z nichž například I. 

Burian vynikl studií o tajném kazateli počátku 18. století M. Dionysiovi (Burian 1985), se 

totiž zejména po listopadovém převratu stali nositeli a šiřiteli zmiňované sebepotvrzující 

ideologizace dějin. 

Základní kameny "nového" pohledu na dějiny Toleranční doby snesl Z. J. Medek, jenž se 

v syntetické práci o tomto období Na slunce a do mrazu snažil odpovědět na tradiční otázku, 

jak je možné, že z téměř plně nekatolického národa doby husitské- držíme-li tezi o kontinuitě 

české reformace, což všichni tito autoři dělají- se po vydání Tolerančního patentu přihlásilo k 

tolerovaným vyznáním pouhých 70.000 věřících a v průběhu následujících deseti let jen 

dalších necelých deset tisíc (Medek 1982)? Vyšel přitom z Medkovy a Wintrovy teze o 

josefinismu jako poslední fázi rekatolizace, kdy Toleranční patent povolená vyznání vlastně 

znevýhodňoval a vedl k tomu, že velká část "zplanělých protestantů", tj. náboženských 

sektářů, nakonec zůstala v katolické církvi (ibid.: 186-187, 222). Zároveň poněkud paradoxně 

tvrdil, že v podstatě všichni předtoleranční tajní nekatolíci byli ve svých náboženských 

názorech ortodoxními protestanty, což již (nezávisle na Wintrově tezi, kterou vzali vážně i 

někteří akademici) zřetelně patřilo spíše do říše "zbožných přání" než historické skutečnosti. 

Obě ideje potvrzující kontinuitu české reformace nicméně zakotvily i v dílech řady 

Medkových kolegů a pokračovatelů. A však ještě než k nim přistoupíme, protože tato díla 

spadají až do období po roce 1989, je třeba zmínit kratší studie I. Buriana (Burian 1981) aJ. 

Tywoniaka o lidové religiozitě Toleranční doby (Tywoniak 1982) a především několik děl 
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přeci jen umírněnějšího B. B. Bašuse. Tento někdejší politický vězeň a pak dlouholetý 

choceňský farář totiž vedle drobnějších odborných studií (Bašus 1984) pěstoval materiálově 

bohatý hybrid mezi historiografií a historickou beletrií, na základě archivních pramenů 

literárně zpracovávající životní osudy výraznějších lidových postav Toleranční doby (v díle 

Bašus 1979 šlo o dvě rodiny z Moravče a Močovic; jedna kapitola v Bašus 1986 pojednávala 

o osudu pro opilství suspendovaného faráře J. Paila) nebo institucí (moravečská škola a 

choceňská modlitebna; Bašus 1986). Uvedená žámová kombinace přitom autorovi umožnila 

vedle archivních i orálních pramenů využít i vlastní imaginace, čímž ovšem připravil "tvrdý 

oříšek" budoucím interpretům, jimž sice bude líto vyřadit tato pozoruhodná (přestože 

poněkud těžkou rukou psaná) dílka z oblasti hodnověrné literatury, kteří však budou stát před 

úkolem vydělit z nich prokazatelné od pouze domýšleného. Na Bašusovu obranu budiž 

řečeno, že obě své knihy nevydával za odborná historická díla. 

Skutečný boom pseudovědeckých publikací z per protestantských apologetů bez 

systematického historického vzdělání (nebo v horším případě jej zneužívajících) však nastal 

až po roce 1989. Nechvalně proslulým se v tomto ohledu stal především někdejší vojenský 

historik J. Fiala, jehož práce o protireformačním období (např. Fiala 2001) daly volný průběh 

autorově konfesionální nesnášenlivosti a nepochopení jinověrectví (v daném případě 

katolicismu) a snad i vědomým dezinterpretacím (cf Čornejová 2002: 247; Eadem in Hrubá 

2001: 258-265). S podobnými skutečnostmi se ovšem nedokázala vyrovnat ani někdejší 

disidentka, jako školená historička v devadesátých letech na čas dokonce povolaná na katedru 

církevních dějin ETF UK, E. Melmuková, či její syn P. Melmuk v disertační práci poněkud 

překvapivě obhájené na HTF UK (Melmuk 1995). Zatímco ještě v kolektivní monografii o 

dějinách rané toleranční doby (Burian et al. 1995) byly z historického hlediska problematické 

části, které se ovšem vyskytly dosti často, jaksi "vyvažovány" odpovědným archivním 

studiem, v samostatné syntéze E. Melmukové na shodné téma již "zbožná přání" a 

pseudověda naprosto převážily (Melmuková 1999).128 Její líčení boje o Toleranční patent a 

tolerance jako rekatolizace přitom vyšlo, na mnoha místech téměř doslovně, z díla Z. J. 

Medka (ibid.: 15-41, 71 n. ), zatímco v případě východočeského sektářství opisovala od M. 

Machovce (ibid.: 160-175); "novým" se tak v tomto díle stal především výklad o údajné 

velikosti českého evangelictví, pramenně ovšem velmi málo či vůbec nedoložitelný, stejně 

jako se sem vloudila i řada dalších pochybných informací. Melmuková například soudila, že 

náboženská emigrace v rekatolizační době byla trvalou (ibid.: 56-60), což lze vyvrátit 

128 Nešt'astnou shodou okolností byla dokonce tato vskutku neřádná práce pozitivně annotována v ČČH 97, 
1999: 857; její odsudek přinesli až Kowalská 2003: 137; Nešpor 2004: 210-211. 
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poukazem na odlišný charakter emigrace 17. a 18. století, známý již herrnhutským 

archivářům, a na několik desetiletí trvající přeryv mezi nimi (Skalský 1911: 87; Uher 1992), o 

čemž ostatně svědčí i nová vlna represí za vlády Karla VL, vyvolaná novým zmasověním 

emigrací. Císařský reskript z 28. prosince 1725 (guberniální patent z 29. ledna 1726), kde se 

doslovně říká, že se "znovu" začíná mezi poddaným lidem objevovat kacířský blud, ostatně 

znala i sama Melmuková (ibid.: 63). Další "důkaz" kontinuity české reformace autorka viděla 

v tolerančních výpovědích typu "můj otec byl také té víry" (ibid.: 71n.), jaksi však 

"zapomínala" uvést, že většina takto vypovídajících se později stala náboženskými sektáři. 

Konečně zcela fantastickou je její teorie přímo o trvání instituční "skryté církve české 

reformace", řízené do značné míry centrálně či vzájemnými spojeními presbyterních středisek 

(ibid.: 74-77, 82-83), jejíž existenci nijak nedoložila, anebo jen prameny z různých, vzájemně 

disparátních dob a míst. Podobně nedoložitelné jsou také uváděné mapy předtolerančních a 

raně tolerančních vzájemných propojení této zprvu tajné církve a jejího styku s cizinou (ibid.: 

78-81 ), publikované s odvoláním na předchozí kolektivní dílo. Ani v tomto sborníku totiž k 

těmto mapám neexistují žádné pramenné doklady, nepočítáme-li větu, že "na tomto místě 

nelze podrobně rozvádět proměny předtolerančních a raně tolerančních cest informací a 

vzájemného styku evangelíků" (Burian et al. 1995: 53)! Nepopírám přitom, že taková spojení 

(náhodná?, trvalá?) existovala, avšak stavět na jejich nejasném průběhu a trvání tezi o skrytě

institucionální církvi mi přijde přeci jen přehnané. Nadto je naprosto vyloučené, aby ještě ve 

druhé polovině 18. století vedla "hlavní" spojení k již neexistujícím nebo nečeským sborům v 

Pirně a Drážďanech, zatímco pouze "vedlejší" spojení do pruského Slezska či do těšínského 

"chrámu milosti". Do pruského Slezska (případně již i do Braniborska) totiž směřovala 

naprostá většina emigrantů od třicátých let 18. století a odtamtud posttoleranční protestanté 

chtěli své kazatele (Rezek 1887: 107-111; Štěříková 1968: 63, 71; Uher 1992: 293), zatímco 

po rovnocennosti s Těšínskem toužili nejen všichni moravští tajní nekatolíci, odkud toto 

"vedlejší" spojení kreslila Melmuková, ale třeba i jilemničtí (cf Žáček 1936: 18). Aby autorka 

mohla nějak "aplikovat" svou fantastickou teorii o vzájemném propojení tajných nekatolíků, 

přišla dále s neméně sporným tvrzením, že po vyhlášení Tolerančního patentu šla z Moravy v 

několika vlnách zpráva, ke které církvi se mají v Čechách hlásit, přičemž tam, kde nedošla 

včas, vznikly sbory luterské, zatímco v ostatních případech reformované (Melmuková 1999: 

152-153, 157). Svéráz této interpretace ovšem nebere do úvahy, že sbory se obvykle 

rozhodovaly samostatně po prvních kontaktech s luterskými kazateli, kteří jim přišli "příliš 

katoličtí" (cf např. Bašus 1981: 109-113; Nešpor 2004: 49n.; Smolík 1981: 79). Jak napsal 

přímý pozorovatel, moravečský pastor J. Szalatnay, oni ,jakžmile uhlídali v těšínském kostele 
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statue a obrazy a tamní ceremonie, hned se ulekli ... oni takového kazatele hledají, který by 

jim podle smyslu Jana Amosa Komeniusa svatou večeří Páně pod lámáním chleba 

posluhoval" (Szalatnay 1931: 51). A když se i někde rozhodovaly podle rady "zvenku", pak 

to zpravidla bylo podle rady emigrantů z Berlína (ibid.: 50)! Také v rámci výkladu o 

tolerančních sektářích, které Melmuková po vzoru svého syna nazvala "nezařazenými" 

(Melmuk 1995), přišla se spornou, původně Šimákovou a Machovcovou tezí o jednotě tohoto 

hnutí jakožto "třetí strany", zatímco jeho rozdělení podle ní nebylo než umělou vnější 

konstrukcí, což doložila mimo jiné tím, že "deisté" prý sami tento název neužívali 

(Melmuková 1999: 162). To lze popřít prostým nahlédnutím do vydaných výslechových 

protokolů (Adámek 1911-22; Rezek-Šimák 1927-34; Schulz 1915), zatímco o rozdílnosti 

náboženského přesvědčení tolerančních sektářů, kde by domnělou jednotu Melmuková chtěla 

vidět především, svědčily četné rozpory jak v jejich teologických důrazech tak v tom, co 

z nich vyvozovali pro své jednání (Nešpor 2004: 70-89). 

Ideologizující a pseudovědecký charakter značné části současné české protestantské 

historiografie, pramenící snad z jejího pocitu ohrožení v sekulárním světě, stejně jako 

z absence akademičtěji pojatého bádání o raně-novověkém období, přitom vyvstává zřetelně 

zejména ve srovnání s dějepisectvím slovenských luteránů. Nedávno vydaný soubor pohledů 

do dějin této denominace na Slovensku, jakkoli nepřinášející žádná převratná zjištění, totiž 

podobné excesy rozhodně neobsahuje (Evanjelici 2003). Podobně je tomu i v rozsáhlém, 

zejména pramenně bohatém díle E. Štěříkové, vždy stojící mimo hlavní linie českého 

protestantského dějepisectví (v období tzv. normalizace i z důvodu autorčiny emigrace). Tato 

autorka se již na konci šedesátých let začala věnovat problematice českého exilu do pruského 

Slezska (Štěříková 1968) a zůstala jí věrná i po uvolnění publikačních možností (Štěříková 

1992; Eadem 1998; Eadem 2001; Eadem 2002), 129 kdy k ní přibrala studium emigrace do 

Braniborska (Štěříková 1999) a problematiku reemigrační (Štěříková 1995). Její monografie 

přitom poněkud připomínají dílo F. Bednáře; většinou stojí na důkladných pramenných 

rešerších (písemného i orálního materiálu) nebo přímo obsahují záslužné edice, aniž obsahují 

výraznější interpretační prvky, přičemž základní výkladová schémata přebírají odjinud. 

Kombinace historického a etnografického přístupu s dobrými teologickými znalostmi autorky 

i s jejím osobním zaujetím však vytváří slibnou pracovní metodu, jež po neobvykle velkém 

úsilí přináší řadu nových zjištění. Po bok E. Štěříkové lze řadit i někdejšího kazatele Jednoty 

129 Poslední dílo E. Štěříkové, zaměřené na české náboženské emigrace do Lužice a Saska (Štěříková 2004), 
autor sice zaregistroval avšak již nemohla být podstatněji zakomponována do výzkumu provedeného pro tuto 
práci. 
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bratrské a později významného komeniologa B. Uhera, který k problematice náboženského 

exilu 18. století přispěl přehlednou soubornou studií (Uher 1992). 

Církevní historiografie CČS a dalších nekatolických církví130 

Církevně-historické zájmy, sloužící především k vlastnímu teologickému a institucionálnímu 

ospravedlnění, se ve dvacátém století projevily i u dalších nekatolických náboženských 

skupin. Jejich apologetický a "dovnitř směřující" charakter, stejně jako obvykle nízká 

historická erudice jejich autorů, však vedly k tomu, že tato díla neměla širší ohlas a to ani 

v odborných kruzích. V této souvislosti lze zmínit především pokus jednoho z organizátorů 

svobodné reformované církve A. Adlofa o vypsání dějin tohoto náboženského uskupení se 

zvláštním zřetelem k české situaci (Adlof 1905). Ačkoli šlo o dílo bezcenné pro porozumění 

širším světovým souvislostem, stalo se jedinečným svědectvím o náboženské situaci českého 

venkova ve druhé polovině 19. století, přičemž výklad o formování českých svobodných 

reformovaných představuje jinak nezachycenou autorovu autopsii. Méně významná je naproti 

tomu studie J. Šímy, snažící se o nalezení kořenů českého unitarismu v tolerančním sektářství 

(Šíma 1936). 

Církevní dějepisectví Církve československé vždy odráželo její teologickou orientaci, 

respektive její namnoze dost složité hledání (cf Kubalík 1991: 142-155). Pro počátky této 

náboženské skupiny proto bylo typické, vedle úzkých kontaktů se srbským pravoslavím, také 

ohledávání liberálních a nacionálních myšlenkových proudů uvnitř katolicismu a na jeho 

hranicích v průběhu věků, jak se o to pokusil již K. Farský (Farský 1924). V rámci historicky 

a teologicky nepříliš hlubokého výkladu přitom soudil na návaznost tolerančního sektářství na 

privatizované dědictví husitského a bratrského nacionalismu a církevního liberalismu, ale 

dokonce i předkřesťanských věr (ibid.: zejm. 211-213). Teprve výrazněji historicky 

orientovaný M. Kaňák, který se věnoval i dalším náboženským otázkám českého obrození 

(Kaňák 1941; !dem 1954), upozornil na důležitou skutečnost, že toto údajné dědictví Jednoty 

nezmizelo v Toleranční době, nýbrž vytvořilo základ pozdějších církevně-reformních snah, po 

vnějším podnětu ústících do vytvoření farností CČS (Kaňák 1945). Kaňák tuto tezi prohloubil 

130 Zatímco řazení autorů z řad malých protestantských církví pod hlavičku protestantského dějepisectví je 
nesporné, mohou se objevit námitky vůči integraci výkladu o církevní historiografii CČS/CČSH do této kapitoly, 
protože protestantský ráz CČSH získala až v poslední třetině dvacátého století. Řadím jí sem především proto, že 
její ohlédnutí za novějšími českými náboženskými dějinami většinou spadala až do poválečného období, kdy se 
teologické hledání této církve zřetelně obrátilo směrem k české reformaci a jejímu dědictví, čehož důsledkem 
byla i pozdější změna názvu (1971). Dalším důvodem je pochopitelně malá významnost i rozsah této badatelské 
linie, neodůvodňující její vydělení do samostatné kapitoly. 
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i ve své další studii, opřené tentokrát i o vnitrocírkevní institucionální a statistické šetření 

(Kaňák 1964). Svůj výklad přitom uzavřel alespoň v základních obrysech jistě správným 

tvrzením, že "Církev československá ve svém počátečním svobodně křesťanském 

nedogmatickém navázání na biblickou linii, ve svém vztahu k celé šíři reformace, hlásíc se 

především k české reformaci jako k vlastnímu dědictví, specifickému ve vztahu k osudům a 

poslání vlastního národa v ostatním světě, otevřela se vstříc opravdu těm typům reformační 

víry u nás, které po celé generace čekaly až jejich srdce bude zavoláno ... Jinou a vlastně již 

v tomto výkladu také poslední otázkou ovšem je, jestli československá církev při svých 

zejména na počátku nedostatečných silách splnila nebo vůbec byla s to splnit, co od ní na 

specificky českém náboženském poli bylo od lidu tak toužebně po dlouhá staletí očekáváno" 

(ibid.: 36). Naznačil tím směr, jímž se alespoň na čas začalo ubírat historicko-náboženské 

myšlení CČS a který v této rovině reprezentovala především stradouňská rodačka D. 

Hurychová-Škramovská. 

D. Hurychová se pod Kaňákovým vedením ve své diplomové práci (Hurychová 1955), 

později přepracované do vlivné studie (Hurychová 1963), zabývala především tolerančním 

sektářstvím na Vysokomýtsku, jež studovala jak na základě písemných pramenů tak také 

orální tradice, přičemž díky své mikroorientaci na prostor vlastního rodiště dokázala 

soustředit řadu výjimečných zjištění. Z její práce je nejcennější výklad, vycházející v naprosté 

většině pouze z jinak nezachycených lokálních vzpomínek a pověstí, charakterizující 

postupnou transformaci sektářského hnutí ve druhé polovině 19. století, přetrvávání některých 

jeho důležitých prvků (odpor vůči kříži, přísaze, poslednímu pomazání atp.; Hurychová 1955: 

183n., 196; cf i Machovec-Machovcová 1960: 466-467; Oliva 1908-10a, 1910: 181-182) a 

pozdější vstup "sektářských rodů" do CČS (Hurychová 1955: 195-205). Krátce po převratu 

v roce 1918 totiž plných 92% stradouňských obyvatel vystoupilo z katolické církve (ibid.: 

196) a na čas se zdálo, že zakotví v nově vzniklé náboženské skupině, jak o tom svědčil i 

známý, soudně řešený zábor radhošt'ského kostela a fary. Československá církev, v jejímž 

jménu se zábor dál, se však ze svých nových "oveček" dlouho neradovala; jakmile se totiž 

ukázalo, že její farář není s to plně akceptovat sektářskou zbožnost obyvatel Stradouně a 

okolí, sbor v podstatě zanikl s výjimkou novousedlíků (mezi něž patřila i Hurychová) (ibid.: 

205). Studie D. Hurychové tak vlastně ukázaly, že teologická a církevně-historická orientace 

CČS na odkaz "náboženských blouznivců" a jejich potomky nemá z pastoračního hlediska 

smysl. Proto od ní bylo upuštěno, církev se s převažujícím Kovářovým a Trtíkovým vlivem 

orientovala spíše na raně-křesťanské a patristické dědictví, respektive i na "vysokou" teologii 

české reformace, což zároveň vedlo k úpadku jejích církevně-historických studií novějších 
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období. Kaňákovu výkladovou linii sice ještě později připomněla D. Kratochvílová, aniž k ní 

přinesla něco nového (Kratochvílová 1981 ), v té době však již o teologickou orientaci CČSH 

rozhodně nešlo a studie proto neměla než "zábavně-informativní" dopad. 

4. Katolické dějepisectví 

Zatímco ideologický a konfesionálně podmíněný charakter protestantské historiografie byl 

spíš implicitní a pro své souznění s protestantsko-masarykovským výkladem "smyslu" 

českých dějin svým současníkům obvykle skrytý, v případě katolické historiografie tomu tak 

nikdy nebylo. Vznikala totiž jako reakce obranná, jako opožděná, nepříliš chápající a proto 

nenávistná reakce "katolického ghetta" (cf Putna 1998: 148, 151-152) na výzvy "profánní" 

historiografie a sekulární modernity obecně a této bojovnosti se plně nezbavila ani v dílech 

svých liberálněji orientovaných představitelů ve 20. století (např. A. Podlaha). Stejně jako 

v případě protestantské historiografie přitom byly pěstovány jak "malé", farnostní či 

regionální dějiny, tak širší a významnější historiografie akademická, avšak církevní 

magisterium vedlo k tomu, že první uvedený proud plně podléhal učení a "dohledu" druhého 

-anebo nakonec vedl k opuštění církve, jako se to stalo plodnému historikovi místních dějin 

V. Olivovi (Machovec-Machovcová 1960: 261). Ovšem i zde analyticky a interpretačně 

nehlubocí a metodicky zastaralí autoři místních/farních historií snesli velké množství jinak 

nezachovaných informací, zatímco někteří mladší představitelé katolického akademického 

dějepisu (či ke katolickému církevnímu dějepisu silně inklinující) v období první republiky 

přišli se zcela novou, nikoli nevlivnou interpretací barokní periody českých dějin, hlavně 

literárních a uměleckých. Ve všech případech, s výjimkou posledně uvedeného "objevu 

baroka", ovšem platilo, že údobí 18. a 19. století nebylo pro katolické církevní historiky 

axiální periodou; jejich práce věnované této době proto byly pochopitelně mnohem méně 

časté, než studie z pera protestantských dějepisců. Zcela tragický však byl vývoj české 

katolické historiografie (a teologie vůbec) po roce 1948, kdy skomírala pod taktovkou 

nedostatečných odborníků, utvrzována odporem vůči vnějšímu "ateistickému" světu ve svém 

konservatismu, který již dávno v širším evropském měřítku přestal být církevním programem. 

Teprve po Druhém Vaticanu (1962-65), v českém prostředí však ještě poněkud opožděně, 

sem začalo pronikat nové reformní katolictví a s ním i radikálně odlišná (či spíše odlišné) 

konceptualizace katolických církevních dějin; k jejich většímu rozšíření došlo až po roce 

1989, ač ovšem patrně i dnes oslovují jen menší část věřících této církve v Čechách a na 
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Moravě. Kromě poměrně četného (byť nikoli nutně ortodoxního) katolicismu moravských a 

části střední a mladší generace českých "profánních historiků", které však vzhledem kjejich 

pracovním metodám řadím spíše do tohoto kontextu, se přitom objevili i svébytní katoličtí 

intelektuálové, byťsi mnohdy stojící na hraně (českého) katolického pravověří, přeci 

představující novou formu katolického (literárního) dějepisu sledovaného období. 

Reakce na kritiky 

První katolické interpretace barokního a osvícenského období, respektive jejich přechodu 

nelze oddělovat od nábožensko-polemických diskusí konce 18. a první poloviny 19. věku, 

přičemž pro moderního historika plně spadají do sféry pramenů, nikoli sekundární literatury. 

K jejich oddělování od apologeticko-polemických spisů začalo docházet až ve druhé polovině 

19. století, přičemž nešlo o nijak rychlý ani příliš jednoznačný proces. Vzhledem k tématu 

této práce lze za jednu z prvních odborných studií, věnovanou v daném případě popisu jedné 

ze skupin východočeského tolerančního sektářství, označit práci J. J. Solaře, ačkoli i zde se 

jednalo spíše o směs místních pomluv a skazek než o práci v přísném smyslu odbornou (Solař 

1869). Takový žánr ostatně zůstal typický i pro část pozdějších katolických kněží, 

oslavujících s1ce místo svého působiště vlastním spisovatelstvím, avšak (záměrně) 

neberoucích příliš v potaz otázku pramenné kritiky (např. Blažek 1914). Vlastní vývoj 

katolické církevní (především církevně-obranné) historiografie však byl spojen, podobně jako 

podle M. C. Putny i konstituce katolické beletrie (Putna 1998: 35), teprve s kritickou reakcí 

většiny veřejnosti na dobový katolicismus, vedoucí kjeho (alespoň ideovému) opuštění. 

Katolická historická spisba se totiž stala především kritickou reakcí na tuto kritickou reakci. 

Tak se J. J. Hanuš jako první nepříliš úspěšně vymezoval proti obvinění P. A. Koniáše 

z likvidace českých knih (Hanuš 1863), byť zároveň oprávněně upozornil na skutečnost, že 

Koniáš se především snažil o napravování knih a sepisování nových (ibid.: 88-89). Naopak 

jezuita P. J. Svoboda S. J. se jako vlastně jediný ozval na již zmiňovanou Helfertovu studii o 

východočeském sektářství, představující ve své době vrchol "profánní" historiografie tohoto 

fenoménu, a jednoznačně ji odsoudil již pro její předmět (Svoboda 1878). Svobodova 

argumentace byla založena především na - z pramenů těžko odůvodnitelné - úvaze, že 

nevzdělaný a ubohý lid byl ke svému "bludu" sveden "rouhavými knihami a řečmi, chlípností, 

krádeží, krčmami", což vše mu poskytovali židé, a "nevěrou francouzskou", tedy 

osvícenstvím (ibid.: 23, 28). "Zhoubný" vliv josefinismu přitom autor dokládal především na 

postavě královéhradeckého biskupa von Haye, na jeho nerespektování církevního práva ve 
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prospěch státních zájmů; v tom ovšem měl J. Svoboda (s odkazem na dekrety Tridentina) 

pravdu, protože Hay jako sufragánní biskup neměl právo vizitovat diecézi svého metropolity 

a to bez ohledu na plnou moc na arcibiskupu Příchovském vynucenou, a kanonickému právu 

odporovalo i jeho "zmírnění" katolických křestních obřadů pro jinověrce a jejich pohřby na 

katolické hr'bitovy (ibid.: 35-37). 131 Přes jistou až obsesivní legalističnost Svobodových 

postřehů je třeba říci, že tyto skutečnosti k dějinám českého tolerančního sektářství a 

religiozity 18. století obecně patří, celkový styl a rámec autorova podání však již o něco 

méně. Půjde nicméně o skutečnosti, s nimiž se čtenář na stránkách spisů katolických historiků 

setkával až hluboko do 20. století, a to včetně nenávistného antisemitismu, prvoplánového 

odsudku osvícenství a veškeré modernity, až po diskreditaci tolerančních sektářů z údajné 

obscénnosti, chlípnosti a perverze ("adamitství"). Sám Svoboda ostatně později obdobným 

způsobem odsoudil i Bílkovu Reformaci katolickou (Svoboda 1893), zatímco V. Bledý sice 

podal první studii o českém lidovém spiritismu, avšak plnou apriorního odsudku v duchu 

oficiální katolické reakce na toto hnutí (Bledý 1899). 

Katolická historiografie před druhou světovou válkou 

Všechna dosud uvedená díla však představovala spíše ojedinělé reakce jednotlivců, než 

ucelený proud katolické historické školy, o kterém můžeme hovořit nejdříve až od 

devadesátých let 19. století. Bylo tomu tak i z toho důvodu, že na straně katolických 

církevních dějin neexistovala institucionalizovaná platforma, věnující se alespoň částečně 

novějším obdobím. ČKD a další "obecně katolické" časopisy, včetně o něco méně 

tradicionalistické brněnské Hlídky, se totiž zaměřovaly především na starší oblasti obecných 

nebo i českých církevních dějin, nebo naopak na problematiku vysoce aktuální, jako tomu 

obvykle bylo i v případě královéhradeckých diecézních diskusí a souvisejícího periodika 

Časové úvahy. Z širšího hlediska katolické teologie i církevní historiografie to ostatně bylo 

plně pochopitelné a ospravedlnitelné. Tento trend proto pokračoval i po konstituci skutečně 

významné linie českých katolických historiků, představované především A. Podlahou a J. 

Sedlákem, jehož Studie a texty k náboženským dějinám českým zachovaly tuto orientaci, 132 

stějně jako celá lepší část naší katolické historiografie. Obdobně Tumpachův a Podlahův 

široce založený avšak nedokončený a v mnoha ohledech nepříliš dokonalý Český slovník 

bohovědný (ČBS 1912-30), vycházející v letech 1912-30 a snažící se být konfesionálním 

131 Poslední dvě uvedené skutečnosti ovšem byly známé již Hayovým dobovým kritikům; Řezníček 1915: 184. 
132 Sborník vycházel nepravidelně od roku 1914. 
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pendantem k Ottovu slovníku naučnému, s1ce přinesl některé dílčí poznatky o novějších 

českých náboženských dějinách (např. Domabyl 1912), většinou se však podrobněji věnoval 

starší nebo naopak aktuální problematice. Jedinou významnější a soustavnou organizační a 

zároveň časopiseckou platformou katolických historiků (nejen) raného novověku se proto 

v roce 1893 stal Historický kroužek, respektive jeho Sborník, ve kterém publikovali jak 

akademičtí pracovníci tak i méně významní autoři lokálních dějin. 

Období sledovanému v této práci se tedy ze zakladatelské generace velkých českých 

katolických historiků nevěnoval vlastně nikdo, s výjimkou pražského kapitulního děkana a 

později světícího biskupa P. A. Podlahy, jehož hlavní přínos však spočíval (nejen na tomto 

poli) především v kunsthistorické a ediční práci. Jako historik byl Podlaha spíše 

nesamostatný, vybíral si nerozsáhlá a okrajovější témata, jež zpracovával především v podobě 

komentářů k obsáhlým citátům či parafrázím pramenného materiálu církevní provenience. 

Vzhledem k novějším náboženským dějinám se přitom Podlaha opakovaně věnoval 

rekatolizaci 18. století (Podlaha 1897; !dem 1898; !dem 1898a; !dem 1903-07) a jako první se 

bez většího úspěchu pokusil i o zpracování obtížného tématu existence tajného nekatolictví 

v pásu vinic kolem Prahy (Podlaha 1905); v tomto případě však naprostý nedostatek a 

torzovitost dochovaných pramenů nedovolily výraznější poznatky ani později F. Hrejsovi 

(Hrejsa 1927). Podlahův současník, profesor pražské teologické fakulty F. X. Kryštůfek se 

v téže době věnoval sepisování kompilativních děl z obecných církevních dějin, vynikajících 

spíše obsáhlostí než kvalitou faktografického materiálu, avšak neméně i svým konfesionálním 

zaměřením; příležitostně si v nich všímal i novějších českých náboženských dějin (např. 

Kryštůfek 1892). Širší rozhled z jejich souvěkovců dále prokázali již jen farář K. Procházka a 

J. Samsour. První z nich se záslužně věnoval popisu lidové religiozity a náboženského 

zvykosloví českého raného novověku a 19. století, avšak přecenil v této oblasti vliv 

oficiálního katolicismu a ruku v ruce s tím neoprávněně marginalizoval heterodoxii 

(Procházka 1910). Samsour, jehož centrum badatelského zájmu leželo v jiné oblasti, se v dílčí 

studii o moravských poměrech v období vlády Josefa II. dotkl především institucionální a 

organizační stránky katolické zbožnosti (Samsour 1912), zatímco mladšího kanovníka J. 

Skopce víceméně vyčerpala náročná (nedokončená) edice Vavákových pamětí. 

Na konci 19. století a v prvních desetiletích nového věku proto katolická historiografie 18. a 

19. století náležela především obětavým, avšak většinou nepříliš vzdělaným a málo schopným 

regionálním badatelům, nejčastěji farářům, zpracovávajícím archivní materiál ve své dočasné 

správě. A. Rejzek takto na základě děkanské kroniky J. A. Dremla zpracoval některé 

historické momenty Sloupnické farnosti (Rejzek 1903), zatímco A. Flesar a M. Kovář se 
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věnovali nekatolíkům v Dobrušce ve 30. letech 18. století (Flesar-Kovář 1897); jen o něco 

širší přitom byl rozhled hojněji publikujícího faráře V. Olivy a výrazně katolicky 

orientovaného musejního knihovníka V. Řezníčka. 

Dá se říci, že dlouholetý východočeský kaplan a později farář P. V. Oliva své historicko

vlastivědné studie zasvětil problematice tolerančního sektářství; jednu nepříliš kritickou ani 

objevnou knihu sice věnoval i dějinám Tovaryšstva Ježíšova, jehož byl zřejmým 

obdivovatelem (Oliva 1919), nicméně ve všech ostatních studiích se přes úpornou snahu ze 

starších dějin oblastí svého působení "vydolovat" věrně katolické momenty vždy znovu vracel 

k problematice transformovaného sektářství, i v jeho době tvořícího významné podhoubí 

lidové religiozity ve chlumecké (Oliva 1903-07), radhošťské (Oliva 1908-10), svratecké 

(Oliva 1908-lOa) a chroustovické farnosti (Oliva 1912-13). Jeho postoj k sektářství by se 

přitom dal dobře připodobnit k postoji středověkého katolického kněze, bijícího se s heretiky 

za vera religio, jak je patrné i z jeho vlastního soudu, že "blouzněním vůbec vyrozumíme 

duševní směr, jenž odporuje přirozeným i nadpřirozeným normám činnosti jak duše, tak vůle 

za habituálního vlivu různých fantomů a náruživostí ... Blouznivec koncentruje se ve své 

nitro, věří pouze tomu, co sám si vytvořil, naslouchá jen vnuknutím své sebelásky, 

ctižádostivosti a samochvály ... náboženské názory, do nichž blouznivec se vžije, slouží mu 

pravidlem pouze k tomu, aby mohl vyhnouti se nepohodlným požadavkům mravního zákona 

... Náboženské blouznění jest v podstatě revolucí a proto autorita nejen církevní, ale i státní 

musí mu důkladně odpírati, nemá-li sama poklesnouti a národy v neštěstí uvaliti" (Oliva 

1908-lOa, 1909: 146-147). Jednou z forem diskreditace tohoto lidově-náboženského hnutí 

bylo připomínání jeho - pramenně nedoložitelného - "adamitského" charakteru (např. ibid., 

1910: 176). Avšak i přes zjevnou konfesionální zaujatost Olivových studií, stejně jako 

autorovu chaotičnost a nepříliš silný historický smysl, je nelze označit za bezvýznamné z toho 

důvodu, že autor jako přímý pozorovatel zaznamenal doznívání tolerančního sektářství (např. 

ibid., 1909: 150n.) a jeho transformace do marginálních náboženských skupin (ibid., 1910: 

182), spiritismu (Oliva 1908-1 O, 1910: 201-202) nebo dokonce do kroužků lidových 

socialistů (Oliva 1912-13, 1913: 65). 

Knihovník V. Řezníček, který se uplatnil i jako editor, se sice také okrajově věnoval sektářské 

problematice (Řezníček 1911), avšak těžiště jeho práce spočívalo především v dnes již silně 

antikvované populárně-vědecké biografické tvorbě. Z té se sluší zmínit především (jediný) 

životopis osvícenského biskupa L. von Haye, místy sice objevný, 133 avšak celkově Hayovu 

133 Řezníček například ukázal, že Hay byl rytířem ustanoven již v roce 1775, nešlo tedy o výraz vděčnosti Marie 
Terezie za jeho působení na Valašsku v letech 1777-79; 15. 1. 1781 byl pouze tento stav vložen do zemských 
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životu a odkazu nerozumějící a tohoto osvícence mnohomluvně odsuzující (Řezníček 1915). 

Autor sice měl pravdu v tom, což jako katolický historik samozřejmě příkře odsuzoval, že 

Hay byl více "státním biskupem" než zastáncem kuriální politiky (ibid.: 141, 231 ), avšak 

obviněními z obojakosti a faktické neschopnosti mu spíše křivdil (ibid.: 18, 77, 86, 105-106, 

133, 237, 261, 374), zatímco některé další soudy měly již vyloženě diskreditační charakter (cf 

ibid.: 144, 236). Nepronikl-li však Řezníček k obsahu intelektuální katolické osvícenské 

religiozity, nemělo by příliš překvapovat, že neporozuměl ani její lidově-sektářské složce (cf 

ibid.: 199' 203 ). 

Východočeské sektářství (respektive jeho kritika) nicméně zůstalo jednou z důležitých 

součástí katolické historiografie 18. a 19. století i v následující generaci, jejímž 

nejdůležitějším představitelem byl Sedlákův žák, královéhradecký a později olomoucký 

profesor P. A. Neumann O.S.A. Pro Neumannovu práci přitom byla typická konfesijně 

angažovaná bojovnost, poněkud chaotický výběr témat (variujících od předhusitských dob až 

po 19. století) i jejich zpracování a v neposlední řadě již zmiňovaná nedostatečná ediční 

práce, snoubící se přímo s vědomým zkreslováním historické skutečnosti (cf Kutnar-Marek 

1997: 771). 134 Tak tomu bylo v případě jeho náboženských dějin Horácka, v nichž se snažil 

marginalizovat a/nebo diskreditovat reformační minulost kraje (Neumann 1921-22), a stejně 

tak v rozsáhlejším ale nedokončeném díle o lidové religiozitě 18. století (Neumann 1931 ). 

V Prostonárodním náboženském hnutí přitom autorovi nešlo o celkové postižení lidové 

religiozity a tím méně o její vnitřní obsah, nýbrž na základě jiným badatelům nepřístupných 

pramenů královéhradecké konsistoře (vzhledem k neuspořádanosti fondů ostatně namnoze 

dodnes!), sledoval spíše její vnější projevy, zejména náboženské emigrace tajných nekatolíků 

a jejich pronásledování. Celý spis ovšem byl psán z přísně katolického hlediska. 

V Neumannových stopách se vydal i jeho po Únoru 1948 umlčený žák J. Moštěk ve své 

nepublikované disertační práci, v níž sledoval problematiku novobydžovského izraelitismu 

v druhé polovině 18. století (Moštěk 1938). Snažil se přitom ukázat, aniž se však "obtěžoval" 

s uvedením pramenů, že židé, kteří "byli vždy a všude rozkladný živel, který pracoval 

nejenom proti katolické církvi, nýbrž i proti státu" (ibid.: 4), v době tereziánské a josefinské 

prospívali natolik, že veřejně opovrhovali křesťanstvím, čímž svedli ubohé a nevědomé české 

venkovany k svému "bludu" a tak dali vzniknout této sektě (ibid.: 5, 15). Ani zde však nelze 

zůstat u odsudku M. Machovce, že šlo o práci zcela bezcennou (Machovec-Machovcová 

desek Českého království (v moravských pochopitelně již byl); Řezníček 1915: 137. Podobně zamezil směšování 
Hayova Cirkuláře o uvedení křesťanské tolerance s jeho přípisem městské radě chrudimské; ibid.: 239. 
134 Neumanna se v současnosti snažil poněkud hájit R. Zaoral, avšak nepříliš přesvědčivě (Zaoral 2001: zejm. 
122-124, 129-131), za zmínku však stojí jeho poměrně paradoxní blízký vztah k F. M. Bartošovi (ibid.: 125). 
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1960: 273), u odsudku vedenému pro změnu jinou ideovou předpojatostí, protože Moštěkovi 

je třeba přiznat alespoň snahu o hlubší postižení některých podob sektářské víry a jejich 

"nízké" teologie (cf zejm. Moštěk 1938: 15-25, 68-77). Podobně tomu bylo i v dalších 

drobnějších studiích této ideové orientace (Blouznivci náboženští 1936; Vojáček 1931). 

Tradiční katolické dějepisectví, tentokrát zřetelně moravsko-centrické, představovaly i studie 

J. Bombery o zavádění náboženské tolerance na Malé Hané (Bombera 1938) a F. Cinka o 

počátcích obrození na Moravě (Cinek 1934), doplněné krátce po druhé světové válce 

Drábkovým výkladem o olomouckém generálním semináři (Drábek 1946). Všichni tito autoři 

se zaměřovali především na institucionální dějiny a jejich díla ve velké míře závisela na 

pramenném materiálu, který byl spíše parafrázován než analyzován. Výrazná katolická 

orientace, projevující se především odsudkem osvícenství, přitom budiž považována za 

samozřejmost. Neumannův žák Bombera studoval toleranční přihlášky, zejména rovinu 

náboženského přesvědčení nekatolíků, jíž ovšem pojímal jen v kontextu katolické eventuelně 

protestantské ortodoxie (Bombera 1938: zejm. 10-15), takže nepříliš přesvědčivě uzavřel, že 

"lid byl jednak důkladně poštván proti katolictví, jednak doufal, že se mu dostane slíbených 

sociálních úlev ... [zatímco o] nekatolictví - neměli o něm mnohdy ani ponětí" (ibid.: 22). 

Věnoval se také sporům mezi státními a vrchnostenskými úřady na jedné straně a katolickou 

církví na straně druhé, které líčil v duchu ultramontanismu (ibid.: 15-21 ). Obsáhlejší popisná 

monografie Neumannova kolegy F. Cinka (oprávněně) zdůraznila, že v první polovině 19. 

století bylo moravské obrození skoro výlučně kněžskou záležitostí (Cinek 1934: 9; autor 

ovšem poněkud "zapomněl" na úlohu protestantských bohoslovců), přičemž se autor 

podrobněji věnoval pronikání osvícenských myšlenek do kléru prostřednictvím školských 

reforem (a zejména generálních seminářů) a jejich střetu s církevní ortodoxií. Samotnému 

moravskému zemskému semináři a především jeho učitelům (zejména J. Dobrovskému, 

s odsudkem také V. Stachovi) věnoval pozornost olomoucký archivář J. Drábek, vynikající 

sice faktografickou znalostí, avšak plně poplatný zastaralé metodě historické práce (Drábek 

1946). 

Modernější a evropštější linii katolického dějepisectví představovali literární historikové 

rehabilitující a nově objevující kvalitu barokního písemnictví, navazující v některých 

ohledech na J. Pekaře, ale důkladněji se snažící barok pochopit a docenit "zevnitř", přestože 

to zároveň znamenalo ostré boje s "protestantskou" filosofií českých dějin. Tato linie však 

naneštěstí neměla vinou druhé světové války a následného komunistického převratu příliš 

dlouhé trvání, takže na její dědictví začalo být sporadicky odkazováno až koncem šedesátých 

let, a to i z pozic nekonfesionální historiografie (cf Válka 1968), a k dalšímu, modernějšímu 
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rozvoji tohoto typu bádání došlo až později. Z literárních historiků šlo především o V. Bitnara 

a J. Vašicu, z nichž zejména druhý věnoval vedle poesie výraznou pozornost i homiletice a 

pololidové literatuře (Vašica 1995; !dem 2001), přesto však přeci jen poněkud zdůraznil 

velikost výjimečných literárních zjevů 17. a 18. století na úkor běžné katolické literatury té 

doby (cf Čapek 1940: 23). Historik tohoto období ovšem nemůže přehlédnout mnohostranné 

dílo nespravedlivě trestaného Z. Kalisty, jehož slibným začátkem avšak z vnějších důvodů 

zároveň i syntetizujícím vrcholem, se stala slavná antologie České baroko, skvěle ukazující 

jak specifický barokní smysl pro historicitu, tak jeho individuálně-mystickou mentalitu 

vzhlížející k Bohu projevujícímu se skrze tento svět (Kalista 1941). Námitce, že se věnoval 

pouze intelektuální části barokní společnosti, přitom autor čelil zájmem o (polo )lidové 

slovesné umění té doby, ve kterém nacházel tytéž nebo analogické prvky a struktury (Kalista 

1940; !dem 1942). Jednomu z nejdůležitějších barokních motivů, Marii elektě, pronikajícímu 

do českých zemí ze španělské mystiky, přitom věnoval i jednu z četných svých dalších studií 

(Kalista 1992). Asi posledním, dávno posthumně vydaným Kalistovým pokusem o syntetický 

vhled do problematiky barokní zbožnosti, opět lidové a podle autorova přesvědčení v mnoha 

formách přetrvávající až dlouho do 19. století, se stala jeho analýza vybraných pěti českých a 

moravských poutních míst (Tuřany, Vranov, Bozkov, Strašín, Žďár n. S.), demonstrujících 

různé typy barokního "uchopení světa" a jeho "mysticko-bohoslužebné dramatizace", 

doplněná o pokus o uchopení původu a počátků, respektive konce poutnictví barokní doby 

(Kalista 2001). Na "fresku barokní mentality", v různých dílech velkolepě načrtnutou, avšak 

autorem nedokončenou (a nikoli jen z kvantitativních důvodů asi sotva dokončitelnou), však 

již domácí katolické dějepisectví po druhé světové válce nebylo s to navázat, aniž o to možná 

usilovalo. Mnohem bližší mu totiž byla "tradičnější" církevní apologetika, doplňovaná suchou 

faktografií. 

Novější práce 

Faktickými hegemony "oficiální" katolické církevní historiografie se v poválečném období 

stali F. Kubalík a V. Medek, z nichž první šíří svých zájmů i nepůvodností zpracování 

poněkud připomínal F. X. Kryštůfka, zatímco druhý se dopracoval jen k nevýrazné tradičně 

pojaté syntéze českých náboženských dějin z úzce konfesionálního hlediska (Medek 1982). 

Z Kubalíkových prací je vzhledem k našemu předmětu relevantní především jeho přehled 

nekatolických křesťanských církví v Čechách a na Moravě, sepsaný již před druhou světovou 

válkou a podrobněji se věnující především CČS (Kubalík 1991). Pro autorovo stanovisko 

147 



I, 

:,i 

ovšem bylo charakteristické, že "kořen všech bludů [tj. nekatolictví] spočívá v popírání 

autority Církve jakožto společnosti Bohem ustanovené ... Bohužel i u nás pod líbivým 

názvem ,reformace' byl přetržen několikrát normální vývoj jediné, pravé, křesťanské církve" 

(Kubalík 1947: 9).135 Z dějezpytného hlediska ovšem šlo o práci naprosto bezcennou, stejně 

jako v případě populárních církevně-obranných životních příběhů význačnějších českých 

katolických kněží z pera J. Beneše (Beneš 1964). Lépe na tom byla umlčovaná a exilová 

katolická historiografie, mezi jejíž vrcholy patřilo kupříkladu Kadlecovo syntetické 

zpracování českých náboženských dějin (Kadlec 1991); po metodické stránce ovšem šlo o 

dílo rozhodně tradicionalistické, nenacházející inspiraci ani v soudobých proměnách 

evropského katolického dějepisectví. 

Z domácích katolických historiků období 1948-89, jež bylo pro tento typ konfesionální 

historiografie vskutku tragickým, je však třeba zmínit ještě výjimečnou postavu archiváře P. 

R. Zubera, žáka Neumannova i mladších Gollovců, jemuž poněkud volnější moravské 

podmínky umožnily omezeně publikovat a to nakonec i v oblasti náboženských dějin Moravy 

v 18. století. První díl Osudů moravské církve přitom zahrnoval především klasické 

institucionální dějiny diecéze a životopisy jejích biskupů od úmrtí Karla z Lichtenštejna 

(1695) po rozdělení diecéze a povýšení Olomouce na arcibiskupství (1777), v nichž byly 

"dějiny každodennosti" v jistém smyslu "nahrazeny" líčením detailů, aniž by se jich autor 

skutečně dotkl (Zuber 1987). Tím spíše byl očekáván proponovaný druhý díl, inspirovaný 

především francouzskou novou historií a německými církevními dějinami, jenž se měl 

zaměřovat na otázky lidové zbožnosti a jejího formování prostřednictvím kléru a knih 

v období přechodu od baroka k osvícenství, stejně jako na vztah náboženství a umění (cf 

ibid.: 5). Zuber však svou práci nestačil dokončit a výsledný tvar rozsáhlé posthumní 

publikace "skompletované" a i dopsané jeho kolegy vyvolává spíše rozpaky (Zuber 2003). 136 

Autorem zvolený "sociologizující" výklad minulosti je přitom silný především tam, kde líčil 

kontrasty "mentalit" - nepochopení barokní zbožnosti osvícenci a její prvoplánové rušení, 

nebo neméně příznačně disparátnost předosvícenského a moderního chápání zbožnosti. 

Z tohoto důvodu Zuber hovořil o předosvícenské době jako o "středověku" (např. ibid.: 226), 

aby tím zdůraznil fundamentální roli náboženství v tomto období (byt' nikoli náboženství 

církevně-ortodoxního), a pro historiky poněkud překvapivě uzavířel, že "v 19. a 20. století ... 

se idea konfesí přelila do nacionalismu" (ibid.: 454). Plastičnost takového "celostního 

pohledu" však má i své nevýhody, spočívající hlavně v tom, že autor často interpretoval dost 

135 Tento soud ovšem v jinak nezměněném univerzitním vydání z devadesátých let chybí; cf Kubalík 1991. 
136 Cf autorovu recenzi v Religio, Revue pro religionistiku 12, 2004, 2 (v tisku). 
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svévolně a někdy zřetelně konfesionálně-apologeticky (např. ibid.: 445n., 457-459), zatímco 

v jiných případech přeci jen příliš povrchně-schématicky (např. ibid.: 157, 181 ). 

Se Zuberovým dílem lze srovnávat a do jeho doby patří i nevydaná poněkud tradičnější a 

apologetičtější studie J. C. Kebrla, neuvěřitelně sprostým způsobem později plagovaná J. 

Bílým (Bílý-Kebrle 1996). 137 Kebrle, pouze doplňován Bílým, zde v kontextu důkladného 

rozboru života a díla P. A. Koniáše S. J. podal jednak přehled "boje o knihu" v českém 18. 

století (ibid.: 154n. ), ale především se věnoval obsahu Koniášových literárních děl, aby tak 

potvrdil nejen jejich jazykovou a obsahovou kvalitu, ale především aby ukázal jejich 

souvztažnost jak s "vysokým" literárním barokem tak na druhou stranu s lidovou katolickou 

religiozitou první poloviny 18. věku (ibid.: 200-270). 

Současnou katolickou historiografii, vznikající až v popřevratovém období a zřetelně tíhnoucí 

k moderním historicko-teologickým proudům (především) francouzského a italského 

katolicismu, mohou na tomto místě představovat jednak šířeji rozpřažené ale obvykle nepříliš 

hluboké studie brněnského J. Hanuše (Hanuš 2001; !dem 2002), přičemž o zásadní 

nedostatečnosti jeho metodické příručky již byla řeč, především však literární historiografie 

M. C. Putny, přecházející v plastické a chápavé líčení moderního českého katolicismu obecně, 

nadto sepsaná poutavou esejistickou formou (Putna 1998). Již vzhledem k tomu, že šlo o 

první kvalitní zpracování problematiky katolické literatury druhé poloviny 19. a počátku 20. 

století, s rozsáhlými historicko-sociologickými výhledy vpřed i vzad, se jednalo o dílo 

objevné, zároveň ale v mnoha ohledech sporné, počínaje již stanovením roku 1848 jako zrodu 

katolické literatury v podobě jejího "oddělení" od literatury národní (ibid.: 35, 151-152). Tato 

teze je totiž, kromě jiného, důsledkem autorovy malé znalosti soudobé protestantské literární 

produkce, o níž rozhodně neplatilo, že neexistovala (ibid.: 30), ani že neměla uměleckou 

úroveň (ibid.: 158-159), stejně jako zamlčováním polemického charakteru bezprostředně 

potoleranční literatury katolické, nejen beletristické sensu stricto ale i "osvětové". Závažné 

výhrady, které vůči Putnově dílu chová autor této práce, však nijak nesnižují jeho nepochybný 

přínos a směrodatný pohled například v hodnocení Havlíčkovy religiozity (zejm. ibid.: 150), 

na formování Štulcovy a Vinařického "reakce" (ibid.: 153n.), jakož i na rozdílnost českého a 

moravského náboženského vývoje ještě ve druhé polovině 19. století (ibid.: 206-207). 

137 Cf recenzi M. Svatoše v Dějiny a současnost 24,2002, 4: 56-57. 
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.............. __________________________ __ 

5. Marxistická historiografie 

Úloha marxistické historiografie, stejně jako s ní jen částečně související problematika 

oborově-institucionálního vývoje českého dějepisectví v letech 1948-89 dosud čeká na své 

náležité zhodnocení, kromě jiného i z důvodu absentujícího časového odstupu od této periody 

(jeden z pohledů přinesl kupříkladu Hanzal 1999). 138 Její řešení dále musí zohledňovat 

několik rovin. Marxismus na jednu stranu nepochybně přinesl významné proměny odborného 

i popularizačního (a agitačního) historického diskursu ve 20. století, těžko přehlédnutelné 

inovace a interpretační posuny směrem k do té doby namnoze přehlíženým hospodářským a 

sociálním dějinám "lidu", stejně jako později k mikrohistorii a dokonce k historické 

antropologii (cf Eibach-Lottes 2002: 69-82; Iggers 2002: 76-90). V této podobě se 

marxistická historiografie, respektive její různé směry, v celoevropském měřítku rodila již 

v meziválečném období a svého plného rozkvětu a významu dosáhla po druhé světové válce, 

cca do sedmdesátých let, kdy se její zájmy postupně přesunuly do genderových dějin, 

etnodějin a podobných oblastí. Česká situace, stejně jako situace v dalších zemích 

Východního bloku, zhruba shodná se západoevropskou v meziválečném období, však byla 

poznamenána politickými událostmi roku 1948 (a v o něco menší míře i let 1945-48). 

Komunistický převrat, který z marxistické historiografie učinil "vládnoucí" a ipso facto jediný 

"dovolený" interpretační směr, na jednu stranu umožnil její nebývalý rozkvět, zároveň však 

do historické práce otevřel cestu dogmatickým zastáncům marxismu, nebo i lidem jím se jen 

vnějškově zašťiťujícím, jejichž badatelské výsledky tomu mnohdy neodpovídaly (nemluvě o 

tragickém osudu zavržených historiků, ať již lidském nebo zároveň negativně ovlivňujícím 

vývoj naší historiografie). Fungoval v tomto smyslu jako "absolutistická" státní ideologie, 

namnoze vnějšková a represivně vynucovaná, byť zase u jiných skutečně vnitřně "vyznávaná" 

-analogicky k potridentskému protireformačnímu katolicismu; o implicitně náboženské roli 

marxismu, zdůrazňované řadou religionistů a sociologů náboženství, ostatně bude řeč níže. 

"Marxismus v praxi", zejména tzv. reálný socialismus normalizačního období, však rozhodně 

neznamenal, že by všichni oficiálně publikující historikové byli marxisty; příležitostně a 

omezeně mohli publikovat dokonce i někteří konfesionální historikové, jak již výklad ukázal, 

a zároveň řada "profánních" historiků sice z nezbytí přijala marxistickou roušku své práce, 

projevující se výběrem témat a obligatorními citáty klasiků marxismu-leninismu, ale jejich 

pracovní metoda a charakter a obsah jejich děl byly marxismu na hony vzdálené. V tomto 

138 K tomu cf recenzi T. Borovského v ČČH97, 1999,4:807-812. 
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případě můžeme hovoňt o jakési vnitřní kritice marxismu, ať již pocházející od badatelů, kteří 

se ideologické roviny tohoto "opia intelektuálů" (R. Aron) po kritickém prozření vzdali, nebo 

od lidí, kteří ji nikdy nepňjali. Nevýhodou tohoto postoje se však mnohdy stal apriorní odpor 

k (explicitním úvahám o) teoretické a metodické rovině dějezpytné práce, pramenící z kritiky 

dogmatického ideologismu prvoplánových marxistů, nereflektující skutečnou potřebnost 

těchto dimenzí, patrný zejména po roce 1989. Pražské události roku 1968 a normalizační 

období vedly zároveň k vnitřní destrukci a skryté diskreditaci marxistického bádání; většina 

někdejších přesvědčených marxistů, kteří (byt'si po svém a do značné míry jednostranně) 

posunovali historické bádání kupředu, se totiž stala více či méně zřetelnými kritiky této 

interpretační školy, respektive (pňnejmenším) částečně pňšla o publikační možnosti, zatímco 

jiní zdogmatičtěli v rovině ideologických frází, "nahrazujících" skutečné bádání a další 

teoretický vývoj této školy. Tím de facto zaniklo české marxistické dějepisectví, ačkoli 

vnějškově stále zůstávalo dominantní a vlastně jedinou explicitně možnou domácí historickou 

školou. Bylo nahrazeno onou vnitřní kritikou marxismu, v různé míře recipující moderní 

posuny západoevropského (ale i polského a ruského) dějepisectví a dávající přednost 

empirické práci před ideologií, jež po převratu (a své osobní i institucionální distanci od 

marxismu) v podstatě ovládla naší historiografii. 

Obecné rysy marxistického výkladu českých dějin 

Budeme-li pro tuto chvíli uvažovat jen o "ideově čistém", skutečně zastávaném a ne

oportunním marxismu značné části mladých českých historiků především konce čtyňcátých 

let a následující dekády, je užitečné zmínit, že podle řady religionistů, filosofů a sociologů 

náboženství marxismus nebyl než novým symbolickým umverzem, analogickým 

k předchozím meta-výkladům světa (mýtus, různá náboženství, osvícenská pňrozená filosofie 

atd.) a v tomto smyslu dokonce implicitním náboženstvím. Poskytoval totiž všeobsažný, ze 

své podstaty vědecky neodvoditelný explikační rámec, eschatologický výklad dějin lidstva 

zaměřený k vybudování beztřídní společnosti, v níž by (kulturní) nadstavba byla 

nezkresleným odrazem (socioekonomické) základny, projevujícím se nejen v myšlení, ale i 

v cítění a jednání individua a společnosti (to platilo přesto, že se na druhou stranu hovoňlo o 

"historickém materialismu" či "vědeckém ateismu", jenž se v normalizačním období dokonce 

stal institucionalizovaným akademickým oborem). Vedle toho marxismus disponoval řadou 

sakrálních objektů, přímo "vypůjčených" či analogických k prvkům dosavadní organizované 

religiozity ("posvátné" texty a "mytologické" narace, "nedotknutelné" osoby, "sakrální čas" 
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v podobě výročních oslav, svatostánky včetně "kenotafů" atd.), takže platilo, že "stejně jako 

existují různé formy víry, existuje i mnoho podob nevíry, která není ničím jiným než vírou 

,naruby"' (Waardenburg 1997: 128-129). Nebudeme-li přitom s tímto interpretačním klíčem 

zacházet příliš normativně a prvoplánově, protože "věřící" marxismus jistě nebyl 

homologický s dosavadními organizovanými náboženstvími nýbrž k nim jen analogický, je 

zřejmé, že umožňuje značnou míru pochopení vnitřních i vnějších bojů (nejen) v rámci 

marxistické historiografie, srovnatelných s dřívějším pronásledováním jinověrců a především 

heretiků, sakralizace, eo ipso perpetuace určitých výkladů apod. Umožňuje zároveň 

porozumět mnohovrstevnatosti tohoto symbolického univerza, projevujícího se jak v rovině 

vnější ideologie, oportunní nebo i egocentické represivní politiky, tak také jako nitemé 

přesvědčení; vnější důsledky všech typů přijetí této "nové víry" přitom mohly být jak zcela 

shodné tak i rozdílné (jako tomu ostatně bylo i ve výše zmíněném případě bojovného 

protireformačního katolicismu). Zjištění různých rovin přijímání a/nebo vnějšího deklarování 

marxistické ideologie v rámci vědecké práce, které je závažným důsledkem tohoto způsobu 

konceptualizace marxismu, v první řadě implikuje jeho mnohem hlubší působení než jen 

v rovině politicko-ideologické. Ta sice byla po listopadovém převratu odstraněna, zároveň 

však došlo k implicitnímu přetrvávání některých jejích složek (např. "humanistická" víra 

v neustálý pokrok, jistý typ nacionalismu atd.) nebo naopak opozit (nezájem o teorii a 

metodologii, někdy povrchní, "ideologické" a za marxismus "zástupné" přijímání 

katolicismu, nenáležitý odsudek všech výsledků marxistické vědy apod.). Ve druhé řadě toto 

zjištění analogicky umožňuje hlubší pohled i na jiné ideologie a ideologizující formy 

historické práce, počínaje již nacionalistickým dějepisectvím 19. a první poloviny 20. století a 

dalšími jejími aprioristickými složkami a strukturami, latentně ovlivňujícími dějezpytné 

rozumění a poznání (cf zejm. White 1975). 

Implicitně náboženský charakter prvotního českého historického (a filosofického) marxismu 

na jednu stranu výrazně podpořil jeho přijetí v podobě obecného historického po/vědomí a 

zároveň umožnil nebo i podpořil přetrvávání některých významných hodnotících stereotypů. 

Kromě závažných přímých důsledků pro historickou práci a historickou vědu to přitom mělo 

neméně důležité důsledky nepřímé, jako kupříkladu vliv historického (po)vědomí cenzurních 

orgánů na oficiální publikační produkci (nejen knižní), způsob recepce a hodnocení 

historických událostí, epoch a osobností, výuku dějepisu ve školách všech stupňů atd. Podle 

M. Hrocha se zde vedle historicky a národní velikostí podmíněných stereotypů (historismus, 

jeho "státní" rozsah, protiněmecká vyhrocenost, čechoslovakismus) výrazně projevily i ty, 

vyplývající ze zkušenosti druhé světové války, především ( 1.) svébytný historizující a "státní" 
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nacionalismus, vedoucí (2.) k pocitu permanentního ohrožení ze strany Něrnecka, (3.) 

"vyvažovanému" nově konstruovanou Československa jako "mostu" mezi Východem a 

Západem, ale také (4.) odsunem českých Něrnců uskutečněnou koncepcí národního státu. 

V důsledku toho "historické vědomí bylo posíleno a výrazně propojeno s národní identitou, 

tedy silně nacionalizováno; byla posílena pozice husitství, s důrazem na bojovnou tradici, 

v českém historickém vědomí; byla však oživena také tradice obrozenecká; odsunem byly 

dány ,objektivní' předpoklady pro úplné vytlačení ,našich' Něrnců nejen z české společnosti, 

ale také z českého historického vědomí; zrodil se mýtus první republiky jako poslední bašty 

demokracie, ale vzápětí byl zpochybněn kritikou jejího společenského systému" (Hroch 2004: 

12). Marxismus k tornu přidal důležitou koncepci "lidovosti" respektive jakési "proto

kornunističnosti" českého národa, (dočasně) i internacionalismu, stejně jako přetrvávání a 

petrifikaci historického po/vědomí předchozí doby (ibid.: 13; cf také Hanzal 1999: 83n.), 

jinak řečeno Jiráskova zjednodušení a "zrornantičtění" Palackého chápání filosofie českých 

dějin, jež nebylo ve většině případů kolizní s jejich výkladem protestantsko-rnasarykovskýrn 

(ač ten obvykle nebyl uváděn explicitně). 

Uvedené skutečnosti měly zásadní vliv na institucionální formování a badatelské směřování 

historické vědy v Československu po roce 1948, což se samozřejmě týkalo i náboženských 

dějin, respektive týkalo se jich to - vzhledem k explicitnímu ateismu nové ideologie -

povýtce. Prvotní marxismus konce 40. a 50. let přinesl jednak Z. Nejedlého "rornanticko

ideologické" navázání na starší tradici českého husitského dějepisectví, zároveň však 

kombinovanou s marxistickým pohledem na starší dějiny, který chápal náboženství a 

náboženská hnutí (včetně husitství) redukcionisticky jako výraz sociálních a ekonomických 

rozporů jejich doby (F. Graus, J. Macek). Studium náboženských dějin, v rámci českých dějin 

především studium "husitského revolučního hnutí", se proto nezastavilo, bylo však cele 

podřízeno jedné výlučné interpretaci, značně redukující duchovní obsah tohoto fenoménu (a 

v mnoha ohledech ostatně i marxismu, jenž byl přijímán prvoplánově, bez náležité filosofické 

průpravy a tím i porozumění). K postupnému odpadávání této ideologie začalo docházet až 

koncern padesátých a především v šedesátých letech, mimo jiné zásluhou filosofické 

konceptualizace R. Kalivody. I Kalivoda přitom zůstal na půdě marxistické filosofie dějin, 

respektive jí přímo prohloubil důkladnou znalostí jejího filosofického kontextu a implikací, 

avšak ve své vlivné Husitské ideologii v návaznosti na K. Konrada zdůraznil význam 

filosoficko-náboženských obsahů různých typů husitské ideologie, protože jinou formou 

podle jeho názoru její rovina "třídního boje" nernohla být prosazována; "jedině abstraktními 

ideály, proměněnými v metafyzická axiornata, bylo možno napadnout hierarchickou stavbu 
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společnosti" (Kalivoda 1961: 81). Kalivoda ovšem nebyl historik a některé body jeho práce 

jsou v tomto ohledu dost povážlivé, jako i v případě jiných marxistických filosofů dějin. Šlo 

především o přecenění (sociálního) významu adamitismu - o jehož skutečné podstatě a 

dokonce existenci v té formě, oj aké psal Kalivoda, mohou být vedeny spory - který pokládal 

jednak za syntézu dosavadního sektářství a zároveň za vrchol husitské ideologie (ibid.: 358-

382), ačkoli ve skutečnosti nešlo než o málo četné, navíc svým okolím potírané náboženské 

představy a skupiny. Také teoretické hledisko této pozoruhodné syntézy je z dnešního 

pohledu poněkud problematické a rozhodně poplatné době jejího vzniku. Kalivoda však 

přinejmenším otevřel cestu dalším revizím marxistického chápání úlohy religiozity 

v dějinách, například Šmahelovu zdůraznění primátu víry nad nacionálním (i 

socioekonomickým) rozměrem husitství (Šmahel 2000). 

Stručný a nutně jen částečný výklad o marxistickém chápání husitské epochy v práci o 

(lidové) religiozitě 18. a 19. století není omylem; jeho cílem bylo ukázat obecné směřování 

marxistické historické vědy a jí zakládající filosofie dějin, zaměřené - alespoň pokud se 

týkala náboženských dějin- především právě na analýzy této "bezpečně vzdálené" historické 

periody a způsob jejich traktování materiálu. S obdobnými přístupy se totiž budeme setkávat i 

v případě historické (a etnografické) literatury věnované období raného novověku, ovšem 

s tím rozdílem, že studií (lidové) religiozity v tomto případě bylo mnohem méně. Vedle toho 

se zde však uplatnila, především v období po roce 1968 (zatímco dříve studium náboženských 

dějin 18. a 19. století prakticky absentovalo), již zmiňovaná ideologická schématičnost 

některých paradigmatických výkladů. Studium českého osvícenství v kontextu průmyslové 

revoluce a dalších modernizačních změn tak přímo vycházelo z řady Hrochem uváděných 

stereotypů historického vědomí a dále je petrifikovalo (viz Haubelt 1986), zatímco ještě horší 

to bylo v případě souborného pohledu na vznik a vývoj českého národního obrození (Kočí 

1978). 

Marxistická historiografie a etnografie náboženství 18. a 19. století 

Mezi marxistickými studiemi o lidové religiozitě 18. století zaujímá zcela mimořádné 

postavení monografie M. a M. Machovcových o českých středověkých a tolerančních 

sektářích Utopie blouznivců a sektářů/39 vzniklá nejen na témže pracovišti jako Kalivodova 

Husitská ideologie, ale i z velmi podobných zdrojů a stojící na těchže výkladových pozicích 

139 Autorem části o Toleranční době byl M. Machovec. 
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(Machovec-Machovcová 1960). Tato práce si kladla za cíl podat vyčerpávající marxistický 

popis východočeského sektářství Toleranční doby, včetně zhodnocení dosavadní literatury a 

již zmiňovaného zajímavého, nikoli však nesporného nového uchopení pramenného materiálu 

(ibid.: 195-213). V návaznosti na "zplanělý protestantismus" R. Medka aJ. V. Šimákovy 

úvahy o jednotnosti tolerančního sektářství přitom Machovec toto hnutí pojímal jako jediný 

celek, "určitý projev [socioekonomicky motivovaných] prvopočátků myšlenkové a 

organizační emancipace chudiny za feudalismu" (ibid.: 307), který zprvu podléhal iluzi o 

změně poměrů zásahem protestantských panovníků, tedy iluzi o sektářům jen málo známém 

protestantismu jako prostředku sociální nápravy. O tomto období, které trvalo až do vydání 

Tolerančního patentu a tedy poznání skutečného protestantismu (vzpomeňme na Medkovu 

"ubohost toleranční církve"!), autor hovořil jako o době "pseudoprotestantismu", v níž se 

budoucí údajně většinové sektářství mísilo s budoucím okrajovějším protestantismem (ibid.: 

31 0-326). Po vydání Tolerančního patentu se však ideje pseudoprotestantů zhroutily, protože 

obě tolerovaná vyznání byla teokratická a nehlásala žádnou radikální změnu zde na zemi, což 

venkovskou chudinu mělo vést k poznání, že na svou víru "stačí sama"; šlo o fázi L 

"necírkevního křesťanství", myšlenkově ubohou, poněvadž stále vycházející z křesťanské 
~~-·· ·-···-·-·---~·· • ••"r __ ,_,_.--~·--···· ···• • "• 

teologie, byť vlastně šlo o její negaci (ibid.: 331-336). Třetím vývojovým stádiem, formou 

"nekřesťanského teismu", podle Machovce měl být východočeský "deismus" a izraelitismus, 

v nichž došlo k odvržení christologických dogmat, což v této optice znamenalo poznání, že "i 

Kristus patří do té nenáviděné řady od panstva až po faráře", nahlédnutí sociálně

konzervativní role křesťanství ve feudální společnosti (ibid.: 336-342). Konečně vrcholným 

stádiem tolerančního sektářství byl "panteismus ateistického a materialistického charakteru", 

kdy se lid oprostil od teistického pojetí Boha, ne však Boha vůbec, poněvadž "k tomu u lidu 

nejsou gnoseologické předpoklady". Z něj vyplývající sociální učení a praxi ovšem Machovec 

byl s to částečně doložit jen v případě M. Machka ze Lhoty u Chroustovic (ibid.: 364-415). Po 

neúspěchu panteistické "misie" mělo dojít k jejímu radikálnímu obratu, perverzi ve víru ve 

fantastického, nadsvětského osvoboditele utlačovaných nebo k obratu k sexuálně bezuzdnému 

chování (ibid.: 426-438). 

Tento vývojový popis, tvořící páteř Machovcovy konceptualizace tolerančního sektářství, 

ovšem není jako celek historicky doložitelný; byl spíše produktem autorovy marxistické 

filosofické invence, takže "výklad není ničím jiným než v jádru již hodnotící charakteristikou 

[která] ... prakticky znemožňuje problém geneze blouznivectví [a tohoto hnutí vůbec] správně 

pochopit" (Kučera 1976: 6). Jeho vývojovou posloupnost vyvrátil R. Říčan (Říčan 1962), 

sociálně-reformní charakter tolerančního sektářství M. Zajícová (Zajícová 1995: 47; Eadem 
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1999) a jeho jednotu J. P. Kučera i autor přítomné práce (Kučera 1976: 9; Nešpor 1998: 57-

59). Monografie Machovcových je však přesto nepominutelná při každém podrobnějším 

studiu lidové zbožnosti 18. a 19. století, protože vedle množství problematických (globálních) 

interpretací nejen přinesla četné zajímavé dílčí postřehy, ale také výraznou měrou ovlivnila 

několik dalších studií na obdobná témata. Jejím přínosem byl například poukaz na některé 

paganismy v obecném raně-novověkém lidovém náboženství, podmíněné především 

"přežíváním některých dílčích rysů rodové společnosti", které naopak byly sektářství docela 

cizí (ibid.: 348), nebo první skutečně vědecká analýza V. Olivou popsaných 

transformovaných podob tolerančního sektářství (ibid.: 458-468). Z autorů přímo navazujících 

na Machovce lze zmínit moravského B. Šindeláře, který upozornil na existenci "městské" 

(byť z venkova pocházející) větve tolerančního sektářství, na brněnského lidového 

náboženského myslitele F. Šimáčka a jeho kruh (Šindelář 1965), a později zkoumal vliv 

zednářství na osvícenské náboženské myšlení (Šindelář 1985). Třebaže přitom zřejmě nelze 

prokázat filiaci Šimáčkových myšlenek z východočeského "blouznilství", četné styčné body 

nám dovolují blíže proniknout k dobovému lidovému náboženskému myšlení. Naopak 

pozdější práce M. Machovce, zejména samizdatový sborník k výročí Tolerančního patentu, na 

němž se podíleli mimo jiné F. Šamalík aJ. a M. Šimsovi (Machovec 1995; Šamalík; Šimsa 

1995; Šimsová 1995), již výrazně překračoval marxistickou ideologickou perspektivu směrem 

k dialogu ateistů s konfesionálními křesťany, jako o to Machovec ostatně usiloval již v druhé 

polovině šedesátých let. 

Přes spornost klíčové studie M. Machovce v rámci historiografického diskursu, vedoucí 

v některých případech až k záměrným dezinterpretacím pramenů (a jejich "sociologické" 

váhy), bylo zřejmé, že se její autor snažil s rozsáhlým materiálem fundovaně (filosoficky) 

vyrovnat a po svém jej interpretovat. Naproti tomu studie J. Lavičky, naneštěstí přijímaná 

částí zahraničních badatelů, patří spíše do sféry "bájí" a vyložených nesmyslů, protože její 

autor na základě pochybné argumentace tvrdil, že skutečnými původci Voltairova Sermon des 

cinquante byli východočeští "deisté" 18. století navazující na daleko starší české i evropské 

sektářství (Lavička 1988; !dem 1988a). Vykonstruovaná souvislost tzv. deismu se staršími 

náboženskými proudy, sama jeho existence v polovině 18. století, diskuse o údajných cestách, 

jimiž se jeho teologické názory měly dostat na postupimský dvůr, a v neposlední řadě 

marxistická interpretace všech těchto skutečností však Lavičkovu studii vyřazují z jakéhokoli 

seriózního odborného bádání. 

Jinému zdánlivě partikulárnímu tématu, které však v rámci marxistického výkladu českých 

dějin nabývalo zásadního významu, ohlasu a vlivu Francouzské revoluce na českém venkově, 
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se již v padesátých letech věnovala K. Mejdřická (Mejdřická 1959), aby svou práci mnohdy 

zcela doslovně v populárnější formě zopakovala o třicet let později (Mejdřická 1989). 

Autorka Revoluci interpretovala v návaznosti na francouzskou levicovou historiografii 

(Jaures, Mathiez, Saboul) a stejně tak zdůrazňovala její pozitivní vliv na formování sociálně

emancipačního a potenciálně sociálně-revolučního hnutí poddanského lidu ve 

středoevropských zemích, který prý byl nespokojen s nedostatečností josefinských reforem 

(Mejdřická 1959: 76-79, 82-83). Do té doby všeobecně sdílená představa o negativním 

hodnocení Revoluce byla podle Mejdřické nesprávná z toho důvodu, že se opírala jen o 

"reakční" prameny z venkovského ale hlavně městského prostředí (ibid.: 131-132; Mejdřická 

1989: 126, 156-157). Problémem ovšem bylo, že autorka své tvrzení příliš nedoložila, nýbrž 

vliv Francouzské revoluce na lidové vrstvy spíše apriorně předpokládala. V pozdější knize 

z něj správně vyloučila tzv. Helvetskou rebelii (Mejdřická 1989: 192-216), zatímco dříve 

tento odpor vůči vojenské službě poněkud nadneseně interpretovala, že "nechtějí bojovat proti 

Francouzům, kteří jim přinášejí svobodu" (Mejdřická 1959: 203), nedokázala se však již 

vzdát představy o jiných francouzských vlivech v Čechách a na Moravě, dokládané jen 

úředními obavami, Vavákovými invektivami a nedoložitelnou zprávou o užívání revolučního 

kalendáře na Jilemnicku (Mejdřická 1989: 130-143, 164-169). Studie Mejdřické proto více a 

hodnověrněji vypovídaly o vlivu státní protirevoluční propagandy na lidové vrstvy a 

způsobech její recepce (např. ibid.: 234, 262 aj.), i když ani v tomto případě nebyly bez 

zjevných omylů- například autorčin popis Krameriových Nových kalendářů tolerancý (ibid.: 

127) je totiž zcela nesprávný, dokonce do té míry, jakoby je nikdy neměla v ruce. 

Podobný význam mělo pro marxistickou historiografii i studium poddanského povstání roku 

1775, u něhož starší literatura předpokládala vedle sociálních také náboženské kořeny. 

Pramenně dobře podložené studie E. Čáňové, J. Kočího a především J. Petráně tuto hypotézu 

do značné míry relativizovaly (Čáňová 1962; Kočí 1975; Petráň 1973; Povstání poddaného 

lidu 1975), i když zase O. Janeček ve své jinak dost schematicky pojaté nepublikované 

disertaci upozornil na některé nové prameny svědčící přeci jen o protikatolickém charakteru 

v některých místech tohoto povstání (Janeček b.d.: 117-119, 126n.) a totéž do jisté míry učinil 

i J. Válka (Válka 1975: 167-70). Kromě této reinterpretace je třeba upozornit i na pozdější 

syntetickou práci o počátcích národního obrození pod vedením J. Petráně, zřetelně již 

překračující hranice marxistického písemnictví, přesto však vnějškově omezenou dobou 

svého vzniku (Petráň et al. 1990). Její autoři proti starší historické tradici zdůraznili spíše 

sociální než národnostní rozpory v české společnosti té doby (zatímco J. Kočí trval na 

obojím), avšak nemohli se věnovat studiu religiozity včetně jejích "veřejných forem" jinak a 
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podrobněji než v negativní rovině (např. vícekrát je v knize zmíněno zrušení Tovaryšstva); 

z kapitoly o univerzitě proto prakticky "vypadly" zmínky o její teologické fakultě (cf ibid.: 

144-153), zatímco kapitola o lidové písni explicitně hovořila pouze o světských námětech 

(ibid.: 189-197) atp. Přesto však již tento soubor studií znamenal překrok od (třebas jen 

vnějškově) marxistického dějepisectví směrem k polistopadové "profánní" historiografii. Tak 

tomu naopak rozhodně nebylo v případě již zmiňovaných starších Kočího a Haubeltových 

syntéz, které se tato práce snažila více či méně nahradit, stejně jako v případě dalších studií 

těchto autorů (např. Haubelt 1974; Kočí 1957; !dem 1975). Marxistická stanoviska nepřestal 

zaujímat kupříkladu i vlivný brněnský literární historik J. Hrabák, který v opozici vůči svým 

kolegům, snažícím se navázat na tradici meziválečného (katolického) bádání o baroku 

(především Válka 1968), zdůraznil její "reakční" charakter a vyzdvihl naopak tradiční 

Vlčkovu interpretaci (Hrabák 1968). Z těchto obecnějších prací je konečně třeba zmínit 

bojovným marxismem silně poznamenanou komparativní studii slovenského právního 

historika (a vědeckého ateisty) F. Vašečky, která však dodnes zůstává jedinou soubornou 

prací z našich novějších nábožensko-právních dějin (Vašečka 1957); naproti tomu se práce 

jeho českých kolegů, obvykle nezacházející do filosoficko-právních spekulací a spíše 

deskriptivního charakteru, se omezovaly spíše na dílčí studie z oblasti právní historie 

interkonfesijních a konfesionálně-státních vztahů (např. Klabouch 1960). 

Zatímco měl-li výklad o marxistické historiografii odpovídat charakteru dané doby a proto byl 

soustředěn spíše podle jednotlivých tématických okruhů, v případě etnografie, která jej o 

některá důležitá témata doplňovala, tomu tak nebude; mnohem důležitějším třídícím 

hlediskem zde totiž budou osobnosti jednotlivých badatelů, respektive klíčový význam A. 

Robka v normalizačním období (a pro studium české lidové religiozity obecně). Tento žák 

Chotkův, Pertoldův a Říhův byl totiž prakticky jediným, kdo si pro své všeobecně uznávané 

marxistické přesvědčení (a oficiální postavení) "mohl dovolit" studovat náboženskou 

problematiku, nebo její výzkum koordinoval a když po roce 1968 prakticky ovládl obě hlavní 

etnografická výzkumná pracoviště, prosadil jejich badatelskou orientaci na tradičně pojatý 

národopis a slavistiku, doplněné o některé podněty sovětské etnografické školy (Nešpor

Jakoubek 2004: 54-55).140 Byla to přitom právě Robkova autorita a jeho vliv, který českou 

etnografii a folkloristiku definoval především jako historickou disciplínu se všemi kladnými i 

zápornými stránkami této skutečnosti; nepochybným pozitivem přitom bylo shromažďování, 

vydávání (bohužel pouze výběrové) a analýza pramenů lidové provenience, především kronik 

14° Cf také medailon M. Moravcové v Lidé města, revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace 
9/2003: 147-150. 
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z 18. a 19. století, v níž Robek do jisté míry navazoval na dílo F. Kutnara (především Robek 

1965; !dem 1974; !dem 1989). 141 Práci s tímto typem historických pramenů totiž většina 

českých historiků té doby opomíjela nebo podceňovala, i když třeba právě pro výzkum lidové 

religiozity nepochybně jde o nejdůležitější zdroj informací (cf Robek 1965: 60-70, 84), byť 

Robkovy vlastní práce na tomto poli se vyznačovaly výrazně dogmaticky a ideologicky 

pojímaným marxismem. 142 V návaznosti na Z. Nejedlého (ale do jisté míry i na F. Kutnara) se 

Robek snažil ukázat především "lidový" charakter národního obrození (Robek 1974: 9; !dem 

1976: 8; !dem 1990: 137-138), stejně jako skutečnost vesnického "třídního boje", při kterém 

"katolická ideologie měla obrovské možnosti sehrát potlačitelskou úlohu ve prospěch 

vykořisťovatelů" (Robek 1965: 88; !dem 1990: 140). Přestože věnoval několik studií lidové 

obřadnosti a religiozitě obecně, trvalejší hodnotu z Robkova díla na poli českých 

náboženských dějin raného novověku a 19. století mají především jeho pramenné edice. 

V návaznosti na A. Robka a pod jeho "dohledem" vznikaly i další práce z této oblasti, v nichž 

se například J. Krupková věnovala rodinné obřadnosti spojené s narozením dítěte (Krupková 

1989), zatímco I. Heroldová (Heroldová 1975) a brněnská A. Navrátilová problematice smrti 

(Navrátilová 1996; Eadem 2004), čímž doplnily dřívější výzkumy výročních obyčejů a 

sňatečních obřadů. Rozhled těchto autorek však nepřekročil tradiční etnografii a folkloristiku, 

stejně jako jejich práce rovinu pouhé deskripce velkého množství "starožitností" v intencích 

kulturní historie Č. Zíbrta. I pomineme-li protináboženskou orientaci jejich předlistopadových 

studií (např. Navrátilová 1974), nutno říci, že jim zcela chyběl smysl pro skutečný historický 

' k 143 vyz um. 

Robek však teoreticky usměrňoval a fakticky řídil i výzkum českých migrací, ať již šlo o 

emigrace z českých zemí v 18. století do (pruského) Slezska a dnešního Polska (např. 

Heroldová 1971 ), nebo o sto let pozdější emigrace směřující do Banátu a na Volyň (např. 

Hedoldová 1983; Eadem 1996; Jech et al. 1995; Secká 1993; Eadem 1996; Špoula 1982) a 

mnohé další, nebo naopak o reemigrace z těchto oblastí po druhé světové válce (např. 

Heroldová 1986; Vaculík 1983), přičemž jeho určující vliv je v této oblasti dosud patrný 

(Nešpor 2002c: 17-19). Výzkumy se přitom zaměřovaly hlavně na tradiční národopisná 

témata, i když v některých případech si překvapivě hojně všímaly také důležitých religijních 

otázek (např. Heroldová 1971 ), byť to neznamenalo jejich plnoplatnost v rámci soudobých 

141 Na druhou stranu Robek ještě v roce 1990 Kutnara (byť bez udání jména) ostře kritizoval; viz Robek 1990: 
143. 
142 Výrazem této skutečnosti byla například i popřeratová publikace teoreticky ustrnulé studie Robek 1990. 
143 Oprávněnou historiografickou kritiku díla A. Navrátilové podala M. Melkesová in Historická demografie 
28/2004: 209-215. 
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vědeckých diskusí. Jak totiž na bulharském materiálu ukázal V. Penčev (Penčev 1988; !dem 

1996), na ukrajinském O. Sládková (Sládková 2001) a na rumunském a bulharském autor této 

práce s kolektivem spolupracovníků (Nešpor 1999; Nešpor-Hornofová-Jakoubek 1999; lidem 

2000; lidem 2001; lidem 2002), v tomto směru je mnohdy diskvalifikovala již použitá 

metodika výzkumu, v neposlední řadě malý smysl pro pramennou kritiku historického 

materiálu a nízká míra porozumění religijní problematice, a také neschopnost překročení 

apriorně vymezených výzkumných polí a interpretačních schémat. Přes tyto dnes již zjevné 

nedostatky však nelze výsledky uvedených výzkumů pominout, neboť svým zaměřením na 

specifické malé sociální skupiny, byt'si odcházející z českých zemí přeci uchovávající 

významnou část české "mentality", prostředkovaly hlubší poznání sociokulturní situace 

v Čechách a na Moravě, než (absentující) prameny pro sociální majoritu. Jejich úloha při 

analýze domácí situace (na rozdíl od partikulárního výzkumu emigračních komunit) ovšem 

nemůže být než jen komparativní. 

Formy vnitřní kritiky marxismu na poli historiograjie144 

Vedle oficiálního marxistického dějepisectví a vedle již zmiňovaných starších a ideologicky 

odlišných linií historické práce, jejichž výzkumné a publikační možnosti byly v období vlády 

komunistického režimu v různé míře ztížené (byt' nelze říci, že by vůbec neexistovaly), se 

postupně začala uplatňovat vnitřní kritika nebo alespoň odstup značné části progresivnějších 

historiků od ideologicky pojímané historické vědy. Autoři tohoto typu se sice obvykle 

vnějškově museli hlásit k "historickému materialismu" a k marxistickému chápání českých 

dějin, ve své vlastní odborné práci však již mohli postupovat odlišným způsobem a pokud se 

zároveň úspěšně vyhýbali "problémovým tématům" (jako byla např. problematika soudobých 

dějin a do značné míry i dějiny náboženství), režim proti nim nepodnikal represivní kroky. 

Pro popis pole historických prací více či méně zaměřených na oblast, jíž v této studii 

sledujeme, můžeme - spíše pracovně, než s nárokem na obecnější platnost - identifikovat 

několik "obranných strategií" tohoto typu, spočívajících kupříkladu v metodické a tématické 

orientaci, de-centralizaci, regionální solidaritě, postupném odstraňování ideologických prvků 

apod. Někteří badatelé se věnovali tradičním tématům marxistické historiografie, jako byla 

144 Zatímco v případě historické vědy se vedle marxismu zřetelně uplatnily také různé formy jeho výše 
definované vnitřní kritiky, v případě české etnografie tomu tak z více důvodů nebylo, mj. pro odchod značné 
části kritiků do emigrace (L. Holý, V. Karbusický ad.) stejně jako pro výraznou hegemonii A. Robka v tomto
na rozdíl od dějepisu - nepříliš velkém a institucionálně nerozsáhlém oboru. O různých snahách o překonání 
"Robkovské éry" v osmdesátých letech, stejně jako o rnímoběžných etnografických aktivitách, informoval autor 
této práce společně s M. Jakoubkem ve studii Nešpor-Jakoubek 2004: 55. 
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problematika studia nižších sociálních skupin, prostřednictvím metod, které byly obtížně nebo 

vůbec ne-ideologizovatelné. Sem můžeme zařadit kupříkladu studie historických demografů, 

jejichž další výhodou bylo, že přicházeli s novou vědní subdisciplínou, objevující se od 

šedesátých let výrazně i v zahraniční historiografii, o jejíž nezbytnosti nemohlo být pochyb. 

Jiní naopak odešli, respektive museli odejít z hlavních historických pracovišť na pracoviště 

méně významná či periferní, kde však mohli alespoň částečně pokračovat ve své práci; tuto 

roli typicky plnila některá regionální muzea, stejně jako jejich časopisecká produkce, mnohdy 

o dost vyšší úrovně než "oficiální" ČsČH (Historický Tábor; Studia comeniana et historica 

atd.). Další typickou formou skrytého odporu vůči dogmatickému a/nebo devótnímu 

marxismu bylo s de-centralizací spojené využívání regionální solidarity, v historické obci 

spojené především s Moravou, zatímco v etnografii (a obecně v sociálních vědách) spíše se 

Slovenskem, kde se "problémovým lidem" naskýtaly mnohem větší profesní možnosti. 

Soudržnost značné části moravských historiků a jejich obecně větší (byt' nahlas nevyřčená) 

náklonnost ke katolicismu například právě zde umožnila rozvíjení jistých typů výzkumu raně 

novověké religiozity. Všechny uvedené i další typy vnitřní rezistence, umožňující omezenou 

vědeckou svobodu aniž se badatelé dostávali do permanentního konfliktu s vládnoucí mocí, 

přitom mohly být využívány v různých vzájemných kombinacích a s různou mírou úspěšnosti. 

Naším úkolem však zde nebude jejich podrobnější charakteristika, jako spíš alespoň velmi 

stručná charakteristika jejich výsledků, tedy progresivní části české historické vědy vznikající 

v období vlády komunistické diktatury a zaměřené na výzkum religiozity 18. a 19. století 

nebo na příbuzné oblasti. 

Více či méně dobrovolná de-centralizace a regionalizace některých badatelů a jejich zaměření 

na "neproblémová" témata, stejně jako využívání spíše klasických než inovativních přístupů 

v rámci historické práce, přineslo řadu sice dílčích a spíše popisných, přesto však důležitých 

zjištění. Regionálnímu bádání ve středovýchodních Čechách se tak již v padesátých letech 

věnovali například V. Havelková čiL. Šmíd, jejichž výzkumy směřovaly především k rozboru 

lidových kronik z této oblasti, včetně jejich náboženské složky (Havelková 1957; Šmíd 1948; 

!dem 1968; !dem 1972). Podobně se zde v pozdějším období prováděly 

výzkumy poddanského povstání roku 1775 a regionálních obrozenských tradic, stejně jako 

konference, na které byl zván kupříkladu i F. Kutnar, a na nichž své výzkumy zároveň 

prezentovali i vyloženě regionální badatelé (např. Bouza 1971; Doubrava 1971; Dušátko 

1971; Zelenka 1971). Tento rozměr naopak přesáhl I. Kořán, který se jako po dlouhé době 

první věnoval pečlivému studii Opočenské rebelie, přičemž neváhal informovat o jejím 

primárně náboženském významu (Kořán 1970). Další výzkum nekatolické náboženské 
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skupiny, tentokrát již přestupující hranice křesťanství, novobydžovského abrahamitismu 

čtyřicátých let 18. století však raději, jak sám uvedl, realizoval a publikoval až po 

listopadovém převratu (Kořán 1998). Problematika Opočenské rebelie ostatně zaujala i 

pražskou archivářku E. Čáňovou, stejně jako již dříve povstání roku 1775 (Čáňová 1978; 

Eadem 1962). Ačkoli přitom Čáňová pracovala především s materiály církevní provenience a 

studovala primárně náboženské dějiny, protože tak činila pod "marxistickou" hlavičkou studia 

"proticírkevních hnutí", nebo v rámci historicko-demografického výzkumu (Čáňová-Horská 

1972), její práce bez větších obtíží vycházely. Mohla si proto později "dovolit" i obsáhlou a 

v mnoha ohledech objevnou studii o institucionálních a organizačních proměnách arcidiecéze 

v druhé polovině 17. a v 18. století (Čáňová 1985; cf i Eadem 1994). Naopak B. Roedl, autor 

disertační práce o ohlasu Tolerančního patentu, z pochopitelných důvodů věnované především 

východočeskému prostoru (Roedl 1975), nakonec zakotvil ve středozápadních Čechách a 

dané téma dále nerozvíjel. Plodnější byla v tomto směru K. Kaiserová, jež se sice původně 

věnovala problematice 18. století (Kaiserová 1984), ale která díky svému usazení v severních 

Čechách začala intenzivně studovat tabuizovanou problematiku českých Němců, přičemž 

v současnosti vydala vůbec první skutečně odbornou práci o vzniku a vývoji starokatolictví 

v českých zemích, v níž rozprostřela poměrně široký kontext lidové německé religiozity druhé 

poloviny 19. století (Kaiserová 2003). Význam připisovaný v marxistické konceptualizaci 

českých dějin husitství ovšem vedl k tomu, že jedním z nejdůležitějších regionálních center 

historického bádání se stal Tábor, byť paradoxně "obsazený" mnoha v Praze nežádoucími 

badateli. Jednou z důležitých otázek, která zde byla řešena, se stala problematika pozdější 

české i zahraniční reflexe české reformace a/nebo husitských válek, důležitá především 

v osvícenské a obrozenské epoše, jíž se z různých úhlů pohledu věnovali např. J. Kořalka, J. 

Rak či Z. Šamberger (Kořalka 1994; Rak 1979; Šamberger 1984). Zejména Rakova studie, 

stejně jako některé práce J. Macka ze sedmdesátých a osmdesátých let, přitom představovala 

jakousi dílčí předpřípravu strukturální historické sémiotiky, s níž v deváté dekádě vystoupil 

literární historik V. Macura a která znamenala nepochybný průlom do chápání (konstrukce) 

národní minulosti (Macura 1995). 145 

V některých ohledech byla situace historické obce na Moravě ještě svobodnější, a to zejména 

ve vztahu k určitému typu studia náboženských dějin, navazujícímu na starší domácí i 

zahraniční tradice a spíše konzervativnímu jak svým hodnocením, tak i pracovní metodou. To 

samozřejmě souviselo s vyšší mírou (katolické) religiozity moravské společnosti, s podporou 

145 První vydání vyšlo v roce 1983. 
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ze strany katolické církve a v neposlední řadě s větší mírou soudržnosti moravské historické 

obce, umocněnou jednak specifičností tohoto regionu a jeho výzkumu a zároveň vědomou 

distancí od "bohemio-centrického" přístupu značné části českých historiků. Právě v Brně 

proto mohla být v roce 1968 uspořádána kupříkladu důležitá konference o barokní kultuře, po 

dlouhé době jediný významnější "oficiální" badatelský počin na tomto poli, který alespoň 

částečně rehabilitoval jak Pekařovu a Kalistovu historiografii, tak do našeho prostředí uvedl 

dílo V.-L. Tapié a dalších konzervativních evropských historiků (Kopecký 1968; Válka 1968; 

Vaňáček 1968). Tyto tendence byly spojeny především s prací J. Války, jenž od 

marxistických počátků svého díla rychle přešel k hlubší analýze raně novověké společnosti a 

její duchovní kultury, především k problematice kontextuálního výzkumu "manýrismu" a 

(lidového) baroka. K tomuto tématu Válka publikoval sice prolegomenální, ale velmi zdařilou 

syntézu o "manýristické kultuře" českého 15.-18. století, v níž bylo hodně prostoru věnováno 

i studiu náboženských otázek (Válka 1983). Autor přišel s provokativní tezí, že venkov nástup 

rekatolizace pro laxnost své víry v podstatě nezaznamenal (ibid.: 76, 85-86), zatímco i tajné 

nekatolictví záleželo spíše na rodové tradici než na vyhraněně protikatolickém teologickém 

přesvědčení (ibid.: 86). Jeho práce přitom vycházela především z pozic mentalistické 

historiografie, nezanedbatelné (ale z pochopitelných důvodů jen výjimečně uváděné) podněty 

však čerpala i z katolického dějepisu. Alespoň částečně historicko-sociologické hledisko, 

poplatné ovšem katolické sociologii náboženství (především odkazu B. Vaška; cf Nešpor 

2004a: 459-460) a po metodické stránce přísně klasické, uplatnil ve svých studiích z dějin 

Moravy 19. století také olomoucký M. Trapl (Trapl 1977; !dem 1999), stejně jako již 

zmiňovaný R. Zuber. V. Dokoupil zase v podobě obsáhlého průvodce po sbírkových fondech 

brněnské univerzitní knihovny a ve formě spíše bibliografické podal závažné informace o 

čtení a knižní kultuře až do počátku 19. století, stejně jako o dějinách klášterů (Dokoupil 

1972); nevýhodou jeho veskrze tradicionalisticky a archivářsky pojatého díla ovšem bylo to, 

že autorovy zájmy byly upřeny hlavně na intelektuální kulturu, zatímco běžnou literární 

produkci 18. a 19. století pomíjel. Na Moravě neobvyklý větší zájem o protestantské 

náboženské dějiny, vycházející ovšem z kontextu jeho studií maďarské historie a literatury, 

projevil R. Pražák, který zkoumal přínos uherských reformovaných kazatelů pro českou 

kulturu v souvislosti s jejich příchodem po vydání Tolerančního patentu (Pražák 1961; !dem 

1962). 

Jinou možností, jak se věnovat badatelské činnosti bez větších konfliktů s vládnoucí ideologií 

a zároveň bez sebekompromitace přisluhováním této ideologii, byla orientace na ne

ideologizovatelné předměty zájmu. Tak se mohli kupříkladu historičtí demografové věnovat 
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studiu církevních matrik a dalších (institucionálních) pramenů náboženské provenience, aniž 

se dostávali do problémových situací, a obohatit tak naší vědu o výsledky inovativních 

výzkumných metod; dílo E. Čáňové již bylo v této souvislosti zmíněno, dále lze hovořit 

především o starší práci L. Kárníkové (Kárníková 1965) a o díle pražského E. Maura, 

pokračujícím ovšem v mnohem větší šíři až po listopadu 1989 (např. Maur 1993; !dem 1998; 

!dem 1998a; !dem 2003). Naproti tomu M. Hroch "oficiální" konceptualizaci českých dějin 

"obešel" tím, že v rámci komparativního studia národních obrození malých evropských etnik 

uplatnil zcela odlišnou typologii, jež se marxismem pouze vnějškově zaštiťovala (Hroch 

1986; na odlišném materiálu také Hroch-Petráň 1976). Jistá schématičnost Hrochova přístupu 

přitom zřejmě byla podmíněna právě snahou o málo konfliktní přijetí jeho práce, protože 

autor se jí ve svých novějších studiích zbavil a svůj zájem místy prohloubil i o studium 

náboženské problematiky (Hroch 1998; !dem 1999; !dem 2003). Naopak Hanzalův pokus o 

syntetický mentalistický pohled na přechod od barokní kultury přes osvícenství k romantismu 

zůstal vedle tradiční historické syntézy spíše výčtem příkladů z dějin umění, literární historie, 

etnologie a dalších věd, dosud v historiografii nepříliš známých, než jejich organickým 

propojením (Hanzal 1987). Zvláštní zmínku si v této souvislosti zaslouží ještě studie P. 

Běliny a J. Kučery, které také nalezly významné pokračování a v případě do té doby 

tabuizovaných témat i rozšíření a prohloubení po listopadovém převratu. První a starší z nich 

se věnoval problematice osvícenského absolutismu a hospodářských a sociálních dějin raného 

novověku, přičemž ve svých pramenně dobře založených studiích o recepci osvícenství a 

osvícenských reforem ve (východo )českých městech relativizoval některé závěry A. Robka 

(Bělina 1985; !dem 1987). Naopak J. [P.] Kučera se ve svých školních pracích (Kučera 1971; 

!dem 1972), které později shrnul do závažné studie (Kučera 1976), věnoval problematice 

východočeského tajného nekatolictví v 18. století a pozdějšího sektářství, přičemž silně 

zpochybnil marxistický výklad M. Machovce. N aproti tomu zdůraznil souvislost tohoto hnutí 

s (matnou) bratrskou tradicí a bezpečně doložil jeho náboženský základ a formu. Kučera však 

byl později od tohoto tématu odveden větším zájmem o politické a "obecně kulturní" dějiny 

nejen raného novověku ale i 20. století, stejně jako svými zájmy hudebními a hudebně

historickými. 
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6. Současné dějezpytné bádání 

Listopadový převrat roku 1989 samozřejmě přinesl významné institucionální a organizační 

změny české dějezpytné práce, jež na tomto místě nelze sledovat. Znamenal především 

likvidaci badatelsky sterilního dogmatického marxismu normalizačního období, zatímco 

progresivní složky "oficiálního" akademického dějepisectví, tvořící vnitřní kritiku marxistické 

historiografie, pochopitelně pokračovaly a dále se rozvíjely. Nebylo tomu tak jen v Čechách a 

na Moravě, neboť i slovenská historiografie začala věnovat jistou pozornost třeba právě 

náboženským dějinám (např. Kollárová 1999; Kowalská 2003). Kromě již zmiňovaných 

autorů starší generace lze na tomto místě zmínit kupříkladu různé typy komparativního studia 

českých náboženských dějin v evropském kontextu (Klusáková et al. 2003; Pánek 1995), 

někdy však vedoucí k poněkud módním tématům a zřetelně popularizačnímu zpracování 

(např. Francek 1999). Pro generaci badatelů středního věku bylo důležité navázání na 

přerušené výzkumy české barokní kultury, k němuž často došlo již v osmdesátých letech, ale 

které vydalo své plody až v následující dekádě. V této souvislosti je třeba zmínit především I. 

Čornejovou, jejíž vlivná monografie Tovaryšstvo Ježíšovo vyvrátila řadu historických klišé 

v pojímání jezuitského řádu a stala se jedním z úhelných kamenů nového paradigmatu 

pojímání baroka, barokní kultury a vzdělanosti v českých zemích (Čornejová 2002; cf i 

Eadem 2003). 146 Podobný význam měla i V. Vlnasova studie o Janu Nepomuckém, opět 

přecházející do roviny širšího popisu barokní religiozity (VInas 2003). VInas si přitom jako 

jeden z mála uvědomil vnitřní proměnlivost epochy tradičně označované za barokní; jako již 

dříve (ale zcela okrajově) Z. Kalista upozornil na to, že barokní zbožnost zhruba od třicátých 

let 18. století sice vnějškově zachovávala své formy, avšak vnitřně se zejména ve šlechtickém 

a městském prostředí stále víc vyprazdňovala; autor v této souvislosti psal o "rokokovém 

sentimentu a hravosti" (ibid.: 160; cf Kalista 1940: 181). Vlnasovo pojetí přitom umožňuje 

pochopit nejen všeobecně známé přijetí osvícenských myšlenek šlechtou a intelektuály, ale i 

jejich relativně snadnější a rychlý průnik do městského prostředí oproti venkovu, jemuž se 

také v souvislosti s dobovými diskusemi o nepomucenském kultu věnoval (ibid.: 207n.). 

Z dalších badatelů J. Mikulec obrátil pozornost k dlouho zcela zapomínanému fenoménu 

náboženských bratrstev, přičemž jeho práce jsou prakticky jedinými relevantními studiemi na 

toto téma (Mikulec 1995; !dem 2000; cf i !dem 1992). Klasický filolog M. Svatoš věnuje 

pozornost problematice náboženské knižní kultury 18. století (Svatoš 2003) a skupina 

146 O obecné změně českého historického (po)vědomí cf Hroch 2004: 11-18; v (sebe)reflexi I. Čornejové 
Čornejová 2002: 243-249. 
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(původně/převážně) ústeckých historiků a historiček výrazně prohloubila vhled do 

problematiky českých emigrací v raném novověku, nejen náboženských (Hrubá et al. 2001). 

Ze starších témat na pomezí historiografie a etnografie se do jisté míry rozvíjí i studium 

pololidových náboženských a narativních pramenů, představující korektiv Robkova "třídního" 

přístupu (Holubová 2001; Mlynaříková 2001), přičemž zejména B. Mlynaříková v něm 

dokázala výtečně uplatnit v českém prostředí dosud nepříliš známé metody kvantitativní 

analýzy. 

Politické a sociokulturní uvolnění zároveň vedlo k obnovení nebo otevření zcela nových 

témat, jež dosavadní historiografie přehlížela především z ideologických důvodů. 

Nejdůležitějším z nich je obnovení zájmu o židovskou menšinu v českých zemích, jež dosud 

bylo spíše doménou historicky nepříliš relevantních národopisných výzkumů. Problematice 

českých židů, jejich kultury a religiozity v 18. století se z různých úhlů pohledu věnovali 

například Z. Fátorová (Fátorová 1993) čiJ. Kuděla (Kuděla 1993), zatímco J. Hozáková toto 

studium dala do souvislosti s východočeským izraelitismem (Hozáková 1998). K. Činátl 

obnovil zájem katolické historiografie o problematiku (katolického) osvícenství, jíž po vzoru 

E. Wintra studoval v kontextu vývoje teologického myšlení (Činátl 2000). Zcela novým 

badatelským okruhem se pak stala problematika českého lidového spiritismu 19. a první 

poloviny 20. století, jíž z dřívější vědy vylučoval její "nízký" a "protiosvícenský" charakter (k 

tomu podrobněji Nešpor 2003b: 59-65). Odborná úroveň jejího studia je ovšem dost 

různorodá, takže vedle hlouběji pojatých výzkumů (Nešpor 2003b; Nová 2000) se zde 

objevují i typicky kompilační práce nevědeckého charakteru (Brezina 1996; Kozák 2003). 

Zároveň začalo samozřejmě docházet i k širším kontaktům českých badatelů se 

západoevropskými a severoamerickými kolegy, které vedou jak k rozšíření výzkumných polí 

(např. Knoz 2002 do českého prostředí uvedl současnou diskusi o charakteru absolutismu), 

tak také přinášejí nové výzkumné perspektivy. Jednou z nich se stala historická antropologie, 

o jejíž širší recepci a především hlubší metodické porozumění se zasloužil především J. 

Horský (Horský 1999; cf Nešpor-Horský 2004 ). Historicko-antropologické přístupy přitom 

ve své práci, zaměřené na české lidové nekatolictví 18. století, uplatnilo několik Horského 

studentů, především P. Šorm (Šorm 1997), M. Zajícová-Malá (Zajícová 1995; Eadem 1999) a 

autor této práce, byť zatím v tomto směru nedošlo k publikaci syntetičtějších poznatků. 

Metodicky podobným výzkumům se věnuje také P. Himl, jenž však dává přednost spíše 

historii katolického prostředí (např. Himl 1994), přičemž i on patří vedle Horského 

k nejdůležitějším teoretickým proponentům současné české historické antropologie. Naopak 

D. Tinková od historické antropologie směřuje spíše k chartierovskému pojetí (nových) 
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kulturních dějin, kombinujícímu přínos francouzského strukturalistického dějepisu s podněty 

mikrohistorie a historické antropologie, ale také s angloamerickou školou studia lidové 

kultury. Tink:ová se ve svých studiích zaměřuje především na diskursivní analýzy dobové 

literární produkce a pramenů soudní provenience, přičemž přechod mezi "starým" a "novým" 

režimem dokládá především na problematice de-sekralizace a de-krimalizace trestných činů, 

úzce související se strukturním a funkcionálním pojetím studia náboženských dějin (Tinková 

2003; Eadem 2003a; Eadem 2004). 147 O kombinaci historicko-antropologického a historicko

sociologického studia lidové religiozity 18. a 19. století se snaží i autor této práce, který se 

dále věnuje výzkumům z oblasti sociologie kultury a náboženství, sociální antropologie a 

dějin, teorie a metodologie humanitních a společenskovědních disciplín (včetně 

historiografie). 

Je však třeba zmínit i to, že polistopadové uvolnění politických a společenských poměrů 

vedlo nejen k všestrannému rozvoji odborné historické práce, nýbrž přineslo i některé 

nežádoucí dl'1sledky. Vedle již zmiňovaného rozvoje nepříliš kvalitní konfesionální 

historiografie uvedu alespoň dva. Prvoplánové a nepříliš poučené žurnalistické informování o 

některých historiografických reinterpretacích a nových pohledech v podobě "boření mýtů" 

vedlo podle M. Hrocha k obecnému snížení historického (po )vědomí české veřejnosti, 

k destrukci našeho vztahu k dějinám a k jejich celkovému změlčení, nebo i záměrnému 

zneužívání v rámci politické rétoriky (Hroch 2004: 14-22; cf také Horský 2004). Neméně 

závažným se dále stal rozmach vyloženě pseudovědeckých publikací, oslovujících širší 

veřejnost formou "odhalování utajovaných kapitol dějin" a přinášejících vedle obvykle pouze 

kompilačních informací, nepodložených vlastními výzkumy, také řadu ahistorických tvrzení, 

autorových domněnek či "zbožných přání" (cf Čornejová 2002: 247-248). Zatímco některé 

z těchto publikací jsou již svou formou vyloučeny z kritické vědecké diskuse a jejich existenci 

nelze než ignorovat, jiné se naopak ke své "vědeckosti" úporně hlásí a mohou tak dokonce ne

odborníky být i přijímány, ačkoli pravdou je (přinejmenším z části) pravý opak. V této 

souvislosti upozorním alespoň na dvě práce tohoto druhu. Zmiňovaný již zájem o český 

spiritismus vedl k obsáhlé publikaci hermetika J. Kozáka (sám o sobě mluví jako o 

"spiritistovi-hermeneutikovi"! cf Kozák 2003: 7), který vedle záslužného vydání řady 

pramenů o tomto hnutí, jenž však přijal zcela nekriticky, na základě mnohdy pochybné 

sekundární literatury a vlastního přesvědčení dospěl k fantastické teorii o přetrvávání původně 

egyptského hermetického učení ve středověkých sektářských skupinách až do renesance a 

147 Cf autorovu recenzi v ČČH 103, 2005, 1 (v tisku). 
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jeho přenosu k počátkům českého spiritismu na konci 19. století (ibid.: 55-142). O úrovni jeho 

znalostí (a míře dezinterpretací) přitom svědčí již to, že novodobý spiritismus dával do 

souvislosti kupříkladu i s raně novověkou mariánskou zbožností (ibid.: 51-52)! Zřejmé 

nesmysly a neporozumění historickým skutečnostem a vývoji však čtenář nalezne i 

v bezcenném, kompilačním shrnutí českých náboženských dějin z pera sociologa J. Mišoviče 

(Mišovič 2001 ). 148 Konečně ani výrazné rozšíření publikačních možností regionálních 

historiků nelze bezvýhradně vítat, neboť vedle kvalitních studií o lokální problematice ve 

stále větší míře produkuje i nepříliš hodnotné "syntetické" práce, většinou nekriticky 

přebírající a dále šířící omyly a interpretační klišé starší historiografie (cf např. J. Brdíčko in 

Hojda-Prahl2003: 90-96; Mach 2000; Pospíšilová 1995). Jak se tato situace bude dále vyvíjet 

a zda odpovědná badatelská činnost nakonec převáží nad touto záplavou polovědeckých i 

vyloženě pseudovědeckých spisů, nelze prozatím soudit. 

Přes výrazné metodické i předmětné rozšíření empirické historické práce v období od roku 

1989, které se velkou měrou zasloužilo o rozvoj doposavad zanedbávané a/nebo okrajově 

studované problematiky českých náboženských dějin raného novověku nelze říci, že všechna 

témata tohoto rozsáhlého výzkumného pole jsou zpracovávána rovnoměrně a dostatečně, což 

souvisí i s odlivem zájmu historiků (stejně jako veřejnosti) o toto období ve prospěch 

medievistiky a dějin 20. století. Dokonce i výzkum českého národního obrození a dějin druhé 

poloviny 19. století, který má dlouhou tradici a je dostatečně institucionálně zaštítěn, přitom 

tuto marginalizaci pociťuje (Hroch 2004: 16)149 a tím spíše to platí o výzkumu "nezajímavé" 

doby předbřeznové či 18. století (s výjimkou zájmu o baroko, především umělecké). 

Výsledkem je, že "dějiny českých zemí druhé poloviny osmnáctého století vykazují neúnosné 

množství bílých míst, zmatených soudů, bezděčných i záměrných omylů, a aby toho nebylo 

dost, vzniklé vakuum vytváří výhodné podmínky pro pevné zakořenění . . . diletantských 

výtvorů literatury faktu a nejrůznějších uměleckých licencí" (Bělina et al. 2001: ll). Tomuto 

trendu nahrává na jednu stranu existence zavedených paradigmat o osvícenství a národním 

obrození, které od jejich studia spíše odrazují, zatímco nové syntetické pokusy o zvládnutí 

tohoto období jsou příliš přetížené faktografií (Lněničková 1999) nebo založené na sice 

inovativním, avšak nepříliš přehledném třídění výkladu podle "institučních sfér" (Bělina et al. 

2001). Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, do značné míry absentuje moderní studium 

duchovního rozměru osvícenství, včetně jeho religiozity a obecně výzkum lidové zbožnosti 

148 Cf recenzi I. Čorrnejové v Dějiny a současnost 4/2002: 62-63 a autora této práce v Sociologický 
časopis/Czech Sociological Review 38, 2002, 5: 637-641. 
149 Na druhou stranu se zde, především díky publikacím Z. V. Davida (např. David 2001), uplatnily zajímavé 
reinterpretační podněty zahraniční historiografie. 
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18. a 19. století, která by nebyla chápána jen jako odraz "vysokých" náboženských forem a 

obsahů, nýbrž jako svébytný nábožensko-kultumí projev. 
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II. 

v , v 

ZBOZNOST "STAREHO REZIMU" 

1732-1781 
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1. KAPITOLA 

NÁBOŽENSTVÍ A STÁT V RANÉM NOVOVĚKU 

V EVROPSKÉM KONTEXTU 

Sociologie, která se zrodila z (post)osvícenské krize náboženského, sociálního a kulturního 

vědomí evropské společnosti (cf Keller 1995: 9-1 0), začala v první polovině 19. století 

chápat rodící se "moderní", občanskou společnost jako přímý protiklad do té doby existující 

společnosti "tradiční". Různí autoři sice tuto dichotomii pojímali poněkud odlišným 

způsobem a vytvořili pro ní i různá označení, základem rozdílu mezi společnostmi 

založenými na "mechanické" respektive "organické" solidaritě (E. Durkheim), společnostmi 

"vojenskými" a "průmyslovými" (H. Spencer) či Gemeinschaft a Gesselschaft (F. Tonies) 

nicméně zůstával protiklad mezi malými lokálními komunitami s výraznými 

interpersonálními sociálními pouty a velkým důrazem na askribované vztahy a nábožensky 

legitimovanou tradici na jedné straně a rozsáhlými avšak anonymními a 

depersonalizovanými útvary, vzniklými urbanizací, v nichž stále větší úlohu hrály získané 

statuty, tržní mechanismy a náboženství upadalo na straně druhé. Autoři těchto teorií o 

sociálním vývoji, plně zaujatí snahou o řešení "problému moderní společnosti", tedy snahou 

o zabránění sociální anomii, vzniklé z rozpadu tradičních hodnot a struktur (přinejmenším 

z části náboženských či religijně legitimovaných), si ovšem nevšimli dvou koncepčních 

chyb, jichž se dopouštěli. Nevšimli si, že ancien régime v této podobě nefungoval "od 

počátku světa", nýbrž byl vytvořen nebo alespoň výrazně modifikován teprve nedávno, 

v období raného novověku. Zároveň si neuvědomili, což s tím samozřejmě souviselo, jak 

dalece byla jejich konceptualizace dichotomie "starého" a "nového" poplatná osvícenskému 

sebeobrazu a sebehodnocení. Neuvědomovali si, že apriorně přijímali negativní hodnocení 

evropského duchovního a sociálního vývoje raného novověku vytvořené v rámci osvícenské 

kritiky dosavadního stavu společnosti, což s sebou kromě jiného neslo implicitní přijetí 

osvícenského axiálního rámce. Protiklad "starého" a "nového" režimu, který z rané 

sociologie či filosofie dějin pronikl postupně i do historiografie (a vice versa), přitom nutně 

nemusel znamenat negativní hodnocení prvního ve prospěch druhého. Stejně tak mohlo jít o 

oslavu a idealizaci jakéhosi ztraceného "zlatého věku" fungující společnosti na úkor 
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současného stavu, jako jsme toho do značné míry svědky i v současném historickém 

povědomí značné části populace, idealizující si (mnohdy jen domnělý) středověk. 

Tomuto úhlu pohledu do jisté míry nahrávají i koncepce některých mentalisticky 

orientovaných historiků o tzv. "dlouhém středověku", představujícím langue durée některých 

sociokulturních institucí a mentálních struktur zhruba od 6. století až do nástupu modernity. 

Z novějších badatelů se například J. Le Goff k této konceptualizaci hlásí, R. van Dtilmen ji 

odmítá, A. Gurevič se sice brání hovořit o "dlouhém středověku", přesto však ukazuje 

společný rys "klasického" středověku a raného novověku v tom, že veškerá percepce reality a 

veškeré jednání subjektu bylo podle jeho názoru axiologicky podmíněno náboženstvím pro 

jeho soteriologické implikace, že tedy "člověku té doby nebylo dáno přestoupit hranice 

náboženského vidění světa; mohl se nanejvýš odklonit od ortodoxie nebo ji převrátit, 

upadnout do kacířství" (Gurevič 1996: 430; cf Eliade 1969: 91-102). Přestože náboženský 

pohled na svět měl tvořit základ sociokulturní legitimace myšlení, cítění a jednání "lidí 

dlouhého středověku", neznamenalo to podle těchto autorů nutně to, že šlo o plné přijetí 

"vysokých" teologických obsahů lidovými vrstvami, spíše naopak. Moderní historické 

bádání totiž jednoznačně odmítlo představu o "plně křesťanském" evropském středověku, ať 

již formou "historicko-sociologicky" pojatých studií novověku (Delumeau 1977; !dem 1997-

99, II.: 218-228; Thomas 1982), nebo v podobě mikrohistorických ohledání myšlení a osudů 

konkrétních jedinců, a to i v období raného novověku (Ginzburg 2000; !dem 2002). Tím se 

vlastně konceptualizace "dlouhého středověku" vrátila na pozice E. Troeltsche, který podle 

kontextu hovořil buď o "středověku v úzkém pojetí", jímž myslel období zahrnující ještě 

myšlení reformátorů ale nikoli již renesanci ani vlastní reformaci, nebo o "středověku 

v širším pojetí", který končil až s nástupem osvícenství a v lidovém prostředí tedy v 19. 

století (Werschtadt 1948: 173-176; cf Troeltsch 1934: 125n.). Troeltsch jako jeden z prvních 

správně rozpoznal, že řada sociokulturních institucí, mentálních a behaviorálních vzorců, 

tradičně připisovaných "modernímu" myšlení, měla svůj původ již v období raného 

novověku. Šlo zejména o rostoucí individualizaci a "ekonomizaci" myšlení, o převahu 

státního, tedy časného zájmu nad soteriologickým, ztotožňovaným s církví/církvemi, stejně 

jako o faktické podřízení většího množství církví absolutistickým nárokům státu, 

podstupujícího byrokratizaci, militarizaci a zároveň expandujícího do kolonií. "Konfesionální 

období 16. a 17. století až do konce války 30leté a do revoluce anglické znamená jakýsi zvrat 

a jakousi dobu přechodu. Od ní dělí vlastní novověk hluboká trhlina, neboť ten se zrodil 

teprve v rozchodu s absolutismem a s konfesionalismem" (Werschtadt 1948: 175), tedy v 18. 

a někde až v 19. století. Zároveň však autonomie (a přinejmenším "časná" převaha) 
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vezdejšího světa, autoreferenčnost moderních společností měla podle Troeltsche svůj původ 

již v období raného novověku, na což později navázal E. W. Zeeden a celá diskuse 

německých historiků o tzv. konfesionalizaci. 

Období raného novověku tedy bylo dobou přerodu, odlišnou jak od dřívějšího 

(náboženského) ustrojení světa tak od pozdějšího, přinejmenším v některých aspektech 

protináboženského či spíše nenáboženského. Právě a pouze v tomto smyslu budeme v celé 

této kapitole operovat s termínem "starý režim", užitým již francouzskými revolucionáři 

jakožto jejich (sebe)distance od dřívějších institucí, jehož základní skladebné prvky se 

pokusíme vymezit v širším evropském kontextu. Půjde zejména o proces konfesionalizace, 

náboženského rozrůznění ale zároveň věroučného prohloubení (lidových vrstev), nesoucí 

s sebou významné podřízení náboženství státním zájmům, stejně jako ovlivňující vývoj 

dobového teologického myšlení či postoj k těm, kteří jej odmítali. Nesmíme však zapomínat 

ani na to, že právě v prostředí filosofického a teologického myšlení, stejně jako v prostředí 

kameralisticky orientovaných intelektuálů, se zrodily i různě zdůvodňované kritiky tohoto 

uspořádání, jež v okamžiku, kdy se mohly opřít o podporu absolutistických panovníků a/nebo 

o celospolečenské modernizační změny, vedly k jejich destrukci. 

Evropská konfesionalizace a regální princip 

Nástupem evropské reformace v 16. století a jejím rychlým rozmachem (nejen) na území Říše 

došlo k zásadní strukturní proměně evropské společnosti. Zatímco všechna dosavadní 

heretická či opravná náboženská hnutí byla omezena buď na malou část společnosti 

(valdenští), nebo na nějaké území (lollardi, husité), západoevropská společnost se od 16. 

století musela vyrovnat s existencí většího množství oficiálních interpretací křesťanství. 

Podmínkou pro jejich udržení se přitom stalo úzké sepětí s raně novověkým, absolutistickým 

státem, 150 jež byl s to garantovat vlastní náboženskou integritu nejen vůči jiným státním 

útvarům ale i uvnitř, vůči svým poddaným. Výrazem této proměny se přitom stal Augsburský 

náboženský mír z roku 1555, který v Říši ustanovoval zásadu cuius regio, eius religio. Dosud 

alespoň vnějšně jednotná, katolická západní Evropa se tak rozdělila na katolickou část, 

představovanou některými oblastmi Říše, Itálií, Španělskem a Portugalskem. Dále na část 

luterskou, představovanou částí Římské říše a Skandinávií, na část anglikánskou, která se 

vědomě snažila o střední cestu mezi luterskou reformací a katolicismem (Anglie) a konečně 

150 Současnou rakouskou a německou diskusi o absolutismu, o níž informoval (Knoz 2002), na tomto místě 
nehodlám rozebírat; pojmu užívám v jeho běžném vymezení. 
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na část kalvínskou (Ženeva, Rýnská Falc, Nizozemí, Skotsko). "Státní náboženství" přitom (a 

proto) zároveň vypracovala písemně fixované závazné věroučné výklady, konfese, jež začala 

prosazovat prostřednictvím svého spojení se světskou mocí; prvním z nich byla luterská 

Augsburská konfese z roku 1530, na straně reformovaných církví hrála stejnou úlohu Druhá 

helvetská konfese z roku 1566 a katolická církev přistoupila k podobné kodifikaci na 

Tridentském koncilu v letech 1545-63. Období post-reformačního věroučného rozrůznění, 

ipso facto vedoucí k primátu raně novověkého státu nad církvemi proto Zeeden nazval dobou 

konfesionalizace (Zeeden 1965; k vymezení tohoto pojmu cf Válka 1983: 75). 151 

Vedle toho však existovala řada území, na kterých vedle sebe v 16. století nebo i později žilo 

více vyznání - katolicko-hugenotská Francie, katolicko-luterské Rakousko a Štýrsko, 

kalvínsko-katolicko-luterské Uhry a katolicko-utrakvistické, případně katolicko-luterské 

české země. 152 Soužití různých vyznání však obvykle nemělo ráz vzájemné tolerance, nýbrž 

spíše soupeření, které neváhalo využívat mocenské složky (Válka 1988); ostatně právě tak, s 

přispěním šlechty, byla prosazena i evropská reformace. Na konfesijně nejednotných územích 

proto začalo docházet k mocenskému prosazování jediné "pravé" víry, v kontinentální Evropě 

zejména k vnějškové a násilné rekatolizaci. Typickým příkladem přitom byly země 

rakouských Habsburků, Rakousko, Štýrsko a nakonec, až v průběhu Třicetileté války, také 

Čechy a Morava. Ve všech případech panovník sice formálně respektoval vícevěří, avšak 

v jeho nejumíměnější (= katolicismu nejbližší) podobě, a snažil se o posilování katolických 

institucí. Nejprve byly znovu osazovány církevní úřady a povoláváni jezuité, po nějaké době, 

když došlo k "zahnízdění" reformního katolicismu v zemi, katolický panovník jednostranně 

přestal tento stav udržovat. V českých zemích, stejně jako předtím ve Štýrsku, došlo po 

porážce stavovského povstání k vypovězení nekatolického duchovenstva a v součinnosti 

s katolickou hierarchií zeměmi táhly reformační komise spolu s vojskem, které násilnou 

formou rekatolizovaly města a posléze i venkov. Byly páleny knihy, rušeny protestantské 

hřbitovy a bořeny jejich kostely, nekatolíkům odmítajícím konverzi bylo přikázáno 

vystěhovat se, nakonec i šlechtě. Naproti tomu ve wittelsbašském Bavorsku proběhla 

protireformace jiným způsobem. Mnichovský dvůr totiž v situaci obav z protestantského 

převratu neváhal omezit působnost obecného papežského povolení kalicha a administrativně 

zasáhl vůči veškeré utrakvistické praxi (povinné přísahy úředníků, duchovních a učitelů). 

Souběžně probíhala unifikace a modernizace státní správy, která byla podřízena panovnické 

151 Současnou německou diskusi o konfesionalizaci připomněla Čornejová 2003: 16-17. 
152 Z tohoto přehledu jsou samozřejmě vyloučeny východoevropské země, kde spolu koexistovalo pravoslaví 
s uniatstvím, a evropské země islámské, v nichž byla pravidlem existence různých verzí křesťanství. 
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kontrole, a byl zaveden státní mariánský kult. Bavorsko se tak stalo katolickou baštou v Říši 

ještě před Třicetiletou válkou (k různým typům rekatolizace podrobněji Pánek 1995; naopak 

Čornejová 2003: 21n. hájí spíše její jednotnost ve střední Evropě). Různá míra a podoba 

multikonfesionality tak ve středo- a západoevropském prostoru (z nezbytí) zůstala jen 

v Uhrách a ve Slezsku, v prvním případě díky tureckému nebezpečí, ve druhém kvůli podpoře 

Švédska (Altranstadská smlouva z r. 1707), 153 a dále v Polsku a v Anglii. Polsko se však 
- ---· .~ 

později v 17. století díky konverzím šlechty stalo v podstatě katolickou zemí, zatímco 

v Anglii byli katolíci až do 19. století jenom trpěni. 

Nelze si však představovat, že protireformace postupovala pouze prostřednictvím 

mocenského tlaku. Neméně důležitá byla pozitivní reforma, definovaná Tridentským 

koncilem, která se opírala hlavně o rekonstruovanou farní a episkopální síť, o nově zřízený 

jezuitský řád (1534) a o jeho nové školní a propagační metody (cf Čornejová 2002: zejm. 

43n.), ale také o niternou "mysticko-bojovnou" zbožnost Ignáce z Loyoly a dalších barokních 

mystiků, spojenou hlavně s mariánskou úctou a vůbec s úctou ke světcům (cf Vocelka 1997), 

s poutěmi a bohoslužbou, které se pro lid staly "velkým divadlem." V různých zemích ovšem 

byla míra prosazení a recepce reformního potridentského katolicismu různá, což souviselo 

mimo jiné s hospodářským a sociálním stavem tamní katolické církve, eo ipso s její mocí a 

akceschopností, a vzhledem k jejich časté absenci v nemenší míře s podporou církve ze 

strany zeměpána. Zatímco porýnské části Říše se i po Vestfálském míru zmítaly v četných 

lokálních konfliktech a církev (včetně světských lén řady německých biskupů) se stala 

proslulá svým chronickým nedostatkem financí, zatímco ve Francii se čím dál víc prosazoval 

galikanismus, na východě Říše tomu bylo jinak. Rozsáhlá l~:g~. Wittelsbachů, Habsburků a 
-- ----~-

dalších katolických zeměpánů se o to víc přimkla k reformované podobě katolicismu, jíž 

panovníci na svých územích prosazovali a která se zde stala státním náboženstvím par 

excellence. V habsburských dědičných zemích se tak formovala tzv. pietas austriaca, 

chápající (potridentský) katolicismus jako jeden z hlavních konstitutivních prvků monarchie, 

zároveň jej však omezující/upravující v intencích státních zájmů. 

Důležitým rysem raně novověkého vztahu k náboženství se stalo uplatňování regálního 

principu (cf Rémond 1998: 4 7-51 ), tedy státní svrchovanosti ve věcech víry, spočívající i ve 

státním vměšování do církevních záležitostí. Právě proto, že náboženství zůstalo důležitou 

referenční a legitimační rovinou státního absolutismu, respektive bylo v této své roli nejen 

potvrzeno nýbrž i posíleno, si panovník osoboval právo, explicitně vyjádřené kupříkladu 

153 V obou případech se ovšem Habsburkové snažili o rekatolizaci, i když to odporovalo zemským zákonům. Pro 
případ Těšínska cf Korbelářová et a!. 2002: 112-113, 231-267. 
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formulací placeta regia, zasahovat do náboženského dění a církevní správy (přinejmenším) na 

území svého státu. Extrémním vyjádřením této tendence se stalo pozdější ruské zrušení 

(ortodoxního) patriarchátu ve prospěch státního ministerstva pro církevní záležitosti, obsažena 

však byla všude. Bylo tomu tak i v katolických zemích, byť zde (na rozdíl od všech ostatních 

evropských konfesí) panovnické moci v tomto směru konkuroval papežský stolec, nadto 

podporovaný učením o církevním magisteriu. Teorie i praxe konfesionalizační doby, 

představovaná prosazováním jen jediné náboženské "pravdy", zatímco vše ostatní byl "blud", 

jejímž garantem byla státní moc a jež zároveň tuto moc sakralizovala, přísně vzato platila 

výlučně na území jednoho každého státu. Náboženství se de facto stalo, bez ohledu na 

případné marginály jiné víry, panovnickým regálem. 

Ve státním zájmu pak bylo nejen bojovat za "pravou" víru navenek, jak k tomu došlo za 

Třicetileté války a jak to bylo alespoň v deklarativní rovině připomínáno i v 18. století, ale 

především zajistit vnitřní konfesionální jednotu země, k čemuž docházelo neJen 

prostřednictvím rekatolizace ale také zmiňovanou "postupnou christianizací", neboť 

náboženské představy běžných venkovanů byly do té doby nepochybně dost mělké, na hony 

vzdálené "oficiální" víře a patrně i nejednotné (jistě tomu tak bylo na územích, kde se 

vyskytovalo vícevěří). Projevem této vnitřní konfesionalizace se vedle pronásledování 

heretiků pochopitelně staly i čarodějnické procesy, k nimž docházelo jak v katolické tak 

v protestantské části Evropy (Thomas 1982; Briggs 2002). Extrémním projevem 

konfesionalizační moci a zároveň jejím sebepotvrzením se však stávaly i procesy proti "méně 

vyhraněným heretikům", proti rouhačům a svatokrádežníkům, ať již jejich jednání bylo 

motivováno jakkoli. Kolektivní "expiační rituály", které kromě potrestání viníků zaručovaly i 

re-purifikaci celého společenství, doložené nejpozději od poloviny 17. století, přitom 

prokazovaly obecné přijetí tohoto typu náboženského uvažování (Tinková 2003a: 24-26). D. 

Tinková tuto situaci shrnula slovy, že "víra a morálka šířené církví jsou doplňovány 

prostředky k udržení kázně; proto dochází k zesílené kriminalizaci zejména náboženských a 

[religijně podmíněných] sexuálních deliktů" (Tinková 2004: 40). 

Vnitřní působení konfesionalizace přitom nelze redukovat na jakousi implantaci pravověří do 

lidových vrstev, na případné převál co vání lidové kultury kulturou elit, o kterém v návaznosti 

na Foucaulta hovořilo novější francouzské strukturalistické dějepisectví. K tomu samozřejmě 

docházelo, ale v mnohem širším významu, protože rostoucí státní, vrchnostenský i církevní 

dozor si již byl s to vynutit, respektive kontrolovat celou řadu forem sociálního jednání. 

Typickým příkladem může být Tridentským koncilem stanovený zákaz tajných sňatků (a tedy 

povinnost trojích ohlášek, stejně jako zavedení matrik), stejně jako zákaz jakýchkoli církví 
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nepožehnaných sňatků, boj proti nemanželským dětem atd. Zatímco v období středověku a 

renesance byly tyto formy demografického chování přes církevní kritiku a zákazy alespoň na ~~ 

venkově dost běžné, nástup konfesionalizacejim uči~i~přítrž (v. Diilmen 1999: 143-146, 150- " 

152, 163-164); jedním z mála rozdílů, které přitom odlišovaly katolickou a protestantskou 

stranu, bylo to, že protestantské církve uznávaly instituci rozvodu (byt' k její aplikaci v praxi 

nedocházelo příliš často). Státně-církevní jednota, která tuto represi a kontrolu umožňovala, 

ovšem úspěšně působila i v množství dalších oblastí, periodickými vnějšími kontrolami pravé 

víry počínaje (povinná alespoň každoroční zpověď v katolické církvi, realizovaná obvykle o 

Velikonocích a kontrolovaná prostřednictvím "zpovědních cedulek/tabulek") až po církevní 

"ovládání" posledních věcí člověka (ibid.: 225n.; Aries 2000, II.: 13n.). Mezi další závazná 

ustanovení Tridentina, 154 která se bezprostředně dotýkala každodenního života prostých 

věřících, patřila zejména reforma církevní správy a zvýšení biskupské moci, potvrzení 

latinské bohoslužby a její kodifikace prostřednictvím kanonického práva a v neposlední řadě 

faktické zavedení svátosti biřmování (cf Hamack 1903: 334-339; Kryštůfek 1892: 329-353). 
) 

V průběhu 17. a první poloviny následujícího století došlo k plošnému rozšíření a ( 

přinejmenším relativnímu prohloubení (různých typů) křesťanství, náboženské přesvědčení r 

elit se tak více či méně stalo náboženským přesvědčením lidovým. Podle N. Astona západní 

Evropa nebyla nikdy křesťanštější, než právě v tomto období (Aston 2002: 50). 

Postoj raně novověkého státu k "náboženským outsiderům" 

Konfesionalizační symbióza státu a církve, příležitostně kritizovaná zejména ze strany 

slabšího partnera, vedla k tomu, že se mocenské prosazování vera et una religio stalo 

především státní záležitostí, případně přesunutou do pravomoci vrchnostenských orgánů. 

Úlohou církve (lhostejno zda katolické či protestantské) se stalo především vyhledávání 
'---·~---------

heretiků, porušujících náboženskou jednotu, a posuzování míry jejich viny, zatímco jejich 

vlastní potrestání, stejně jako případné přezkumné řízení, stále zřejměji připadalo světské 

154 Na protestantské straně hrála podobnou úlohu statuta jednotlivých zemských církví, respektive v luterských 
církvích v teologické rovině Liber concordiae z roku 1580, přijatá z toho důvodu, "že hned, jak pobožný a 
slavný dr. Martin Luther rozžehnal se s tímto životem, nastaly v Německu, v milé vlasti naší, časy nebezpečné a 
bouřlivé. V těchto těžkostech a při všeobecném rozrušení světské před tím kvetoucí a dobře zřízené správy, 
lidský nepřítel lstivě pracoval, aby símě falešného učení a sváry v církvích a školách porozsíval, pohoršlivé 
spory roznítil a takovými úskoky svými čistotu nebeského učení zkazil, svazky křesťanské lásky a milou 
svornost roztrhal a prospěšné rozšiřování svatého evanjelium takto znesnadnil a zastavil," jak se pravilo 
v předmluvě říšských knížat (Liber concordiae 1918: 5-6). O sociálních naukách a praxi protestantských církví, 
vznikajících v návaznosti na konfesionalizaci (byť v některých případech jako její antipody) cf Troeltsch 1992: 
461n. 

177 

't 



moci. Tato skutečnost však rozhodně neznamenala nějaké zmírnění trestů, větší shovívavost 

soudců nebo jiný vstřícnější vztah k "náboženským outsiderům", spíše naopak. Raně 

novověké zákoníky (nebo zvykové právo v případech jejich neexistence) tradičně stavěly 

zločiny proti náboženství na první místo, jako nejhroznější delikty, jichž se člověk mohl 

dopustit (Tinková 2004: 158-159, 198-199). Jedním z nich bylo ve většině případů i prosté 

jinověří, představující porušování státních zákonů neméně než existenci hereze na (ideálně) 

konfesijně jednotném území. O tom, co bylo za kacířství považováno, přitom rozhodovala 

církev, respektive porovnání náboženských představ (případně jednání) potenciálního heretika 

s fixovaným konfesionálním výkladem "pravé" víry. 

Přestože již zřejmě neplatila středověká představa, podle níž panovník svou spásu spojoval 

nejen s vnějším bojem za pravou víru ale i s osobní odpovědností za křesťanskost svých 

poddaných, suverén nadále vystupoval jako výlučný ochránce náboženství a garant 

náboženské jednoty své země. Dokonce i v městských státech s republikánským zřízením 

zcela v těchto intencích postupovaly městské rady, přičemž kupříkladu v kalvinistické Ženevě 

obvykle s mnohem větší horlivostí a přísností, než tomu bylo u byť i katolické církvi velmi 

oddaných monarchů vládnoucích rozsáhlým říším. V teorii (a při vědomí ahistoričnosti 

takového úhlu pohledu) přitom můžeme alespoň pro středoevropský katolický prostor rozlišit 

čtyři typy jinověrectví, vůči nimž bylo postupováno odlišně, ačkoli z hlediska církevního 

práva i zemských zákonů tomu tak být nemělo. Prvním případem bylo přežívání 

předkřesťanských prvků a náboženských struktur v lidové víře, jemuž se církev i stát snažily 

čelit důkladnější katechezí a lepší církevní správou a od 18. století také prostřednictvím 

pozitivní knižní politiky (Svatoš 2003: 370). Pokud toto paganokřesťanství nepřesáhlo jisté 

(místně a časově proměnlivé) meze, případně se k němu nepřipojily další faktory, jeho 

existence byla mlčky tolerována s tím, že postupně docházelo k jeho likvidaci. O té svědčí i 

skutečnost, doložená C. Ginzburgem na příkladu agrárních kultů, že původně všeobecně 

přijímané prvky mimocírkevní zbožnosti, tvořící substrát lidové kultury, byly i lidovými 

vrstvami stále zřetelněji nahlíženy v církevní optice, jako projevy čarodějnictví, ipso facto 

opouštěny a zároveň likvidovány (Ginzburg 2002). Jen v případech, kde tyto meze 

překročeny byly, nebo kde se k (někdy domnělému) praktikování zapovězených ritů pojily 

sociální tenze, došlo obvykle k označení hlavních viníků za čarodějnice (méně často i za 

čaroděje) a k jejich exemplární likvidaci prostřednictvím zinscenovaných procesů, někdy i 

dost značného rozsahu (Briggs 2002: 250-275). 155 Závažnějším problémem byla existence 

155 Další literaturu k čarodějnickým procesům uvádí Z uber 2003: 315-316. 
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rozsáhlejších jinověreckých skupin coby pozůstatků někdejší multikonfesionality na územích, 

kde v procesu konfesionalizace převládla jediná, odlišná víra. Ve střední Evropě šlo 

především o enklávy tajných nekatolíků nebo i dřívějších sektářů na (alespoň v normativní 

rovině) plně rekatolizovaných územích, zatímco kupříkladu v Anglii naopak o (příležitostně) 

tajný katolicismus. I jejich existence sice byla zejména v počátcích konfesionalizace 

tolerována, avšak tlak na jejich konverzi byl mnohem větší. Tam, kde neuspěl, docházelo 

příležitostně k jejich razantnějšímu potlačování formou exemplárních exekucí hlavních 

"viníků", zřídkakdy ovšem vyvolávajících takovou společenskou hysterii jako čarodějnické 

procesy, nebo k jejich odstranění odsunutím, tedy nuceným vystěhováním do konfesně 

odlišného státu nebo do zvláštní oblasti uvnitř rozsáhlejší monarchie. Oproti oběma výše 

zmíněným sociálním typům hereze se ovšem vyskytovaly výjimečné případy "náboženského 

libertinství", posuzované individuálně a obvykle likvidované s velkou razancí; to se 

pochopitelně týkalo i svrchu uvedených "hlavních viníků". Konečně zvláštní případ tvořila 

tolerovaná existence jediné nekřest'anské víry v raně novověké západní Evropě, 156 židů, 

jejichž postavení bylo různým způsobem omezováno a upravováno, na které se však 

nevztahovala obvyklá pravidla pro jednání s křesťanskými heretiky. Posledním třem typům 

jinověrectví, respektive vztahu raně novověkého evropského státu, církve a společnosti k nim, 

musíme při vší stručnosti věnovat jistou pozornost. 

Existence nepotlačitelného netolerovaného nekatolictví v některých evropských katolických 

zemích sice postupně vedla k jejich toleranci de facto a od konce 18. století i de iure, což 

v tomto ohledu bylo patrně důležitější než názory filosofických proponentů náboženské 

tolerance (Aston 2002: 20), avšak než k tomu došlo, byly použity veškeré dostupné 

prostředky kjejich konverzi. Tam, kde se to nedařilo, příležitostně docházelo 

k pronásledování jejich údajných vůdčích postav, končících často těžkým žalářem nebo i 

popravami, jako se to stalo ve Francii J. Calasovi, jemuž Voltairova plamenná obhajoba už 

nebyla co platná. Nebylo tomu tak ale vždy; katoličtí panovníci se někdy rozhodli řešit věc 

"od kořene" formou hromadného vypovězení nekatolických poddaných ze země. Došlo 

k tomu obvykle v situaci, kdy vedle náboženské různosti spolupůsobily i další faktory -

stavovské povstání v Čechách v letech 1618-20, či provokace ze strany solnohradských 

protestantů o sto let později. Nejznámějším případem tohoto druhu, pomineme-li české 

emigrace 17. a 18. století, přitom byl právě nucený odchod asi dvaceti tisíc tajných nekatolíků 

156 Námitka, že sozziniánství a další k reformaci paralelní proudy již překročily hranice křest'anství (především 
v otázce Trojičního dogmatu, formulovaného Nicejsko-cařihradským vyznáním), je ahistorická v tom smyslu, že 
dobově byly tyto sekty chápány (a pronásledovány) jako křesťanské hereze. Cf např. Kostlán 1995; Měšťan 
1960. 
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z panství salzburského arcibiskupa Firmiana v letech 1731-32. Novější literatura ukazuje, že 

vydání proslulého emigračního dekretu z 31. října 1731 předcházely vědomé provokace 

nekatolíků, usilujících o povolení vlastní konfese (Florey 1977: 114-127; !dem 1967). 

Církevní vrchnost na ně ovšem reagovala nebývale tvrdě, vypovězením ze země, nikoli bez 

radosti pruského krále, jenž v únoru následujícího roku pozval vypovězené do své země 

k osídlování tehdy málo lidnatého Braniborska, což navíc odpovídalo populacionistické 

doktríně kameralistického uvažování (Florey 1977: 153-165). Obdobné usídlovací dekrety 

Prusko vydávalo i v následujících letech, přičemž jejich prostřednictvím zvalo pro víru 

pronásledované i z jiných oblastí; ve větší míře je v první polovině 18. století využili 

především tajní nekatolíci z Čech a Moravy, zatímco francouzští hugenoti do Braniborska 

přicházeli již na základě ediktu Fridricha Viléma z 29. října 1685. Nucené emigrace větších 

skupin jinověrců však nebyly jedinou možností, jak se zbavit jejich existence 

v centru/klíčových oblastech státu. Zejména habsburská monarchie začala vedle toho 

nejpozději za vlády Karla VI. uplatňovat i jakési (nucené) vnitřní emigrace, tzv. transmigrace, 

jež by jí nepřipravovaly o poddané, ale "odklízely je" do těch částí říše, namnoze v té době 

vylidněných, kde (i po právní stránce) existovalo vícevěří- především do temešského Banátu 

a Sedmihradska. 157 Tam směřovaly jak německojazyční luteráni z Rakouska a Štýrska, tak 

také o něco později někteří čeští tajní nekatolíci. Vzhledem k finanční i organizační 

náročnosti hromadných přesídlovacích akcí (na rozdíl od nucených emigrací, kde jejich tíhu 

nesli sami emigranti) se však jednalo spíše o výjimečné případy než o souvislou státní 

kampaň. Nebylo v reálných možnostech raně novověkého státu situaci větších skupin tajných 

nekatolíků, pokud setrvali ve své víře, řešit jinak než faktickou náboženskou tolerancí, takže 

se většinou dočkali i tolerance explicitní. 

Zcela jinak tomu bylo v případě vyložených náboženských marginálů, ve výjimečných 

případech skutečných náboženských libertinů (Aston 2002: 1 O; Tinková 2004: 178-179), 

heterodoxních hloubavců s roztodivnými náboženskými představami (Hrubá et al. 2001: 158-

163; Sauer 1995) nebo i tehdy, když lidová náboženská kultura přestoupila obvyklé meze 

(Ginzburg 2000). Ve všech případech přitom šlo z určitého hlediska o osoby "středověké par 

excellence", o ty, kteří podobně jako středověcí heretici a sektáři svou víru brali vážněji než 

jejich okolí, čímž jí jednak domýšleli a prohlubovali (ke své smůle obvykle ne právě 

157 První transmigrace 33 osob proběhla z Korutanska 1. října 1733 (Rezek 1887: 91), k jejich většímu rozmachu 
však došlo až za vlády Marie Terezie, která do Sedmihradska jen v letech 1752-55 deportovala asi tři tisíce osob, 
převážně z Alpských zemí (Zuber 2003: 397). 
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ortodoxním směrem) 158 a zároveň na sebe upoutávali pozornost. Jak přitom ukazuje případ 

furlandského mlynáře Menocchia z přelomu 16. a 17. století, (církevní) vrchnost zakročila 

teprve po nějakém čase, když se zároveň ukázalo, že Menocchio (již) neměl podporu svého 

okolí. Její konečný rozsudek však v tomto i v dalších případech končil obvykle smrtí 

svérázného náboženského myslitele. Jejich odsouzení zároveň mohlo sloužit jako expiační 

rituál celé komunity, stejně jako důkaz jejího pravověří navenek (Tinková 2004: 178-180, 

215-217). 

Jedinou nekřesťanskou náboženskou skupinu, s níž se západní Evropa přímo setkávala, 

nebereme-li do úvahy středověké španělské muslimy a "turecké nebezpečí" raného novověku 

(včetně dalších muslimských etnik na evropském východě), samozřejmě byli židé. Zatímco 

však ještě ve středověku, přes občasné protižidovské pogromy, nelze vysledovat jejich 

soustavnější pronásledování, snad z toho důvodu, že židé přímo spadali pod pravomoc králů, 

situace v období raného novověku byla odlišná. Přinejmenším latentní lidový antisemitismus 

byl pravidlem, zatímco stát jejich existenci upravoval zvláštními nařízeními (Aston 2002: 12; 

lm Hof2001: 201-202). Zejména ve středo- a východoevropských zemích nadále platila jejich 

sociálně-habitační exkluze v podobě ghett, nesměli vstupovat do některých veřejných prostor 

a vycházet o křesťanských svátcích, byli podřízeni placení zvláštních daní, nesměli vlastnit 

půdu atd. I v západoevropských zemích, kde tyto pozůstatky středověkého židovského regálu 

zanikaly již dříve, však pro židovskou menšinu platilo zvláštní zákonodárství, neumožňující 

kupříkladu konverzi k judaismu či interkonfesní sňatky. Emancipaci židů, v tomto případě 

napřed legální a mnohem později i faktickou, přineslo teprve osvícenství; 159 jedním z prvních 

(a ještě nedokonalých) kroků na této cestě byly toleranční edikty Josefa II. z let 1781-82 a 

úsilí francouzských revolucionářů ( 1791 ), jejím vyvrcholením vlna zrovnoprávňovacích aktů 

od poloviny 19. století (1858 Británie, 1871 Německo, 1874 Švýcarsko, 1876 Španělsko, 

1917 Rusko). Paralelně s tím docházelo i k vnitřní emancipaci židovstva, kdy se 

tradicionalistická náboženská kultura (ve východní Evropě doplněná chasidismem) začala 

proměňovat vlivem haskaly a v neposlední řadě mimožidovské filosofie a kultury majoritní 

společnosti. 

158 To se projevovalo například recepcí proroctví a podobné (heterodoxní) literatury; cf Thomas 1982: 153-173, 
347-356. 
159 Dokonce v té míře, že židé se zprvu mohli stát členy některých zednářských lóží, obecný antisemitismus tomu 
však rychle učinil přítrž; lm Hof2001: 122. 
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Polemická teologie 

Pro konfesionální rozrůznění v období raného novověku byly vedle úzkého sepětí církve se 

státní mocí, v jehož rámci bylo náboženství slabším a závislým partnerem, typické také ostré 

vzájemné půtky jednotlivých křesťanských denominací; oba rysy spolu nadto vzájemně 

souvisely, doplňovaly se a posilovaly. Výrazem tohoto stavu byly již diskuse reformačních 

církví za života jejich zakladatelů, stejně jako jejich teologické potyčky s katolicismem, 

vedoucí k formulaci písemně fixovaných a závazných konfesí. Jakkoli na tomto místě 

nemůžeme dopodrobna sledovat vzájemné teologické konfesionální sebe/vymezování 

jednotlivých západokřesťanských církevních proudů, budiž ve zkratce řešeno alespoň tolik, že 

zatímco oba velké proudy protestantismu více či méně akceptovaly doktrínu o ecclesia 

semper reformanda, církvi usilující o stále hlubší poznání Evangelia a tím stále schopné 

nacházet jeho nové a lepší (= pravdivější, původnější) interpretace, eo ipso teologicky se 

vyvíjet, katolická církev naproti tomu zdůraznila, že je semper eadem. Církevní tradice, jíž 

Tridentinum reformátorů navzdory stanovilo jako druhý závazný pramen víry, vedle Písma 

přijímaný pari pietatis affectu, začala být využívána jako polemický nástroj proti 

protestantským církvím, typicky kupříkladu v díle J. B. Bossueta (Bossuet 1804-05). Podle 

jednoho z nejvýznamnějších katolických teologů konfesionalizačního období to byla právě a 

pouze katolická církev, která udržovala (neměnnou) věroučnou tradici křesťanství, zatímco 

"kdyby Protestanti náležitě wěděli, gak powstalo gich náboženstwj, s gakau wrtkawosti gich 

wyznánj wjry složena, a kolika změnám podrobena byla ... nebyliby gistě spokogeni tau 

reformacý" (ibid.: iii); 160 nebot' podle autorova názoru bud' na některé složky pravé víry 

nebrali ohled nebo je dokonce svévolně měnili a zaváděli nové. 

Počínaje již závěrečným jednáním Tridentského koncilu, které ve jménu katolické reformace 

na další tři století zformovalo katolickou větev křesťanství, byla i katolická teologie vedena 

vědomím nenávratnosti rozdělení západního křesťanství, a proto akcentovala právě rozdíly 

mezi katolicismem a protestantstvím. Vedle snahy o zvýšení církevní morálky a zesílení 

kuriálního/episkopálního centralismu se jednalo především o zdůraznění výlučně katolických 

prvků učení, kromě již zmiňovaného vztahu Písma a tradice například v doktríně o 

ospravedlnění, nebo o podstatě a úloze svátostí. Ústředním pojmem spásy zůstaly kromě víry i 

160 Bossuetova polemika s protestantismem ovšem byla pravým příkladem kontroverzní teologie své doby, nešlo 
v ní jen o povrchní nactiutrhání, jako v 16. století, nýbrž o pregnantní teologickou a církevně-historickou 
argumentaci; např. při výkladu o Viklefovi a Husovi autor dobře věděl o jejich rozdílnosti v učení o eucharistii 
(Bossuet 1804-05, II.: 215n.), ze směrů české reformace rozlišoval "kališníky", "tábority" a Jednotu (ibid.: 
217n.), dobře se však orientoval i v soudobém protestantismu, jemuž věnoval14. a 15. knihu své práce. 
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skutky a především (viditelnou) církví prostředkované "poklady milosti", "moc klíčů". Počet 

svátostí katolické církve byl v návaznosti na Petra Lombarda potvrzen na sedmi, jejich úlohou 

zůstalo prostředkování milosti (oproti snaze švýcarské reformace vidět v nich pouhá znamení 

této milosti). V případě eucharistie bylo znovu zdůrazněno dogma o reálné přítomnosti Krista, 

rovnocenné v obou "částech" svátosti (popírající nutnost utrakvismu), předpokládající 

transsubstanciaci prostřednictvím velké eucharistické modlitby kněze, jehož proměňovací 

schopnost (stejně jako přijímací schopnost věřících) vycházela ex opere operato. Polemické 

vyhrocení katolické teologie jí přitom vdechlo novou sílu do žil, jak se to začalo projevovat 

již od konce 16. století především návratem k církevní tradici, jmenovitě patristice, doposavad 

považované (zejména v případě Augustina) za de facto proto-protestantskou. 

Polemiky teologů jednotlivých křesťanských vyznání přitom zůstaly typické i pro 17. a 

většinu 18. století; jak výstižně poznamenal U. lm Hof, vznikala-li v tomto období nová 

stolice na teologických fakultách, pravidlem šlo o katedru kontroverzní teologie (lm Hof 

2001: 142). Rozvoj této disciplíny však vedl k tomu, že dílem jezuity Roberta Bellarmine do 

ní začala být od konce 16. století uváděna racionální argumentace. Potridentská katolická 

zbožnost sice na jednu stranu umožňovala individuální, hluboce mystický a "bojovný" modus 

vztahování se k Bohu, zároveň však dbala o jeho "racionalizaci", jíž podmiňovala funkčnost, 

pojímanou v někdy až příliš "praktických" termínech (tzv. probabilismus Tovaryšstva 

Ježíšova; diskuse o této otázce viz Čornejová 2002: 224-231). Soteriologický racionalismus a 

někdy až instrumentalismus barokní katolické zbožnosti se projevil i v jejích praktických 

osobních implikacích, na prvním místě v hledání "vzorů", respektive "pomocníků" při osobní 

spáse, ať už šlo o zbožnost orientovanou k Panně Marii (cf Kalista 1992) nebo k jednotlivým 

světcům. Ta se kromě osobního zasvěcení rozšiřovala i v sociální rovině kupříkladu vznikem 

elitních náboženských bratrstev, ale obecněji i v poutích, procesích a úctě k sochám a 

obrazům, pojímaných takříkajíc jako materiální reprezentace církevní "ekonomie spásy". 

Vůči tomuto až magickému chápání víry (cf Horský 1999a) se sice příležitostně ozývaly 

kritické hlasy, vycházející především z pozic více akcentujících vnitřní, mystický rozměr víry 

(na prvním místě jansenismus, ale i kritika z řad mendikantských řádů), celkově však 

v sedmnáctém století pronikalo katolickou zbožnost, posilováno svým protiprotestantským 

akcentem. Barokní katolická zbožnost byla dále charakteristická svou barvitou velkolepostí, 

jež sice nepochybně prvoplánově ohromovala a oslňovala, avšak jejíž vnitřní smysl byl o dost 

hlubší, pramenící z toho, že "metafora byla pro baroko postatou samotného bytí ... Zde se jeví 

barokní duch realistický i iracionální zároveň" (Čornejová 2002: 128; cf i ibid.: 47, 97; o 

baroku obecně Tapié 1957: 33n., 129-154). O barokní zbožnosti trefně napsal R. Říčan, že "je 
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to zbožnost smyslů a nespoutané fantasie, kdežto náboženskému myšlení je uložena slepá 

poslušnost" (Říčan 1947: 161). Přesto nelze říci, že by nedocházelo k proměnám této víry i 

jejích forem. Jak si totiž všimli Z. Kalista a nověji V. VInas (Kalista 1940: 181; VInas 1993: 

160), barokní zbožnost sensu stricto, se všemi svrchu zmíněnými charakteristikami, začala i 

ve střední Evropě v prvních desetiletích 18. století ustupovat "rokokové" transformaci, 

zatímco jinde k tomu došlo už dříve. Vnější znaky víry sice zůstaly shodné, avšak docházelo 

k jejich vyprázdnění, forma vítězila nad obsahem. Typicky se to projevilo právě v úctě ke 

světcům, jejichž působení sice bylo oslavováno poutěmi, aniž však už vyvolávalo nitemý 

osobní zápal; snad v tomto smyslu můžeme přímo hovořit o jakési "popularizaci" barokní 

zbožnosti, o zlidovění které zároveň znamenalo "zmagičtění", každopádně však vedlo 

k tradicionalistické formalizaci. Právě to se pak stalo předmětem osvícenské kritiky, stejně 

jako "tvůrci" této zbožnosti (jen částečně oprávněně takto označení), jezuité. 

Věroučné polemiky ze strany protestantských církví i vzájemně mezi nimi ovšem nebyly o nic 

méně ostré; představoval-li polemiku z katolické strany například Bossuet, podobně můžeme 

sáhnout po luterském (již pietistickém) katechismu Těsna Brana a Uzka Cesta, jehož hned 

pátá otázka diskutuje problém "falešných křesťanů" (Těsná brána 1744: 2a). Autor se zprvu 

obracel proti soudobému katolicismu, charakterizovanému slovy "když člowěk Pjsmo Swaté 

s pilnosti a swraucnosti nečte, ani Slowo Božj prawé [ne ]poslauchá, a tak nepoznawa, kterak 

prawy Křesťan musy zpořadan bytí" (ibid.: 3a), vzápětí však kritizoval i ze svého úhlu 

pohledu neřádné členy reformačních církví (ibid.: 8-8a), jimž byl věnován i krátký dodatek o 

stavu německého křesťanstva na přelomu 17. a 18. století. V kontrastu k prvotní/pravé 

Kristově církvi se zde připomínalo, že "wy ale chutnáte tělesne a zemske wěcy, wy milugete 

Swět i žadost těla, žadost oči a Pychu žiwota. Wy se we wšech wěcech Swětu přirownawate, 

wy o swrchnj [duchovní, pozn. ZRN] wěci nepečugete, než o Zemske ... Tělu místo dawate, a 

užjwate Swobodu wašj k zastěře Neprawosti" (ibid., přívazek: 5). V tomto katechismu tedy 

již nacházíme nejen polemiku vůči katolíkům a reformovaným, ale i vůči "nedostatečným" 

luteránům, což se pro pietisty od druhé poloviny 17. století stalo typickým. Jak k tomu došlo? 

Luther sám až na několik nejpodstatnějších zásad své učení vlastně nijak pevně nestanovil, 

nevytvořil žádnou závaznou dogmatiku evangelické církve (jíž chápal jako církev semper 

reformanda) již z toho důvodu, že Bible mu byla svatou a vedoucí ke spáse v Kristu jen do té 

míry, dokud jejím prostřednictvím promlouval Boží zákon. Po jeho smrti to ovšem vedlo ke 

konstituci dvou protikladných teologických škol; teologicky otevřenější, snažící se o dohodu 

s kalvinisty (a zároveň blízká tradici české reformace) se definovala v podobě 

melanchtonovského filipismu, zatímco rigorističtější, gnesioluteránská či flacciovská škola, 
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konečný vítěz vzájemných sporů, své učení postavila na luterské výlučnosti, s konečnou 

platností stvrzené roku 1580 přijetím Liber concordiae (cf Kryštůfek 1892: 298-311; 

McGrath 2001: 66-80; Říčan 1947: 204-214). Bylo-li přitom Lutherovi Písmo jen jakýmsi, 

třebaže nejvěrnějším odleskem Božího zákona, stalo se ortodoxům tímto zákonem samým. 

Hlavními důvody zřejmě byly spory o účinnost osobního přičinění vzhledem k dosažení 

spásy, a dále otázka podstaty svátostného přijímání, v obou případech vyvolané diskusí s 

kalvinismem, nicméně důsledkem těchto rozdílných soteriologických úvah se na obou 

stranách stalo především budování složité, metafyzicky orientované dogmatiky, ústící do 

logicky koherentního, racionalistického systému. Touto teologickou spekulací, z kognitivních 

důvodů přístupnou jen nemnohým, se však z víry zákonitě ztrácela její živost, což vyvolávalo 

imanentní kritiku stejně jako faktická závislost luterských církví na zeměpanské moci. Ve 

druhé polovině 16. a v první polovině následujícího věku tak sice na jednu stranu došlo k 

dobudování církevního charakteru evangelických církví a ke zřetelné formulaci jejich 

dogmatiky, ta však zároveň ztratila hodně ze své někdejší strhující bezprostřednosti, na níž 

koncem 17. století navázal pietismus. 161 

Krédem pietismu, za jehož zakladatelské dílo jsou považována Pia desideria (1675) P. J. 

Spenera, ale který se odvolával i na starší tradice luterské církve (J. Arndt), případně i na 

Komenského Praxis pietatis, stejně jako pozdějšího metodismu a do jisté míry i 

probuzenectví, se stalo "od-akademičtění" teologie, její návrat k nitemé osobní zbožnosti 

(Říčan 1947: 224-225; Troeltsch 1992: 740-754, 784-788). K tomuto cíli měl vést jednak 

větší důraz na laické křesťanství, projevující se vznikem kroužků obzvlášť zbožných uvnitř 

církví (aniž se však bránili mezicírkevní křesťanské lásce), jejichž víra byla osvědčována 

etickým životem, stvrzována nově zavedenou konfirmací a v neposlední řadě sociálním 

tlakem, umožňujícím vylučování zhřešivších. Ve druhé řadě šlo o působení darů Ducha 

svatého, působících na srdce každého křesťana a ospravedlňujících svrchu uvedené, opět 

akcentujících individuální zbožnost, jež se stala základem intenzivní vzájemnosti (stejně jako 

misijního působení). Pomineme-li Zinzendorfovu teorii tropů, ústící do všekřesťanské 

sounáležitosti, lze na tomto místě zmínit alespoň dílo A. G. Spangenberga, zdůrazňující tři 

programová hesla: pracoviště - celý svět, poselství - Kristův kříž, metoda - kázeň 

(Spangenberk 1788; cf Troeltsch 1992: 719-721, 788-790). Pietistická zbožnost však svým 

161 Proti triumfálnímu nástupu pietismu na počátku 18. století se kupříkladu v saské církvi ozval jen drážďanský 
superintendant V. E. Li:ischer, jenž kritizoval hlavně jeho indiferentnost vůči křesťanské pravdě, podceňování 
prostředků milosti s tím, že jsou vázány na lidskou zbožnost, znevážení církevní instituce, směšování 
spravedlnosti se skutky, sklon k chiliasmu, precisismus a naproti němu mystičnost, a samozřejmě pýchu 
"vyvolených"; k tomu podrobněji Barth 1986-88: 131-133. 
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potlačením racionality nevyhovovala v 18. století nastupujícímu osvícenství, byť s ním 

v některých aspektech souvisela a tento nástup snad spolupřipravila. 162 Vrcholem tohoto 

souznění teologicky ospravedlněného pietismu s původně spíše laickým osvícenstvím se stalo 

tvrzení J. F. Buddea, podle kterého "křesťanské pravdě v celku a v jednotlivostech ... není 

nutné věřit jakožto zjevené, nýbrž jakožto sloužící k naší spáse" (Barth 1986-88: 133). 

Anglická reformace zůstala vědomě "na půl cesty" mezi katolicismem a reformací luterskou; 

tento vývoj katalyzovala jak dotehdejší faktická správní samostatnost církve na Britských 

ostrovech, politické důvody zrodu anglické reformace, tak také teologický a církevně-správní 

vývoj této zemské církve (Richardson b.d.: 168-176). Tzv. šest článků víry z roku 1539, 

vyhlašující meze anglické reformace, ze sporných bodů ponechávalo (katolické) učení o 

transubstanciaci, přijímání pod jednou způsobou, soteriologický význam mší za duše 

zemřelých v očistci, ušní zpověď, kněžský celibát a platnost řeholních slibů. Church of 

England si ponechala i episkopální strukturu a snažila se zachovat successio apostolica. 

Pozdější teologický vývoj, především Cranmerova Book of Common Preyer (1549) a Articles 

of Religion (1553), sice směřoval dále k umírněné formě luterské reformace, ale na tato 

základní ustanovení v podstatě nesáhl (s výjimkou zavedení přijímání pod obojí jakožto 

fundamentálního článku víry), respektive jejich platnost nelikvidoval; výsledkem se stala širší 

věroučná různost uvnitř anglikanismu, rozprostírající se od tzv. anglokatolicismu až po 

radikálnější, příležitostně pronásledované, puritánské směry. 

Konečně posledním výrazným křídlem západního křesťanství se stala reformace kalvínská, 

respektive švýcarská, protože na základě Curyšské smlouvy z roku 1549 se všechny 

dosavadní směry švýcarské reformace sjednotily na pozicích kalvínské teologie, zatímco 

proudy radikální reformace (novo/křtěnci) či s ní paralelní (antitrinitáři) zanikly nebo byly 

zatlačeny do ústraní (Říčan 1947: 109, 114-118). Učení druhého velkého reformátora přitom 

sice přijalo řadu prvků luterské reformace, ke konečné shodě však nikdy nedošlo a naopak 

sporné body se staly předmětem ostrých vzájemných polemik. Tak bylo zachováno učení o 

sofa gratia, avšak s novým důsledkem v představě lidských dobrých skutků jako nezbytné 

odezvy na Boží milost (T. Bezou a dalšími kalvínskými teology transformované ještě dále do 

formy "protestantské etiky"), jejichž přítomnost mohla a měla být kontrolována 

prostřednictvím sborové kázně a církevních "dozorčích orgánů"; to umožnila i relativně malá 

velikost, vzájemná nezávislost a presbytemí charakter reformovaných sborů. S tím souviselo i 

162 K. Barth v této souvislosti hovoří o mentalitě "absolutnosti člověka", projekh1jící lidské vlastnosti do Boha a 
rudíž požadující teodiceji kvůli antropodiceji. Tato mentalita podle něj vedla k historickému a sociálnímu 
optimismu; Barth 1986-88: 63-65. 
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učení o praedestinatio gemina; zatímco totiž Luther Augustinovskou myšlenku predestinace 

zmírňoval (možným) působením Boží milosti, Kalvín naproti tomu zdůraznil naprostou Boží 

svrchovanost, volící před stvořením světa budoucí spasené (v terminologii české reformace 

"před určené") a totálně zavržené ("předzvěděné"). Veškeré konání před určených se pak 

stávalo oslavou Božího zákona, zatímco každý čin předzvěděného, byť by z lidského hlediska 

mohl vypadat jako bohulibý, jeho soteriologickou bilanci jen přihoršoval; Bůh byl oslavován 

spásou předurčených a věčnými muky zatracených. 163 Neméně důležitým rozdílem mezi 

oběma hlavními reformačními proudy se stala christologická otázka, zda byla Kristova božská 

přirozenost v důsledku inkarnace zcela pohlcena v lidské. Instituce křesťanského náboženství, 

hlavní Kalvínův teologický spis (v konečné podobě z roku 1559) na tuto otázku ve shodě se 

starší tradicí odpověděl záporně, vyvodil z toho však důsledek, že poněvadž Kristus zůstává 

trvale Pánem po Otcově pravici, nemůže podléhat svátostné manipulaci ve světě. Jinak 

řečeno, nevstupuje při přijímání do svátosti ani v důsledku transubstanciace (katolicismus), 

ani konsubstanciace (většina dalších reformačních proudů), nýbrž jeho přítomnost je zde 

pouze duchovní, pneumatická, byť Zwingliho učení o pouze figurativní, symbolické 

přítomnosti v úplnosti přijato nebylo. Neméně praktickým důsledkem výlučného zření na 

Boha v neprospěch "světských" věcí se stala radikální očista bohoslužeb, sakrálních prostor, 

stejně jako redukce svátků na neděle a tři hlavní křesťanské svátky. 

Přestože Kalvínovo učení bylo ve srovnání s Lutherovým o hodně sevřenější a důslednější, již 

z toho důvodu, že o generaci mladší reformátor musel ipso facto domýšlet Lutherem záměrně 

nedořešené otázky, přeci jen Instituce směřovala hlavně k ozřejmení podstaty Kristovy role ve 

světě, dosvědčované Písmem. V pozdějším kalvinismu, teologicky formovaném především T. 

Bezou, naproti tomu vystoupily do popředí doktrinární spory s katolicismem, luterstvím i 

dalšími bohoslovnými směry (cf Harnack 1903: 346-354). Důsledkem toho se podle 

McGratha stal jednak důraz na lidskou racionalitu při výkladu a obraně učení, systematičnost 

a koherenci takovýchto výkladů založenou na aristotelské filosofii, stejně jako obrat 

k metafyzickým a spekulativním otázkám, zejména po Boží postatě, jeho záměrech se 

stvořením a především k explifikaci doktríny o predestinaci (McGrath 2001: 77). I 

kalvinismus tak vstoupi 1 jako "rovnocenný partner" po boku ostatních vyznání do vzájemných 

sporů, které udržovány a podněcovány i mimocírkevními, politickými a sociálními důvody, 

naplnily konec šestnáctého a prakticky celé sedmnácté století, v některých případech 

přerůstaje až do následujícího věku. 

163 Ženevský katechismus začínal příznačnými slovy: "Bůh nás stvořil a postavil do tohoto světa, aby se naším 
prostřednictvím oslavil. .. " 
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Přirozenoprávní, populacionistické a kameralistické kritiky 

Pro zbožnost konfesionalizačního období bylo typické, že stavěla hlavně na věroučných 

rozdílech mezi jednotlivými církvemi. Zároveň však jaksi upadala vnitřní zbožnost, protože 

napojení jednotlivých církví na absolutistický stát vlastně znamenalo formalizaci víry, což 

vyvolávalo kritické reakce ze strany těch, jimž takovéto křesťanství nestačilo. K tomuto 

procesu vnitřní diferenciace a kritiky konfesionalizační ortodoxie a denominacionalismu, na 

protestantské straně založené i v doktríně o ecclesia semper reformanda, docházelo ve všech 

církvích, což někdy vedlo i k secesím "nespokojenců". Od anglikánské církve se už v 17. 

století oddělili kvakeři (G. Fox) a sporné bylo i postavení puritánů, v 18. století došlo ke 

vzniku rozsáhlého metodistického hnutí (J. a Ch. Wesleyové). Diskuse v katolické církvi 

způsobil kupříkladu Miguel de Molinos a kvietismus, nejvýrazněji se však projevily sporem o 

jansenismus, pouze vnějškově a formálně ukončeným bulou Unigenitus z roku 1713, k nimž 

nadto přistupovaly episkopálně-emancipační a státně/národně emancipační protikuriální 

tendence v podobě galikanismu a febronianismu. Ortodoxii luterského protestantismu zase 

kritizoval již zmiňovaný pietismus a kalvínskou závislost na obcích (potažmo státech) 

kongregacionismus. Aniž bychom zacházeli do podrobností, lze říci, že ve všech případech 

šlo o částečně ekumenická hnutí, která kladla větší důraz na praktickou životní morálku a na 

osobní zkušenost vztahu s Bohem (obvykle prostřednictvím Ducha svatého), než na 

teologické disputace a vzájemné mocenské rozhraničování křesťanských církví spojovaných 

se světskou mocí. Záměrem architektů těchto reformních tendencí ovšem nebyl rozchod 

s mateřskou církví a obvykle k němu ani nedošlo; tak se kupříkladu jansenisté rozhodně 

nesnažili o nějaký proticírkevní boj, přestože polemizovali sjezuity, jimž vyčítali 

utilitarismus, a přestože jim vadilo přísné podřízení katolické církve papeži. Tyto tendence 

uvnitř církevně-reformních teologických proudů však na druhou stranu mohly být použity i 

v tomto smyslu, což usnadnilo jeho pozitivní recepci v těch kruzích, které si v 18. století přály 

církevní reformu v duchu většího či menšího osamostatnění národních církví a postupné 

modernizace. S touto modernizací a s nástupem osvícenského myšlení ovšem sami jansenisté 

mnoho společného neměli. 

Proto ještě než přistoupíme ke kameralistickému, státně-filosofickému a přirozenoprávnímu 

myšlení 18. století, které mělo zásadní ohlas v reálné politice a které úzce souviselo 

s nástupem osvícenství, aby naopak silně kritizovalo dosavadní teologickou dogmatičnost a 

konfesionalizační politiku, je třeba alespoň zmínit další protikuriální episkopalistické 
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tendence uvnitř katolicismu, jež se staly ne-li jejich živnou půdou, tedy alespoň paralelním 

proudem a někdy i přímým inspiračním zdrojem. Tyto tendence se ovšem zrodily jen na 

katolické straně konfesionální barikády, čistě z toho důvodu, že specifickým rysem 

katolicismu, odlišujícím jej od všech ostatních křesťanských vyznání, byla (a je) existence 

centrální papežské autority, spojované nejen s církevní organizací (potestas regiminis) ale i 

s teologickým magisteriem a prostředkováním apoštolské posloupnosti (potestas 

ordinationis). Toto specifikum, později na Prvním Vatikánském koncilu doplněné i o dogma 

o neomylnosti (infallibilitas), vedlo A. v. Hamacka dokonce k extrémnímu postulátu, že ,již 

Professio fid. Trid. dala tradici mnohem širší rozsah ... a postavila ji před Písmo, ... [což 

vedlo k důsledku, že] Církev sama jest živou tradicí, církví však jest papež: tedy papež jest 

tradicí" v dogmatickém smyslu (Hamack 1903: 341 ). A právě vůči takovému pochopení 

kuriální moci, byt' spíše v církevně-správním než věroučném rozměru, se už od středověku 

stavěly některé státní/národní církve, ve Francii různé formy tzv. galikanismu, v Anglii ústící 

do otevřené roztržky s Římem, a nejpozději v 18. století v Říši v podobě usilování o 

konstituci německé národní církve a ve febronianismu. Přestože totiž řada německých 

biskupů byla zároveň nezávislými zeměpány, 164 na rozdíl od Francie se říšská církev nikdy 

nezbavila výrazné závislosti na kurii, nezformovala se do národní/státní církve po organizační 

stránce podléhající nejprve panovníkovi a teprve ve druhé řadě (formálnímu schválení) 

papežského stolce. Jisté tendence v tomto směru však existovaly, takže kupříkladu mohučští 

arcibiskupové se v 17. a 18. století příležitostně považovali za hlavu Ecclesiae Germanicae, 

aniž to však došlo obecnějšího uznání (a mělo reálný církevně-politický dopad). Důležitější 

podnět v tomto směru představoval febronianismus. 

Zakladatelem tohoto typu reformního katolického myšlení, blízkého některým pozdějším 

katolickým monarchům, především Josefovi II., se stal trevírský světící biskup J. N. von 

Hontheim, který pod pseudonymem I. Febronius v roce 1763 publikoval spis Iurisconsulti do 

statu ecclesiae deque legitima potestate Romani Pontificis ... V návaznosti na van Espenovu 

školu v něm autor argumentoval (většinou) prostřednictvím církevní historie i (méně často) 

snahy o racionální církevní správu ve prospěch omezení papežské autority především na 

honorární funkce, zatímco skutečná výkonná i kontrolní moc měla připadnout do rukou 

biskupů, což ipso facto mělo vést k posílení autority státních církví (i jejich souvztažnosti se 

zeměpány). Jinak řečeno, zatímco moc kurie měla zůstat zachována v iura essentialia, v (na 

tomto světě) důležitějších iura accessoria tato moc měla být, z autorova hlediska opětovně a 

164 Jansenisticky smýšlející římský nuntius ve Vídni to vyjádřil slovy "episcopi Germaniae not sunt episcopi, 
sunt Domini"; cit. in lm Hof2001: 40. 
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oprávněně, delegována na jednotlivé místní, potažmo zemské církve. 165 Papeže Klement XIII. 

febronianismus sice hned následujícího roku po vydání Febroniova díla odsoudil, situace 

v Říši však v tomto směru zůstala ještě nějaký čas nejistá, poněvadž jeho argumenty naopak 

přijala skupina vysokých německých církevních představitelů v Ems roku 1786. Většímu 

rozšíření a institucionalizaci důsledků této tzv. Emské punktace však zabránila nejednotnost 

jejích prosazovatelů (Aston 2002: 27-30). Přestože přitom Febroniova argumentace vycházela 

spíše ze sféry kanonického práva a církevní historie, její důsledky (by) byly vysoce praktické, 

zásadním způsobem ovlivňující nejen vnitrocírkevní hierarchii ale i vztah církve a státu. 

V tomto smyslu byla zároveň jednou z forem osvícenského náboženského a společensko

filosofického myšlení, byť sama osvícenských argumentů příliš nevyužívala, jako i jejich 

důsledkem. Výkladu o nástupu (katolického) osvícenství sice budeme věnovat pozornost až 

ve třetí části této práce, alespoň tolik však bylo nutné říci již na tomto místě. 

Důležitým a dokonce časnějším prvkem změny filosoficko-náboženského smýšlení, 

předznamenávajícím osvícenský posun od heteroreferenční k autoreferenční společnosti, se 

stalo nové kameralistické myšlení, argumentující prostřednictvím ius naturale, státního zájmu 

a populacionismu. Již merkantilismus totiž na rozdíl od stále ještě nahodilého, kořistnického 

"feudálně-vykořisťovatelského" způsobu vládnutí, legitimujícího vládu prostřednictvím 

náboženství (buď jako zdroje vlády nebo jako jí ochraňovaného principu) přišel s tezí, že 

účelem státu je zjednávat panovníkovi moc, za což suverén rozděluje privilegia (podrobněji 

Krofta 1940: 530). Do středu úvah o společnosti se tak dostával stát, respektive jeho 

absolutistický panovník, který sice stále zůstával "ztělesněním" státu, avšak spíše pro svou 

osobu/rod než v sakrální podobě. Na merkantilismus v tomto smyslu navázala počátkem 18. 

století nauka o přirozeném právu, zřetelná již v díle S. Pufendorfa ale podrobně rozpracovaná 

především v Ius naturale protestantského teologa Ch. Wolfa z roku 1740. Právě zde se totiž 

objevila myšlenka, že hlavním úkolem státu (respektive panovníka, jakožto jeho "správce") je 

prostředkovat nejvyšší dobro. Neznamenalo to destrukci sakrálních významů, avšak vedlo to 

k jejich posunu do sféry mimo-časného, věčného a pro správu společnosti via facti 

nedůležitého; ze společnosti heteroreferenční se v očích přirozenoprávních filosofů a teologů 

stávala společnost autoreferenční. 166 Bylo-li úkolem panovníka pečovat o blaho svých 

165 E. Winter v této diskusi shledal i poetičtěji znějící argument, "ne Petrovi samotnému, nýbrž apoštolům 
odevzdal Kristus církev jako vrchním pastýřům"; cit. in Winter 1945: 12. 
166 Typickým příkladem může být tzv. Beccariánská revoluce v trestním právu, která kromě jiného chtěla zrušit 
tresty za náboženské delikty, nebyly-li zároveň společenskými (Tinková 2004: 47n.). I v jejím základě však 
stálo, nebo alespoň mohlo stát, teologické myšlení, argumentující lidskou neschopností soudů sub specie 
auternitatis a odsouvající je z tohoto důvodu k Boží instanci (viz podobenství o pleveli mezi pšenicí; Mt 13, 24-
30). 
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poddaných, tato péče měla pokrývat veškeré oblasti jejich životních potřeb, počínaje 

odstraněním válečného nebezpečí přes likvidaci bídy a strádání až po naplňování jejich 

duchovních potřeb prostřednictvím "pravého" náboženství. Mohlo se tak dít i proti jejich vůli, 

protože jejich rozum nebyl s to rozpoznat nejvyšší dobro, přičemž podaní zároveň byli 

z tohoto důvodu zavázáni absolutní poslušností vůči svým vrchnostem. A však nejen poddaní, 

úkolem panovníka bylo "být poručníkem církve jako svých poddaných" (ibid.: 575), což bylo 

schéma v praxi běžné v protestantských zemích avšak nikoli v katolických, jež však zároveň 

souznělo s obdobnými požadavky Febroniovými. Od přirozenoprávní školy přitom byl jen 

krok k fyziokratismu (F. Quesnay) a populacionismu, kritizujícím merkantilistický zájem o 

průmysl ve prospěch péče o "primární sektor", zemědělství, živící všechny, zatímco ostatní 

ekonomické sektory byly jen odvozené a potažmo méně důležité či nahraditelné. Ústřední 

myšlenkou těchto koncepcí bylo to, že zdrojem nejvyššího (státního) blaha, o které usilovali 

stoupenci přirozeného práva, byl poddaný jakožto "výrobce obživy" a v extrémních případech 

(válka) obránce státního/lidského celku. Aby přitom mohl růst počet poddaných, a tím i státní 

blaho, bylo nutné zvýšit efektivitu jejich (zemědělské) práce, a to jak prostřednictvím 

pozitivní motivace, tak především odstraněním jejich strázní. 

Bylo by však mylné domnívat se, jak k tomu často vede retrospektivní pohled moderní 

společnosti (a historiografie), že autoři a architekti těchto myšlenkových proměn usilovali o 

redukci role náboženství či církví ve společnosti. K této redukci, nebo spíš proměně, sice 

docházelo v jejich důsledku, avšak nebyla jejich záměrem a nebyla tak ani dobově vnímána, 

protože jejich základní argumentace se vždy opírala o stávající teologické myšlení. Tak již 

panovníkova/státní péče o nejvyšší blaho nebyla než transformací jeho středověké 

odpovědnosti za spásu poddaných, ovlivňující možnosti jeho vlastní spásy, a podobně 

fyziokratický důraz na volný obchod, stojící v protikladu k merkantilistickým restrikcím, 

počítal s tím, že jen v prostředí svobodného trhu dochází k plnému uplatňování Božích 

zákonů (Krofta 1940: 538). Směs pozemské praktické racionality vládnutí a jejích 

teologických předpokladů a ohledů, byť v řadě případů do "správy společnosti" fakticky 

nezasahujících, se stala pro nábožensko-filosofické myšlení 18. století zcela typická a 

ovlivnila i institucionalizační a normotvorné složky tehdejší společnosti. Příkladem mohou 

být již zmiňované náboženské emigrace poddaných. Ty byly vyvolány snahou o jejich 

konverzi k "pravé" víře, konverzi vynucované již z toho důvodu, že kognitivní schopnosti 

poddaných údajně nedostačovaly k tomu, aby jí sami poznali. Naopak přijímání těchto 

utečenců jinými státy se stalo jak výrazem pozitivní fyziokratické a populacionistické 

politiky, těšící se z přílivu nových poddaných, tak také projevem "pravé náboženskosti", 
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ochraňování souvěrců či (blízkých) strádajících jinověrců, formou křesťanské lásky k 

bližnímu. Nedosti na tom, odliv poddaných z náboženských důvodů samozřejmě uvnitř takto 

postižené společnosti vyvolával kritiku, proč k němu muselo dojít, motivovanou jak právními 

a socioekonomickými teoriemi tak také náboženskými zájmy, jenž nemohly být naplňovány, a 

v neposlední řadě třeba i vojenským nebezpečím ze strany takovýchto "přeběhlíků". 

Náboženství, sociální dění, politika, vojenství a další instituční sféry proto ještě nebyly 

odděleny, přestože vznikaly diskursy a kognitivní nástroje umožňující jejich pozdější oddělení 

(kupříkladu většina myšlenkových konstrukcí, podmiňujících osvícenskou státní a 

náboženskou filosofii, byla snadno dohledatelná již v dílech autorů přirozenoprávní školy), 

k němuž došlo poprvé až v rámci Francouzské revoluce (Rémond 1998: 55-58). Nicméně, a to 

je důležité, z tohoto prostředí celoevropsky představovaného intelektuální a stále častěji i 

mocenskou elitou a ve vyspělejších, západoevropských zemích nadto i rodícím se "veřejným 

míněním" třetího stavu (Blanning 2002: 106-118, 132-135; lm Hof2001: 90n.; Tinková 2004: 

64-65), po celé 18. století vycházely kritiky statu quo. 

Podle K. Bartha vedlo plné uvědomění si Koperníkova a Galileova objevu, že člověk/jeho 

svět není středem vesmíru, k paradoxní odpovědi v podobě racionalismu, empirismu a 

skepticismu, k myšlenkovým hnutím širším než osvícenství a typickým pro celé 18. století, 

zakládajícím "absolutismus člověka" a antropocentrismus této epochy (Barth 1986-88: 27, cf 

ibid.: 63-65). Lidské sebevědomí tu bylo nadřazeno všemu, co stálo mimo ně, což zakládalo 

"pocit mistrovství" a této subjektivní jistotě odpovídala i jistota objektivní, že svět byl 

(Bohem) stvořen dobrý, tedy uzpůsobený k tomu, aby se stal místem lidské činnosti. Pro tuto 

shodu podle Bartha 18. století až na výjimky věřilo v Boha, zpodobňovaného jako lidská 

projekce, nejvyšší forma rozumnosti a zároveň nejvyšší kvietiv. Proto bylo na druhou stranu 

možné srovnávat Boha a (nedokonalého) člověka, takže přesvědčení o Boží existenci zároveň 

ospravedlňovalo přesvědčení o lidské svrchovanosti, teodicea se stala (příležitostnou) 

podmínkou antropodiceje. K tomu pak vedlo dobré jednání, potvrzující přítomnost Boha ve 

světě, a tedy historický optimismus osvíceného věku. 

Ať již nové myšlení o společnosti, jejích úkolech i uspořádání, vycházelo z jakýchkoli premis 

a jakékoli důsledky z nich vyvozovalo, ve všech případech bylo orientováno na stát, 

respektive na jeho poddané, kteří měli být nějak povzneseni pro další a větší blaho celé 

společnosti. Lid přitom zůstal jak pasivním činitelem tohoto procesu, tak dále nerozlišovanou 

masou, na níž se elita přes všechny dobré úmysly dívala spíše s pohrdáním. Přeci jen se však 

lid dostal do popředí jejího zájmu na místo bojujících armád či vzájemných vztahů nobility. 

V tomto posunu jistě můžeme spatřovat důsledek populační krize po Třicetileté válce, stejně 
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jako dalších krizových faktorů 17. století (cf Hroch-Petráň 1976), jeho důsledky však byly 

zcela zásadní pro další vývoj západní kultury a civilizace. Právě tato kritika dosavadní 

nábožensko-konfrontační politiky a dalších "předmodemích" faktorů totiž umožnila a 

umocnila nástup osvícenského myšlení a tedy "moderní" doby. Tím však již ve výkladu 

předbíháme do následující části, proto nám nezbude než se na tomto místě vrátit k situaci 

v habsburských dědičných zemích a zejména v Čechách, abychom mohli posoudit nakolik se 

zde v 18. století uplatňovaly institucionální dimenze konfesionalizace a jak byly později 

"záplatovány" a nahrazovány kritickým (proto )osvícenským pohledem. 
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2.KAPITOLA 

INSTITUCIONÁLNÍ ZAKOTVENÍ ČESKÉ 

ZBOŽNOSTI 18. STOLETÍ 

Bylo by zbytečné připomínat, že právní konec české reformace v její mateřské zemi přinesly 

již krátce pobělohorské mandáty a prohloubilo jej vydání Obnoveného zřízení zemského 

(1627), což znamenalo uplatnění zásady cuius regio, eius religio, s konečnou platností 

potvrzené Vestfálským mírem. Idea podunajské monarchie, jíž Habsburkové začali budovat, 

přitom byla nesena mimo jiné představou jediného vyznání všech jejích poddaných, jímž se 

měl stát katolicismus. V Čechách a na Moravě to znamenalo, stejně jako již dříve v Rakousku 

a ve Štýrsku, potřebu změnit náboženské přesvědčení velké většiny obyvatelstva, aby se 

shodovalo s náboženským přesvědčením panovníka. 167 Zatímco poměrně značná část 

nábožensky přesvědčených příslušníků městského a obou šlechtických stavů zemi opustila a 

postupně splynula s obyvatelstvem hostitelských zemí a ostatní v poměrně krátké době 

podlehli rekatolizačnímu tlaku, byla situace českého venkova poněkud odlišná. Zejména 

proto, že zde plošné provádění rekatolizace muselo počkat až do konce Třicetileté války a i 

potom naráželo na nedostatek duchovních, tedy těch, kteří měli nejen zajistit konverze ke 

katolicismu, ale také je dlouhodobě udržet a dosáhnout jejich zvnitřnění. I venkovští poddaní, 

kteří byli nejen právně ale i hospodářsky zbaveni možnosti zemi opustit (což ovšem 

neznamenalo, že k tomu nedocházelo), se však nakonec museli vyrovnat se skutečností jediné 

povolené víry, což ve většině případů znamenalo jejich úplnou rekatolizaci. Období druhé 

poloviny 17. století se tak stalo jistou "klidovou fází", představovanou (přinejmenším 

vnějším) katolicismem českých poddaných a snižováním zájmu státních, vrchnostenských i 

církevních orgánů o jejich případnou náboženskou různost. Ke změně došlo až v 18. století, 

167 Bylo již řečeno, že plošná rekatolizace neproběhla v celém habsburském soustátí. S ohledem na nekatolické 
spojence (Sasko) i protivníky (Švédsko) byla nutně jenom částečná a nikoli "zákonem nařízená" především 
rekatolizace Slezska (zvláštní bylo i postavení Ašska, které sice bylo v roce 1775 inkorporováno do Českého 
království, ale temperamentem Marie Terezie z 10. března mu byla ponechána luterská konfese a inspektorát této 
církve. Medek 1982: 14, 26 správně připomíná, že šlo o první průlom do Obnoveného zřízení zemského), 
zatímco v Uhrách byla zachována omezená existence protestantských církví z důvodu jejich účasti v bojích proti 
Turkům. 
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zejména v období vlády Karla VI. (1711-1740) a jeho dcery Marie Terezie (1740-1780), tedy 

v období, kterému věnujeme pozornost v této části práce. 

Katolicismus jako státní náboženství 

Na skutečnosti, že katolicismus zůstal v podstatné části habsburských zemí státním a jediným 

vyznáním, o které se v legitimační rovině opírala panovnická moc, samozřejmě nástup 18. 

století nic nezměnil, změnily se však intence státního působení ve prospěch (nebo podle 

některých interpretů v neprospěch) této víry. Podstatou tzv. pietas austriaca se podle R. 

Zubera stala především úcta k eucharistii, důvěra v Kristův kříž, mariánská zbožnost a úcta 

směřující ke světcům (Zuber 2003: 207-220). Rekatolizační politika, jíž stát za podpory 

církve (nebo jí vnuceně) prováděl, se přitom přestala primárně orientovat dovnitř, k jeho 

vlastním poddaným, jež bylo třeba obrátit na "pravou" víru, nýbrž vůči vnějšímu nepříteli, 

jímž se stále zřejměji stávalo protestantské Prusko. Protireformace karolinské doby168 proto 

vedle náboženských důvodů sledovala také zahraničněpolitické a vojenské zájmy, stala se 

bojem o státní integritu a zábranou vnějším zásahů do ní (cf Válka 1983: 76, 85; Winter 

1945: 13). Rivalem přitom již nebylo luterské Sasko, kam ještě v první třetině 18. století 

směřovala většina náboženských emigrantů z Čech, ale nově konstituované Prusko, které 

jednak lákalo nekatolické poddané a zároveň v českých zemích různými prostředky 

propagovalo protestantismus, 169 čímž kromě odlivu poddaných vytvářelo "podhoubí" pro 

případné kladné přijetí pruské nadvlády. Války o dědictví rakouské po smrti Karla VI., 

respektive pruské obsazení Slezska a Slezské války obecně tento stav později ještě více 

"zhmotnily". 

Proti působení nekatolické c1zmy proto byl již v roce 1717 vydán patent nařizující 

v návaznosti na Josefinský trestní zákoník stíhání protestantských emisarů a zabavování jimi 

šířených knih (10. prosince 1717), zpřísněný o čtyři roky později (15. března 1721) a 

každoročně obnovovaný až do poloviny čtyřicátých let 18. století (Jaksch 1828, I.: 89). Aby 

"zlá věc v tomto království vším možným způsobem přetrhnutá [byla] a římská katolická 

samospasitelná víra čistě zachovaná byla", tento patent hrozil dovozcům a kolportétům 

168 Analýzou státního postoje vůči nekatolíkům za vlády Karla VI. a Marie Terezie se zabýval Rezek 1887: 62-
156 a po něm další autoři, o jejichž dílech jsem informoval ve druhé kapitole první části této práce. 
169 Přitom samozřejmě nutně nemuselo jít o působení pruským státem angažovaných agentů, jako tomu bylo 
v období okupace severovýchodních Čech v letech 1741-42 (viz Štěříková 1968; Eadem 2001; Volf 1908), nýbrž 
častěji šlo o působení náboženských emisarů, jejichž činnost Prusku přispívala jen ve svých důsledcích. 
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nekatolické literatury konfiskací zboží a hrdelními tresty, 170 zatímco případné udavače 

podněcoval přiznáním odměny (cit. in Mikulec 1992: 44-45). Proti domácím nekatolíkům se 

znovu zaměřil až nezvykle přísný patent z 29. ledna 1 726, který usvědčeným viníkům hrozil 

tresty nucených prací a, budou-li i potom odmítat konverzi, vypovězením či, pokud by se 

vrátili jako náboženští emisaři, dokonce i smrtí; i tento patent přitom sliboval odměnu 

udavačům (Jaksch 1828, V.: 49-52). Patent nadto stvrzoval svrchovanost apelačního soudu 

nad těmito viníky, ustanovenou po mnohaleté polemice mezi císařem a pražským 

metropolitou respkriptem z 27. srpna 1721, vydaným navzdory arcibiskupovi F. hr. 

Khlinburgovi, 171 jinak řečeno státní svrchovanost v náboženském soudnictví a potažmo 

chápání nekatolictví primárně jako (politického) zločinu proti státu. I přes pozdější úpravy, 

vedoucí k opětovnému zaměření na domácí nekatolíky, však platilo, že karolinská 

protireformace směřovala primárně vůči zahraničnímu nebezpečí. Svědčí o tom kupříkladu 

policejní nařízení z roku 1734, upravující chování vůči podezřelým cizincům a zároveň 

zakazující zastávání rychtářského úřadu osobám, které měly v nekatolických zemích 

"známé", podle A. Rezka snad příbuzné (Rezek 1887: 95). 

Státní zájem na likvidaci tajného nekatolictví v českých zemích však měl širší základnu a 

dalekosáhlejší dopad, než jen vydávání nových a přísnějších nařízení stran jeho 

pronásledování. Císař sám totiž v polemice s pražským arcibiskupem o soudy nad kacíři 

arcibiskupa obvinil (v listu z 28. listopadu 1725), že on sám je vinen aktuálním vzrůstem 

"kacířstva", protože v období jeho úřadu došlo k úpadku katolické církve v zemi (Rezek 

1887: 64; cf Zuber 1987: 148, 161, 207). Čechy (i Morava) trvale zůstávaly podezřelými 

jakožto nábožensky a tedy i politicky nespolehlivá území, k likvidaci tohoto stavu však 

neměla vést jen negativní politika, zaměřená proti náboženským emisarům, knihám, případně 

tajným nekatolíkům, ale především pozitivní působení reformované katolické církevní správy. 

Český sněm v tomto smyslu již od roku 1718 vydával Excitatoria k zakládání nových far a 13. 

února 1733 zřídil desetičlennou komisi k posouzení stavu náboženských věcí a jejich úpravě. 

Stavovská komise přitom navrhla především zřizování nových far, dosazování učitelů 

vrchnostmi bez církevního schválení, mírnější zacházení s náboženskými emigranty, zvýšení 

dosavadního počtu dvanácti misionářů o dalších deset z řad světských kněží a odměny pro 

udavače kacířů. O necelý měsíc později (ll. března 1733) vznikla z císařova popudu i státní 

komise, zabývající se týmiž otázkami. Tato komise ve svých zprávách zdůraznila především 

170 Trest smrti pro nekatolické náboženské učitele, jejich přisluhovače a pořadatele zakázaných schůzek 
stanovoval již 18. článek Josefinského hrdelního řádu; cf Francek 1999: 241-243; Zuber 2003: 393, 412. 
171 V církevní pravomoci zůstalo pouze vyhledávání a oznamování potenciálních kacířů, k tomu cf Francek 
1999: 241; Rezek 1887: 64-65. 
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požadavek mravného života kléru, který by se měl stát vzorem lidovým vrstvám, a proto 

navrhovala zpřísnění a rozhojnění vizitací. S tím souvisely i poměrně časté stížnosti na výši 

štolových a dalších církevních poplatků, jež komise navrhovala řešit prostřednictvím jejich 

sjednocení. 172 Obligátním se stal požadavek na zakládání nových far a restrukturalizaci farní 

sítě (ibid.: 91-92; Bílek 1892: 286-288). Výrazem této pozitivní reorientace rekatolizační 

politiky se stalo zejména celozemské biřmování roku 1735, které mělo sloužit k plošnému 

utvrzení katolicismu, zatímco k výraznější reorganizaci farní správy (ani k zakládání nových 

far) nedocházelo především z finančních důvodů. 

Přestože totiž již církevně-správní reformy pražské arcidiecéze (včetně založení sufragáních 

biskupství v Litoměřicích a v Hradci Králové), iniciované a z části i provedené A. hr. 

Harrachem, kladly důraz na to, že jedinou "hrází" vůči nekatolictví a zároveň vůči 

náboženské laxnosti konvertitů může být soustavná, racionálně uspořádaná a tudíž nejen 

punktuálně akceschopná farní správa (viz Čáňová 1985: zejm. 551-557), tato vize se ve druhé 

polovině 17. a po většinu následujícího století stala spíše ideálem než skutečným stavem. 

Srovnáme-li odhadE. Čáňové, že počátkem sedmdesátých let 17. století bylo v Čechách cca 

842 far 173 (ibid.: 556), s údajem E. Maura pro rok 1713 hovořícím o cca 950 farách (Maur 

1993: 166) a s údajem Catalogu clergi pro rok 1760, kde bylo (osazených) far 998 (Čáňová 

1994: 180), zjistíme, že nárůst počtu far byl nevelký (o 13%, respektive o 5% za dalších 47 

let), rozhodně neodpovídající vzrůstu populace. Maur proto v návaznosti na starší 

komparativní výzkumy M.-E. Ducreux oprávněně soudí, že české země "nebezpečně 

zaostávaly za západní a jižní Evropou při vytváření institucionálních základů pro dovršení 

christianizace širokých vrstev obyvatelstva, nemluvě o samotné rekatolizaci" (Maur 1993: 

165-166). Hustota farní sítě nadto nekopírovala populační rozložení a ještě méně (jakkoli 

obtížně stanovitelnou) "reálnou potřebu rekatolizace", protože zatímco v Rakovnickém, 

Klatovském, Žateckém, Plzeňském, Kouřimském a Berounském kraji na jednoho faráře 

připadalo v roce 1713 průměrně 1.333-1.485 obyvatel; v Prácheňském, Budějovickém, 

Čáslavském, Táborském, Loketském kraji a v Praze to bylo stále ještě 1.757-1.903 obyvatel. 

V krajích nejblíže nekatolické cizině a mnohdy zároveň tam, kde byla v předbělohorském 

období nejvíce rozšířená Jednota bratrská, tedy na Boleslavsku, Chrudimsku, Bydžovsku a 

Hradecku to bylo plných 2.328-2.951 obyvatel a navíc se zde hojněji vyskytovaly i skutečně 

172 K tomu přikročila až v roce 1749 Marie Terezie, která štolové taxy odstupňovala podle majetkové situace 
věřících. Ani tento štolový řád však nebyl vždy dodržován, viz Zuber 1987: 200. 
173 Na tomto místě bereme do úvahy "faru" jako jednotku církevní správy (a protireformačního působení), ačkoli 
mohlo jít z hlediska církevního práva jak o faru ve vlastním slova smyslu, tak o děkanství, arciděkanství, 
expozituru, administraturu či lokalii. 
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rozlehlé fary o více jak pěti tisících obyvatel (číselné hodnoty vypočítal Maur 1993: 167 -168). 

Proti odhadovaným asi 850 farníkům, připadajícím na jednu faru v předhusitském období, to 

samozřejmě byl nezadržitelný (a již nikdy nenapravený) pokles, tím méně však srovnatelný 

kupříkladu s francouzským průměrem 1 : 215 na počátku 18. století. Po důvodech tohoto 

stavu nemusíme na tomto místě pátrat, ačkoli je zřejmé že zde působily jak ekonomické a 

správní příčiny, tak velká obliba řeholního života na počátku 18. století, vedoucí k paradoxní 

a v Evropě neobvyklé převaze vysvěcených řádových kněží nad světskými (Kadlec 1991, 2.: 

91), 174 jisté je však tolik, že česká církevní správa naprosto nedostačovala již jen 

z kvantitativních důvodů. K tomu je třeba připočíst nevyhovující a myšlenkově slabou 

katechezi, která však byla v 18. století celoevropským problémem (Zuber 1987: 213), stejně 

jako četná porušování kanonického práva (a tím často i běžné morálky) ze strany katolických 

farářů, především v otázkách nedodržování celibátu. Výsledkem tohoto stavu bylo, že 

nedostačující farní správu suplovaly po celé sledované období náboženské misie (cf Ducreux 

1982: 127-133). 

Instituce tzv. reformačních misionářů v některých ohledech nahradila ve druhé polovině 18. 

století dosud existující reformační komise, ohledávající stav katolicismu v jednotlivých 

farnostech a zároveň působící na rekatolizaci obyvatelstva. 175 Jejich úkolem však bylo 

především působením kázání prohlubovat katolickou víru, doplňovat často chybějící 

pastorační práci a v nemenší míře bojovat proti tajnému nekatolictví prostřednictvím 

zabavování nebo opravování závadné literatury, nebo i (ve spolupráci se světskou vrchností) 

stíhat "kacíře". Například opočenská misie P. J. Koniáše v roce 1730 vedla k přípravě velkého 

procesu s tajnými nekatolíky, od kterého však bylo po zásahu konsistoře upuštěno (Mach 

2000: 45). Misie byly obvykle konány jako tzv. velikonoční, zahrnující zhruba tříměsíční 

putování po předem určené oblasti, financované dílem ze státní pokladny a dílem z fondů 

jednotlivých beneficií. Teprve od počátku třicátých let 18. století začaly být uplatňovány 

celoroční diecézní misie (Svatoš 2003: 367). Jako misionáři přitom zhruba do téže doby 

působili (výlučně) řeholníci, z velké části jezuité, a jejich počet se ustavil na dvanácti až 

šestnácti na celou diecézi. V této době se však již začaly uplatňovat i důsledky vnitrokatolické 

kritiky Tovaryšstva, upozorňující na omyly a nedostatky v jeho pastorační a katechetické 

praxi, především na přísnost a chybnou orientaci jezuitských misionářů (Zuber 2003: 430). 

174 Proti tvrzení starší literatury o velkém počtu far spravovaných řeholním klérem (např. Bílý-Krebl 1996: 83 ), 
které jistě platilo pro situaci nedlouho po Bílé hoře, Maur soudí, že počátkem 18. století již byl počet far 
obsazených řeholníky nevelký a navíc kumulovaný jen v některých oblastech, především na jihozápadě země 
(Maur 1993: 172). 
175 Například na Rychmbursku jen v karolinském a tereziánském období proběhlo celkem 34 misií; Adámek 
1878: 71. 
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Od roku 1733 proto byli jezuité z diecézních misií odstraňováni ve prospěch světského kléru, 

z jehož řad se rekrutovalo čtrnáct nově zřízených misionářů, jimž bylo kladeno za úkol 

především pozitivní pastorační působení. Oproti dosavadní praxi se kupříkladu nekatolických 

knih měli domáhat jen po dobrém a (veřejně) je nepálit, nýbrž spíše opravovat a polemizovat 

s nimi. Tovaryšstvo však na tuto praxi odpovědělo protiútokem a hned následujícího roku si 

prosadilo 176 
- vedle již existujících - nový typ misií, tzv. kající (de poenitentia), jejichž 

činnost skončila až se zrušením řádu (Bílý-Krebl 1995: 83, 133-134; Zuber 2003: 472). Dvě 

tyto misie, vedené výhradně členy Tovaryšstva, procházely v několikačlenných skupinách 

rozsáhlá území Čech (třetí skupina působila na Moravě) podle vlastní volby a po ukončení své 

činnosti o ní podávali zprávu konsistořím, stejně jako i ostatní misionáři. Byli však do svého 

"úřadu" jmenováni jen na rok, byt' s možností pozdějšího opakování. Od ostatních typů 

misionářů je však odlišovaly především jejich "pracovní metody". Penitenciáři totiž vycházeli 

z tzv. italské metody misijní práce, podle níž mělo být shromáždění věřících "scénicky", tedy 

nejen slovně, pohnuto a uchváceno k niterné osobní zbožnosti (Svatoš 2003: 372-373). 

Uvedené instituce samozřejmě působily i za vlády Marie Terezie, byt' pozvolna docházelo 

k jejich proměnám, k dalším posunům vzájemné převahy státu a církve ve prospěch prvního, 

stejně jako později k nástupu osvícenské racionality státní a ipso facto i církevní správy, 

poněvadž "základem tereziánských i pozdějších josefinských reforem je úřednický stát" 

(Magenschab 1999: 78). Pro organizaci církevních změn bylo při česko-rakouské kanceláři 

zřízeno zvláštní oddělení, které vedl František Josef Heinke; právě Heinke a kancléř Kounic 

přitom patřili mezi nejdůležitější stoupence reformní politiky, směřující k likvidaci 

"barokního tmářství" a k racionalizaci církevní správy ve prospěch státních zájmů. Jejich 

hlavním argumentem přitom bylo zjevné zaostávání dědičných zemí za protestantskými státy 

(hlavně Pruskem), dotvrzené ztrátou většiny Slezska a celkovými výsledky Slezských válek, 

svou roli zde však hrály i protijezuitské tendence jiných řeholních společenství, 177 stavějící 

proti jezuitské náboženské výchově a barokní zbožnosti alternativní model duchovní práce 

(Zuber 2003: 38). Vrcholní státní úředníci však šli ještě dál, byli obecně přesvědčeni o malé 

produktivnosti a zdanění církevního majetku, o nákladnosti kněžské hierarchie, nepřirozenosti 

celibátu a jeho negativním vlivu na populační bilanci státu atd., a postupně pracovali na 

omezení těchto skutečností. 

176 Hlavním důvodem vzniku kajících misií byla nedávná Opočenská rebelie, o které bude řeč níže; právě snaha 
o účinnější vykořenění tajného nekatolictví vedla P. A. Koniáše S. J. k jejich návrhu, jenž byl s drobnými 
úpravami akceptován; Bílý-Krebl1996: 133-136; Čáňová 1978: 140-141. 
177 Cf Winter 1945: 40-51. Podle R. Zubera si za to jezuité mnohdy mohli sami, protože kupříkladu jako cenzoři 
škrtali i doslovné citáty ze sv. Františka, což pochopitelně vyvolávalo pobouření a zášť; Zuber 2003: 357. 
Cenzuru světských a politických knih teologickým fakultám odňal už Josef!. v roce 1709. 
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Za vlády Marie Terezie byla proto přinejmenším na Moravě obnovena do té doby opomíjená 

vizitační povinnost biskupů, 178 spočívající především v kontrole materiálního zabezpečení 

církve a dodržování vnějších pravidel. Podobně biskupské kurendy, představující hlavní 

složku zákonodárné a učitelské moci biskupů, stále častěji obsahovaly státní nařízení, jež 

musela být touto formou rozšiřována mezi lid (Zuber 1987: 31-33). Nebyla to ovšem jediná 

cesta, jíž se královna ve snaze o církevní nápravu vydala. Ruku v ruce s tím šla reforma 

univerzitního studia, počínající zavedením studijních direktorů na duchovních fakultách 25. 

června 1752. Rautenstrauchova reforma teologických studií, realizovaná od roku 1752, přitom 

založila stav trvající v podstatě dodnes; nově byla zavedena církevní historie, patristika, 

rétorika, morální a pastorální teologie, 179 prohlouben byl i výklad biblistiky (K. Beránek in 

DUK, II.: 74n.; Zuber 2003: 47-84; cf také Cinek 1934: 19). O dekádu později byli i na 

pražskou teologickou fakultu připuštěni ne-jezuité. Reformy náboženského vyučování však 

neprobíhaly jen v jeho nejvyšší sféře, ale i na nižších úrovních. Důležitějším prostředkem 

nápravy se totiž stávalo náboženské vyučování v jednotlivých farnostech, jehož kontrolu 

panovnice svěřila do rukou vrchnostem a které sice obvykle nebylo valné úrovně, mimo jiné i 

z toho důvodu, že se v důsledku Slezských válek i nástupu osvícenství snížil náboženský 

mecenát šlechty (Maur 2003: 1 04 ), přesto však představovalo soustavnější pastoraci než 

dosavadní misijní činnost. Konečné řešení však představovalo až zavádění školního 

vyučování, 180 kdy od prosince 1774 triviální školy nahradily dosavadní farní (Zuber 1987: 

214; Zuber 2003: 14-17, 20). Vroce 1775 přitom můžeme počítat sexistencí tisícovky 

národních škol, jejichž počet za následujících pět let vztostl na 1.881 (z toho bylo 1.272 škol 

triviálních) (Kuzmin 1981: 64). Předpokládá se přitom, že před školní reformou byla 

gramotnost české populace asi 40%, k čemuž pologramotnost přidávala dalších cca 20%, 

zatímco již u prvních ročníků, které prošly národní školou, se tento poměr zvýšil na 49,6% 

respektive na 65,8% (ibid.: 66). 

178 Naopak papežští nuntiové byli ve čtyřicátých letech zbaveni práva vizitovat a zároveň bylo obnoveno 
placetum regium, nutnost předběžného panovníkova svolení k vyhlášení jakéhokoli kuriálního/papežského 
výnosu s platností pro jeho zemi/země. 
179 Pastorální teologie se pak stala prvním (a jediným) teologickým předmětem, jenž byl z praktických důvodů 
přednášen v národních jazycích (namísto v latině). V Praze došlo k zavedení české pastorálky v roce 1778, na 
olomoucké teologické fakultě od roku 1779; Cinek 1934: 9, 36; DUK, II.: 95. 
180 Schválení školního řádu pro normální, hlavní a obecní školy 6. prosince 1774 ovšem neznamenalo, jak se 
obecně soudí, zavední povinné školní docházky (k tomu došlo až roku 1789), nýbrž jen závazné vdělávací 
povinnosti; jednak totiž zůstalo povoleno domácí vyučování a zároveň vzdělávací povinnost byla stanovena (až 
do roku 1880) pouze pro chlapce. K tomu cf Kuzmin 1881: 54-55. 
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Nejviditelnějším zásahem do školní politiky (kromě zavedení doporučené školní docházky) a 

v nemenší míře i do cenzurní praxe, jenž se tak dostala plně do rukou laiků, 181 se však 

v období vlády Marie Terezie stalo zrušení Tovaryšstva Ježíšova, k němuž došlo 

panovnickým reskriptem ze 17. září 1773 (na základě předchozího papežského breve 

Dominus ac Redemptor noster z 27. července 1773). Likvidace kdysi všemocného řádu totiž 

znamenala obrovské změny v gymnaziálním školství, jež bylo z velké části jezuitské, 182 ale 

také úplnou reorganizaci univerzit (například na Karlo-Ferdinandově univerzitě byli z ex

jezuitů ponecháni jen matematici Stepling, Tesárek a Vydra a astronom Zeno; Čornejová 

2002: 209-216). V okamžiku zrušení řádu přitom v Čechách Tovaryšstvo mělo třináct kolejí a 

devět rezidencí (nepočítáme-li rezidenci v Žirči, která však patřila vídeňské provincii) s 588 

členy (Oliva 1910: 224, 406), z nichž jen část později zakotvila ve farní správě. Majetek řádu 

byl z větší části použit k náboženským fundacím, zejména ke zřizování nových far. Podle 

dvorských dekretů z 26. července 1777 a 9. května 1778 bylo totiž nařízeno zřídit na Moravě 

nové fary všude tam, kde cesta věřících k chrámu zabrala více než hodinu, k čemuž měly být 

použity právě tyto prostředky, dále školní fond, úroky z několika konkrétních panství a 

"dobrovolné" příspěvky dalších řádů, náboženských bratrstev či farností (Samsour 1912: 642-

645). Peněz se však nedostávalo ani pak, takže konečné řešení přinesla až josefinská 

reorganizace farní správy (ibid.: 776-777). Podle R. Zubera totiž sice v průběhu vlády Karla 

VI. a Marie Terezie na Moravě stoupl počet far o 34%, tedy o dost více než v Čechách, stále 

to však nedostačovalo (Z uber 1987: 187). 

Přestože jezuité byli největším "trnem v oku" osvícenským církevním reformistům, vůči 

ostatním řádům a řeholním společenstvím panoval odpor jen o něco menší; vyčítána jim byla 

především neužitečnost, neplodnost, hromadění majetku, jenž by mohl být použit k rozvoji 

země, nebo dokonce jeho vývoz atd. V pozdějším období své vlády, zbavena nutnosti válčit (a 

zároveň finančních prostředků, které předchozí války odčerpaly) proto Marie Terezie 

přistupovala k výrazné redukci řeholního života; v roce 1767 vydala faktický zákaz zřizování 

181 Církevní cenzura, probíhající v letech 1564-1753 podle Indexu Pia IV., doplňovaného Kongregací indexu, 
byla v roce 1753 zrrúrněna konstitucí Benedikta XIV Sollicita ac provida. V českých zerrúch se od roku 1709 
z nařízení Josefa I. přestala vztahovat na sekulární a politickou literaturu, dále byla zmírněna v období vlády 
Marie Terezie a zcela proměněna po zrušení Tovaryšstva (a ještě později za vlády Josefa II.); k tomu viz 
Kollárová 1999. Na druhou stranu však v 18. století platilo, že drobné tisky, v nichž "vycházely ... přečetné 
písně a modlitby, které měly vždy dobrý odbyt", cenzurou obvykle neprocházely a byly namnoze heterodoxního 
charakteru; Kozák 2003: 460-491; Zuber 2003: 365. Plně kontrolováno zřejmě nebylo ani školství, když se 
učitelem mohl stát tajný nekatolík T. Juren, který sice později byl pro podezření z luterství svého rrústa zbaven, 
avšak nebyl nijak jinak vyšetřován; cf Juren 1904: 10, 12-13. 
182 V dědičných zemích bylo 38 gymnázií jezuitských, 24 piaristických a 18 náleželo jiným řádům. Dvorským 
dekretem z 25. září 1775 byla všechny gymnázia zestátněna a výuka na nich reformována, jejich počet se však 
zároveň zmenšil; například z 27 českých gymnázií jich zůstalo zachováno jen 14; Kuzrnin 1981: 53, 56, 59. 
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nových klášterů, později stanovila (respektive v praxi zvýšila) dolní hranici pro složení 

řeholních slibů na 24 let (1770), zatímco následujícího roku zrušila institut klášterních vězení, 

čímž převedla i řádový klérus pod světskou soudní pravomoc. Konečně v roce 1 772 byl vydán 

pro řádové duchovní zákaz zprostředkovávat peněžní směny, který postihl hlavně pražské 

hyberny, a nařízení, podle kterého se řádovými představiteli českých provincií nesměli stát 

ClZlllCl. 

Podobné kameralistické a fyziokratické úvahy vedly k redukci počtu svátků, s papežovým 

požehnáním realizované v letech 1753 a 1771, zatímco úvahy o zrušení poutí, vycházející do 

značné míry z reformních církevních kruhů, se (zatím) nedočkaly plného úspěchu. Jejich 

důvodem samozřejmě byla ztráta pracovní kapacity, ale překvapivě i obavy ze ztráty 

panenství četných dívek, které se účastnily vícedenních poutí; z tohoto důvodu byly v roce 

1767 zakázány alespoň hromadné pouti trvající přes noc (s výjimkou pouti do Maria Zeli) 

(Zuber 2003: 292). Reformistická institucionální a organizační církevní politika, či chcete-li 

(proto )josefinismus, Marie Terezie se však uplatnil i v jejích postojích vůči tajným 

nekatolíkům; zatímco na počátku královniny vlády pokračovala či byla ještě prohlubována 

karolinská podoba protireformace, později od ní bylo v podstatě upouštěno. 

Po odhalení novobydžovských judaisantů a zároveň po prvních dvou Slezských válkách 

(1740-42 a 1744-45) došlo ke zpřísnění nekatolické náboženské politiky; 8. ledna 1748 bylo 

nařízeno obnovení karolinských patentů proti kacířům a 27. srpna byla obnovena státní 

náboženská komise, jednající o církevně-správních reformách a současně posuzující spory 

mezi světskou a duchovní mocí (Jaksch 1828, V.: 141), která se v pozdějších letech vlády 

Karla VI. fakticky rozpadla jednak pro rozpory mezi světskými a církevními členy a také 

z důvodu jejich úmrtí, aniž za ně byly jmenováni noví. V tomtéž roce došlo k obnovení 

vikariátní povinnosti podávat výroční zprávy o stavu náboženství. Hned následujícího ll. září 

17 49 však královna vydala nový patent proti nekatolíkům, opět především zahraničního 

původu, který však dále stanovil dohled nad tím, zda rodiče řádně posílají své děti 

k náboženskému vyučování, zdali se světí svátky, státním a vrchnostenským úředníkům byla 

při nástupu do úřadu stanovena povinná přísaha o zachovávání pravé víry a potírání kacířů 

atd. (Rezek 1887: 53-57). Rozsáhlejšímu uplatňování tohoto patentu sice zabránila Sedmiletá 

válka (1756-63), přesto však už v jejím průběhu vznikla zvláštní pokladna (1758), jež měla 

zajistit financování zakládání nových far s primárně rekatolizačním účelem (ibid.: 63), 183 a 15. 

června 1764 byl protireformační patent obnoven s dodatkem o zvláštní bedlivosti nad 

183 23. ledna 1755 královna vyzvala biskupy, aby navrhovali zřizování nových far na venkově; Zuber 2003: 397. 
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konvertity a schůzkami tajných nekatolíků, což bylo každoročně opakováno až do 15. září 

1780 (Jaksch 1828, V.: 58-59). 

Tento postoj k tajným nekatolíkům, jenž si nijak nezadal s normami karolinské doby a jen je 

doplňoval horlivějším užíváním transmigrací, doznal změny až v souvislosti s poddanským 

povstáním roku 1775. Protože toto povstání bylo chápáno především jako náboženská rebelie 

(cf Petráň 1973: 122), a zároveň z obavy před pruským vměšováním, zdůvodnitelným 

ochranou perzekvovaných souvěrců, byl hned na jeho počátku ll. února 1775 vydán patent, 

zakazující další pronásledování pro nekatolickou víru, pokud k tomuto přečinu nepřistupovaly 

jiné delikty. I v tomto případě však mělo následovat pouze světské potrestání a kněží byli 

z vyšetřování vyloučeni, stejně jako jim bylo zakázáno odnímat nekatolíkům jejich knihy 

(Jaksch 1828, 1.: 383; !dem 1828, V.: 147). "Kněžím odnímalo se veškeré veřejné účastenství 

při pronásledování kacířů ... proto, aby pominula veliká nenávist nekatolíků k nim a aby 

přestupy k víře katolické mohly se díti snadněji" (Rezek 1887: 136). Tolerance nekatolíků de 

facto, sestávající z jejich napomínání ale ne-trestání, pokud se zároveň nedopustili jiné 

protizákonné činnosti, byla potvrzena patentem z ll. srpna téhož roku (Jaksch 1828, 1.: 383; 

!dem 1828, V.: 60-65, 147-152; v. Helfert 1877-79, 1877: 208-209), který však kněžím vracel 

právo prohlížet podezřelé knihy a v případě jejich zabavení (o kterém však muselo 

rozhodnout gubernium) určoval povinnost nahradit majiteli ztrátu prostřednictvím katolické 

literatury z Dědictví svatováclavského. Tento stav ještě umocnilo vyhlášení falešného 

tolerančního patentu na Moravě v roce 1777 (Bednář 1931: 43-187; Rezek 1887: 144-150; 

Řezníček 1915: 148n.; Winter 1945: 173n.; Zuber 2003: 483). 

Tehdy se totiž náboženští misionáři, P. J. Kořiska, P. Jiříček a P. Sašina, kteří se neustále 

potýkali s existencí tajného nekatolictví na Valašsku, rozhodli ve věci udělat jasno. Snažili se 

zjistit, jaký vlastně byl rozsah tohoto hnutí, aby je mohli konečně likvidovat "od kořene", 

takže P. Kořiska vyhlásil, že došlo k vydání tolerančního patentu a že poddaní se mohou 

upisovat k (blíže nespecifikovanému) nekatolickému vyznání. Značným rozsahem 

"odpadávání" od katolické církve však byli sami původci této provokace zaskočeni a 

zaskočena byla pochopitelně i nic netušící Vídeň. K "evangelictví" se totiž přihlásilo asi 

10.000 poddaných ze sedmdesáti obcí, někde se dokonce úřady obávaly, aby katolíci nebyli z 

panství vůbec vypuzeni (Bednář 1931: 47-49). Zároveň se začaly projevovat všechny druhy 

nepokojů, které potom nastaly po vydání skutečného Tolerančního patentu, tedy vyhrocená 

situace ve smíšených manželstvích, pouliční hádky a boje mezi katolíky a "odpadlíky", 

zbraňování pohřbům nekatolíků do posvěcené půdy a naopak jejich demonstrativní práce o 

katolických svátcích apod. Státní úřady proti tomuto vzdouvajícímu se hnutí samozřejmě 
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okamžitě zakročily. Byla ustanovena politická komise, která je měla za přispění vojska 

pacifikovat, 184 a duchovní komise, jež měla odhalit a odstranit příčiny "povstání". Příznačné 

ovšem bylo, že v této druhé komisi zasedli Leopold von Hay, Ferdinand Kindermann a M. A. 

Wittola, čelné postavy rakouského osvícenství. Výsledkem jejich práce bylo dobrozdání, které 

kladlo důraz na kvalitní (katolické) faráře, reorganizaci farní a episkopální sítě 185 a na dobré 

(katolické) knihy, stejně jako na zákaz jakýchkoli proti-protestantských polemik a invektiv při 

kázání. Všechno to mělo působit, spolu s odstraněním vůdců hnutí, k postupnému navrácení 

"svedených" do lůna samospasitelné církve. Násilí ve věcech víry zjevně přestalo být 

programem, byť k němu vedl ještě i patent proti valašským vzbouřencům z 12. září 1777, 

zmírněný až po osobním zásahu Josefa II. a Kounice. Řešení "valašské rebelie" v roce 1777, 

stejně jako o dva roky pozdější bouře v okolí Nosislavi (ibid.: 191-208), nakonec spočívalo, 

vedle uvedeného pozitivního programu, především v tiché toleranci nekatolíků v naději, že 

postupně konvertují, a zároveň v jejich trestání, pokud by porušovali jiné státní zákony 

(nedovolené schůzky, veřejné vyznávání nekatolických věr, nedbání o katolickou výchovu 

dětí) a tak vlastně již předznamenávalo jak pozdější josefinskou toleranci, tak i celek 

osvícensky laděných náboženských reforem Josefa II. 

Tolerance de facto, "udělená" jen "běžným" nekatolíkům nikoli jejich vůdcům, ovšem ještě 

neznamenala toleranci de iure, jíž bránily jak spory mezi tradicionalističtější dvorskou 

kanceláří a reformní státní radou, tak především postoj královny a i po její smrti dočasné 

váhání Josefa II., vedoucí kupříkladu k zamítnutí žádosti jiných moravských nekatolíků (z 

Olešnice a okolí na jaře 1781) o povolení jejich víry (Bednář 1931: 211-215). Cesta 

k osvícenské náboženské toleranci však již byla nastoupena, jak o tom svědčilo jmenování

v intencích dosavadní rekatolizační politiky vlastně neúspěšného - Leopolda von Haye 

královéhradeckým biskupem na sklonku vlády Marie Terezie, 186 stejně jako "romantická" 

předehra vlastního Tolerančního patentu. Ještě než totiž byl vydán, Josef II. zvláštní milostí 

v září 1781 povolil mezikonfesní sňatek luterána Jana Kováře s Růženou Bechnou z Hrubé 

Lhoty (Bednář 1931: 215; Bednářovy informace opravili Burian et al. 1995: 25-26). 

184 Pro krátce předtoleranční dobu ovšem bylo příznačné, že třebaže dosud "v teorii" platily protikacířské 
mandáty, nařizující odpadlíky trestat mj. i na hrdle, byly vyneseny jen mírné tresty, většinou půlroční nucené 
práce. Jen devět "vůdců" hnutí, patrně lidových náboženských učitelů nebo obzvlášť revolučně naladěných 
jedinců, bylo trasmigrováno na jihovýchod monarchie; Bednář 1931: 130, 136-164, 177-183, 185-187. 
185 Pro raně novověký panovnický absolutismus i osvícenství bylo typické, že problémy řešily "shora"; tak i 
v tomto případě došla nejrychleji a nejdál právě reforma episkopální, kdy ještě v roce 1777 bylo olomoucké 
biskupství povýšeno na arcidiecézi a zároveň bylo zřízeno sufragání biskupství v Brně (došlo k tomu dokonce 
ještě dříve, než kurie stihla tyto změny projednat), zatímco plánované opavské biskupství založeno nebylo; 
Zuber 1987: 48. 
186 Došlo k němu 29. července 1780, papežem byl potvrzen ll. prosince 1780 a ordinován ll. března 1781; 
Řezníček 1915: 121-122. 
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Pronásledování jinověrců v karolinské a tereziánské epoše 

Přes všechny reformy církevní organizace, náboženských ustanovení a katolické zbožnosti 

nicméně v období vlády Karla VI. a jeho dcery zůstával hlavním směrem státní náboženské 

politiky boj proti tajnému nekatolictví. Bylo to pochopitelné, protože katolická církevní 

správa přes všechny nedostatky úspěšně fungovala, alespoň navenek, jak o tom svědčila 

majoritní rekatolizace českého lidu (viz tabulka č. 1), v níž proto bylo pokračováno a naopak 

"rušivým elementem" zůstávali tajní nekatolíci, prchající za hranice nebo vytvářející jakousi 

pátou kolonu uvnitř země s pochopitelnými důsledky v průběhu válek s Pruskem. 

Nekatolicismus, chápaný především jako crimen contra statum, proto potíraly již zmiňované 

patenty a na jeho odstraňování měly mít podíl nejen církevní instituce, jejichž hlavním 

úkolem bylo "kacířství" vyhledávat, ale především vrchnostenské a státní úřady (apelační 

soud, případně vyšetřovací komise v případě poddanských vzpour), které měly zajistit jeho 

vlastní likvidaci. V tomto oddíle se proto blíže zaměříme na jejich fungování, jež zároveň je (s 

výjimkou náboženských emigrací 187
) v podstatě jediným typem zpráv o tajném nekatolictví 

do vydání Tolerančního patentu. 

Druhou polovinu 17. a počátek 18. století lze v dějinách českého nekatolictví označit za 

jakousi klidovou fázi, protože v tomto období zvolna ustávaly emigrace podaných za hranice, 

zmenšoval se počet (odhalených) nekatolíků i jejich schůzek atd. Bylo to však do značné míry 

díky tomu, že došlo k zeslabení státního a církevního dozoru v této oblasti, zatímco vrchnosti 

neměly z důvodu obav před útěky svých poddaných zájem na odhalování jejich skutečné víry 

(Mach 2000: 43, 47; Neumann 1931: 23, 26-27). 188 Ve skutečnosti totiž právě vprvních 

desetiletích 18. věku docházelo k hluboké vnitřní proměně českého nekatolicismu, způsobené 

především zahraničními vlivy, jistě pietistickými a možná i kalvínskými (Nešpor 2004: 17-18; 

cf Burian et al. 1995: 164-170), umocněné restaurací slezského luterství po uzavření 

AltransHidtské smlouvy (Korbelářová et al. 2002: 209-21 0). 

187 Jak však upozornil E. Maur, ne všechny emigrace v 18. století však lze označit za náboženské, velmi časté 
naopak byly čistě pracovní (dočasné) odchody do zahraničí; Maur 1998a. Tohoto problému si byli vědomi i 
historikové dřívějších generací, obvykle jej však řešili pouze na základě vlastního konfesionálního přesvědčení; 
zatímco G. A. Skalský sice o sociálně motivované emigraci věděl, ale nepřikládal jí větší váhu (Skalský 1911: 
87, 89), A. Neumann jí naopak nepřípadně akcentoval (Neumann 1931: 67). 
188 Pasivní vztah vrchností k existenci tajného nekatolictví byl v některých případech- snad pro "čisté svědomí" 
-doplňován jejich čistě formálním tlakem na poddané, aby toto hnutí nepodporovali. Například Marie Antonie 
von Imbsen při pronájmu mlýna v Olešnici žádala v roce 1747 revers, že v něm nájemce nebude ubytovávat cizí 
osoby, jmenovitě luterány; Neumann 1921-22: 308. 
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rok 1671 1681 1691 1700 

kraj heretici negligeti hereticici negligeti heretici negligeti heretici negligeti 

Boleslavský 514 867 520 134 522 61 39 29 

Chrudimský 38 176 2 56 o ll 2 12 

Kouřimský 5 1171 4 366 o 131 1 77 

Cáslavský 22 547 4 388 o 100 o 158 

celkem 579 2761 530 944 522 363 42 276 

v těchto 

krajích 

rok 1710 1715 1720 1725 

kraj heretici negligeti hereticici negligeti heretici negligeti heretici negligeti 

Boleslavský 37 34 418 49 488 ll 15 

Chrudimský 19 ll 6 12 8 12 o 
Kouřimský 1 18 3 24 22 44 o 
Cáslavský 7 118 1 54 73 18 8 

Celkem 54 181 428 138 591 65 24 

v těchto 

krajích 

Tab. č. 1: Snižování počtu zjevných "kacířů" v období do nástupu karolinské fáze 

protireformace. 

Zdroj: Kučera 1976: 12; zkráceno. 

Kromě obligatorních (zakázaných) poutí českých a moravských nekatolíků k nejbližším 

novým "chrámům milosti" do Těšína a Hiršbergu (Skalský 1911: 59) to totiž vyvolalo i 

prosebnou žádost litomyšlských sedláků švédskému králi, aby se podobné milosti dostalo také 

jim (Rezek 1887: 61). Opakované tajné schůze nekatolíků byly v roce 1710 zaznamenány v 

Ranné (ibid.: 59) i v německé části královéhradecké diecéze (Neumann 1931: 19-20), zatímco 

v Libštátě a v Olešnici prý dokonce došlo k tomu, že se v tamních kostelích v nepřítomnosti 

faráře veřejně četlo z nekatolických knih (ibid.: 12). 189 "Solidní probuzení", které přišlo jako 

189 Důležitým rozdílem české a německé předtoleranční tajné nekatolické zbožnosti ovšem byla jejich 
hetero/ortodoxie, což se plně projevilo po vydání Tolerančního patentu. Zatímco nekatolíci z řad českých Němců 
bez problémů vstoupili do tolerančních církví a kromě specifického případu sboru v Čenkovicích vždy šlo o 
sbory luterské (viz např. Burian et a!. 1995: 75-82), mezi českojazyčnými nekatolíky vzniklo pnutí vedoucí 
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"rychlý oheň" počátkem dvacátých let zasáhlo (České) Heřmanice na Litomyšlsku a jejich 

okolí (Skalský 1911: 72-73). Množit se začaly i útoky proti vnějším symbolům katolické víry, 

zejména proti sochám a obrazům (v té době ještě nikoli beatifikovaného, natož 

kanonizovaného) Jana Nepomuckého, například v Hlinsku v roce 1710 (VInas 1993: 196) 

nebo o sedm let později v Černožicích (ibid.: 196; Neumann 1931: 17-18). Vroce 

Nepomukovy kanonizace (1729) byly souzeny dokonce tři takové případy, rouhání 

v Nepoměřicích na Čáslavsku, v Kutné Hoře a v Kopidlně, přičemž poslední případ skončil 

poměrně nezvykle popravou viníka (VInas 1993: 197-198). Tato aktivizace podzemního 

vyznání, v jejímž případě sice nemůžeme předpokládat vznik nějaké tajné presbyterní církve, 

která však přesto postihla velké území severovýchodních Čech a českomoravského pomezí a 

při níž dokonce docházelo ke konverzím doposavad věrných katolíků k nekatolictví (Kořán 

1970: 95), vyústila počátkem třicátých let 18. století v největší hnutí odporu v 

rekatolizovaných Čechách, do tzv. Opočenské rebelie (Čáňová 1978; Kořán 1970; Neumann 

1931: 31-33; Tischer 1930; Šorm 1997: 18-26). 

K vlastnímu počátku Opočenské rebelie došlo 14. září 1732, kdy se poddaní z (Českého) 

Meziříčí, kteří již nejméně týden před tím konali tajné náboženské schůze, do jednoho odmítli 

účastnit katolické mše a svému duchovnímu správci dokonce vyhrožovali. Následujícího dne 

se odebrali na zámek Opočen/Opočno, kde přednesli požadavek náboženské svobody, neboť 

prý poznali, že katolická víra je nepravá, a přihlásili se k "víře svých předků", jíž později 

specifikovali jako víru bratrskou (Tischer 1930: 186; Skalský 1911: 180). Nehledě na 

teologické argumenty, které zazněly v poddanském Memoriálu a které svědčily spíše o 

pietistickém vlivu, pozdější vyšetřování ukázalo, že původ tohoto hnutí leží za hranicemi. 

Nepřímo je vyvolal hennersdorfský kazatel Jan Liberda, příliš si slibující od svého setkání 

s pruským králem, jehož list podnítil emisara J. Moce a kantora M. Tauce k ještě 

optimističtějším úvahám o vojenském zásahu Pruska ve prospěch jeho českých souvěrců 

(Čáňová 1978: 147; Rezek 1887: 80; Skalský 1911: 30; Tischer 1930: 184). Poměrně značné 

množství sedláků z Jeníkovic, Jílovic, Meziříčí, Rohenic, Slavětína a Šestajovic/ 90 přitom 

některé z nich k tolerančnímu sektářství (Nešpor 2004: 54n.). Rozdílnou situaci lze dobře sledovat například na 
Litomyšlsku, kde blouznivecké hnutí Toleranční doby zasáhlo jen české vesnice a jeho hranice se v podstatě 
kryly s jazykovou hranicí (zatímco se např. českojazyčný Dolní Újezd stal jedním z center tohoto nepovoleného 
náboženského hnutí, sousední německojazyčná Trstěnice nikoli atp.); k tomu cf farní relace o "náboženských 
blouznivcích" v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát Litomyšl, kt. 13. 
190 Memoriál, požadující náboženskou svobodu, podepsalo asi pět set poddaných, v naprosté většině 
dobrovolně; Tischer 1930: 188; Kořán 1970: 129, pozn. č. 32. Opačný názor P. Šorma (Šorm 1997: 18) vychází 
z neověřených předpokladů Neumannových (Neumann 1931: 32). Neumann jakožto katolík jistě s Opočenským 
hnutím nesouhlasil a proto je bagatelizoval argumentací, že podepsané bylo lze rozdělit do tří skupin, na 
skutečné nekatolíky, na ty jenž podepsali ze strachu (nebo to při vyšetřování tvrdili, pozn. ZRN) a na ty, jenž o 
svém zařazení mezi podepsané ani nevěděli (s touž výhradou, ZRN). Tři skupiny pro něj však bez dalších 
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žádalo vedle povolení své víry o souhlas s vybudováním vlastního kostela (Tischer 1930: 

186), 191 a když bylo Rudolfem hr. Colloredo (dočasně) odmítnuto, vrátilo se pokojně domů, 

aby jejich zástupci druhého dne předložili již zmiňovaný písemný Memoriál (Klugar 1754: 

788-793; Šimák 1917). 18. září však do Opočna dorazilo vrchností vyžádané vojsko, které 

celé hnutí poměrně rychle pacifikovalo. Jakmile se totiž ukázalo, že šlo spíše o aktivitu 

jednotlivců, přičemž je dokonce pochybné, zda k ní dal hennersdorfský kazatel Liberda 

svolení, která se nemohla opřít o slibovanou pomoc pruského krále, "vzbouřenci" se bez 

odporu vzdali, zatímco J. Moc a další vůdci hnutí odešli do zahraničí. Třiatřicet čelných 

představitelů "rebelie" naproti tomu bylo na různou dobu odsouzeno zejména k nuceným 

pracím, 192 přičemž z internace byli propuštěni teprve proti reversu, ve kterém se zřekli 

"kacířské" víry. Jejich odsouzení však bylo překvapivě mírné, neodpovídající platným 

zemským zákonům. Náboženské schůzky i šíření zakázanách knih pietistické provenience 

přitom na Opočensku pokračovaly i pak a tento stav, obecně známý ale vrchností a státem 

nijak nepostihovaný (Kořán 1970: 113-114, 117; Neumann 1931: 40), trval až do pruské 

okupace severovýchodních Čech, kdy většina dosud žijících účastníků povstání odešla do 

pruského Slezska (Šimák 1732; Štěříková 1968; Volf 1908). 

Zpráva pražského arcibiskupa císaři o příčinách tohoto povstání z 8. listopadu 1732 obecně 

hovořila o existenci tajného nekatolictví v okolí Prahy, v Čáslavském, Kouřimském, 

Chrudimském a Boleslavském kraji a kromě misijní činnosti a větší katolické publikační 

činnosti navrhovala zvýšení státního dozoru nad knižní produkcí (především kramářskými 

písněmi), nad vrchnostmi (které prý poddaným zbraňují ve sňatcích a tak je nutí žít v hříchu), 

a konečně zřízení čtyř nových far v této oblasti (Tischer 1930: 190-192; cf Čáňová 1978: 

143). K praktickému naplnění těchto zásad, stejně jako dalších katolicko-reformačních 

podnětů z církevních řad (Neumann 1931: 70-74), však nikdy nedošlo, takže i po potlačení 

největšího českého předtolerančního projevu tajného nekatolictví vlastně vše zůstalo při 

starém. Na jednu stranu sice platil Josefinský trestní zákoník, doplněný karolinskými a 

později tereziánskými patenty proti náboženským emisarům a "kacířům" v zemi, zároveň 

však tato nařízení nebyla do důsledku dodržována a i pokud docházelo k soudům s nekatolíky, 

vynesené rozsudky byly většinou dost mírné (Rezek 1887: 66-67). Dalším důvodem 

samozřejmě byl tlak nekatolické ciziny, přímluva dánského vyslance za Corpus 

dokladů (s výjimkou vesnic, které byly v tomto hnutí okrajové) znamenaly tři třetiny (!), uvědomělých 
nekatolíků tedy v celém hnutí prý nebylo více než necelé dvě stovky. 
191 Šormovu informaci, že požadovali "přidělení" kostela sv. Jakuba na Újezdě (Šorm 1997: 18), nelze prokázat, 
spíše šlo o to, že v tomto kostele (jednou) kázal predikant ze Saska; viz Volf 1908: 11-12. 
192 Poslední z nich byli propuštěni na základě císařské milosti z ll. října 1735, promíjející jim zbytek trestu; 
Tischer 1930: 193. 
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evangelicorum u Karla VI., žádající zmírnění rekatolizačních násilností, po níž následovalo 

vyšetřování, jež řadu obvinění přímo potvrdilo. V důsledku toho "v posledních letech své 

vlády klonil se [Karel VI.] k větší mírnosti ve věcech náboženských, ba dokonce i k jisté 

snášenlivosti . . . arcibiskup pražský hrabě Manderscheid ... působil se své strany rovněž 

v témže směru, jako rovněž i biskup Hradecký Jan Josef hrabě Vratislav" (Rezek 1887: 101; 

cf Bílek 1892: 272-281; Burian et al. 1995: 180-189). 

Dochované reversy usvědčených tajných nekatolíků z Bělé, Lešan, Pusté Kamenice, Radimě, 

Rybné a Svratky (Adámek 1911-22: č. 1, 2, 4, 5, 25, 26), stejně jako vyšetřování v Javorníku 

a Luž i (ibid.: č. 3; Schulz 1915: č. 12, 25) sice svědčily o církevní a státní aktivitě v tomto 

směru na počátku padesátých a šedesátých let, a podobně i zvýšené pronásledování tzv. 

rouhačství v průběhu Slezských válek, v praxi zaměřené proti nekatolíkům (Tinková 2004: 

199, 204), aniž však docházelo k uplatňování všech dostupných represivních prostředků. 

Procesy proti tajným nekatolíkům přitom obvykle začínaly udáním z pera faráře či 

misionáře, 193 po kterém mohlo, ale v případech, kde byla naděje na obrácení, také nemuselo 

následovat udání konsistoriální, jež začínalo vlastní vyšetřování (Francek 1999: 243; 

Neumann 1931: 93-95). 194 Nekatolíci se při něm vcelku pochopitelně vykrucovali a své 

provinění, pokud nešlo přímo doložit, zapírali (Neumann 1931: 56-57); i to byl jeden 

z důvodů jejich relativně mírného odsouzení. Ze strany světské moci pochopitelně 

pokračovaly obavy z útěků poddaných za hranice, umocněné relativně velkou emigrací 

v letech pruské okupace 1741-42, a později i osvícenstvím probuzeným nezájmem o 

náboženské pronásledování vůbec. Podle zjištění M.-E. Ducreux se pražský alepační soud 

v letech 1704-81 zabýval celkem 729 případy obvinění z kacířství, z nichž 181 osob zprostil 

viny a většinu ostatních (75%) odsoudil k nuceným pracím, nebo po roce 1748 i do vězení 

(12%), nebo v ojedinělých případech k vyhnanství či k službě v armádě. Rozsudek smrti byl 

za tudo dobu vynesen jen ve 44 případech (8%), avšak ani tehdy nebyl vždy vykonán 

(Ducreux 1992: 57). Jedinou větší akcí po potlačení Opočenské rebelie se proto stala 

193 Farářské relace o tajném nekatolictví byly mnohem méně časté, než udání misionářů; Neumann 1921-22: 
306-307. Důvodem mohla být jak jejich pohodlnost a nezájem o tyto věci, tak také obavy z postihu za neřádnou 
duchovní činnost a finanční ztráty, způsobené misiemi v jejich farnosti. Zajímavé je, že o existenci tajného 
nekatolictví, v dané oblasti velmi silného, mlčely kupříkladu i paměti dlouholetého děkana v Holohlavech na 
královéhradecku P. Uhlíře; viz Domečka 1902. 
194 Vzorové vyšetřovací protokoly z let 1733, 1764 a 1780 uvádí Ducreux 1994: 63-64; cf také Zuber 2003: 412. 
K vyšetřování však poměrně často vůbec nedocházelo, jak o tom svědčí případ tajného nekatolíka, kantora T. 
Jurena, který sice byl pro podezření z luterství zbaven svého místa (Juren 1904: 12-13), avšak v roce 1776 "beze 
všech vysvědčení aneb pasů [se vydal] do sackého města Žitavy" kupovat nekatolické knížky a o tři roky později 
podnikl podobnou cestu do Prešpurku (ibid.: 13-15, 18). Po ztrátě kantorského místa se přitom Juren živil 
vázáním a rozšiřováním zakázaných knih. 
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likvidace novobydžovských judaisantů 195 v polovině čtyřicátých let (Kašpar 1902; Kořán 

1998; Moštěk 1938; Prokeš 1936: 40-69; Rezek 1887: 113-116), neboť v daném případě šlo o 

objev vskutku zásadně heterodoxní skupiny, překračující již hranice křesťanství, jejíž 

likvidace nadto souvisela s dobovým bojem proti židům. 

Objev nejvýše asi dvou set křesťanů, kteří se příležitostně účastnili židovských bohoslužeb a 

uznávali některá (nikdy ne všechna) specifika židovské víry, k čemuž měli dojít "svedením" 

ze strany bydžovského rabína Mendla, před Vánocemi 1746 totiž vyvolal pravé pobouření, po 

kterém následovalo tvrdé vyšetřování, jehož se od dubna 1747 ujala komise apelačního soudu. 

Rozsudek v podobě "kvalifikovaného" trestu smrti byl ještě toho roku vynesen nad čtyřmi 

osobami, dalších 23 bylo odsouzeno do vězení nebo k nuceným pracem a dalších 12 (z toho 

šest židů, včetně rabína) bylo prozatím ponecháno bez rozsudku. Marie Terezie však rozhodla 

o ještě přísnějším potrestání, zvyšujícím počet popravených křesťanů na sedm a přídávajícím 

k nim i rabína Mendla (Francek 1999: 244; Kořán 1998: 85; Prokeš 1936: 51-54). Skutečnost, 

že judaisující sekta existovala nejméně pět let před svým odhalením a že se, jak ukázalo 

vyšetřování, vědělo přinejmenším o heterodoxii některých jejích stoupenců, aniž proti nim 

někdo zasáhl nebo je udal, ovšem ukazovala na faktický stav (ne)pronásledování tajných 

nekatolíků pro víru, pokud k tomu neexistovaly zvláštní důvody (cf Mach 2000: 52; Kořán 

1998: 87-90). Tato situace se zřejmě udržela i po exemplárním potrestání abrahamitů, protože 

v roce 1749 sice bylo na základě farářského udání zahájeno vyšetřování jejich údajných 

pokračovatelů, avšak když složili vyznání víry, byli zase propuštěni, nebo v několika málo 

případech odsouzeni k nedlouhému vězení či k vypovězení z panství (Moštěk 1938: 48-51). 196 

Objevení judaisantů proto v praxi vyvolalo jen formální obnovení protikacířských patentů a 

požadavek anuálních vikariátních zpráv o stavu náboženství, z nichž se příležitostně 

dozvídáme o existenci nějakých forem nekatolictví. Ani pak však nedocházelo k nějakému 

výraznějšímu pronásledování (Rezek 1887: 125). Snad z toho důvodu, že Corpus 

evangelicorum se v únoru 1753 opět přimlouval za nekatolíky v habsburských zemích, snad i 

proto, že v průběhu Slezských válek se s uherským vojskem do českých zemí dostala řada 

195 Termíny "judaisanti" či "abrahamité", pramenně doložitelné, užívám namísto obvyklejšího "izraelité", které 
se však vztahuje až na část tolerančních sektářů, aby nedocházelo k (pravděpodobně mylnému) spojování obou 
těchto skupin. K tomu viz první exkurs v páté části. 
196 Podle výroku dvorního rady F. hr. Hatzfelda z roku 1782 se stoupenci této sekty objevili ještě v letech 1758-
59, avšak tuto informaci nelze odjinud potvrdit (Rezek 1877: 115); možná šlo o údajné "adamity" z Lánů u 
Poděbrad a Běrunic v letech 1758 a 1765, o nichž však nevíme nic bližšího (Rezek-Šimák 1927-34: č. 3, 4). 
Souvislost mezi novobydžovským judaisantstvím 40. let a částí tolerančního sektářství v letech 80. je velmí 
sporná, podle J. Hozákové mohlo jít nanejvýš o dosti vzdálenou návaznost; Hozáková 1998. Naopak časnější 
případ obdobných náboženských názorů, bez jakékoli souvislosti s bydžovským hnutím, J. Seidl ze Vsetína byl 
podobně 9. srpna 1737 sťat, i když i zde mohlo judaisující sektářství trvat i po jeho smrti; Rezek 1887: 116-117. 
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luteránů ,jazyka a původu slovanského" a že tedy bylo čím dál obtížnější vydávat 

katolicismus za jedinou "vlastní víru" (ibid.: 127). Ostatně v roce 1758 se přímo pruskému 

králi v Prostějově přihlásilo asi sto selských rodin s žádostí o vystěhování, jíž bylo 

pravděpodobně vyhověno (ibid.: 128). Podobná žádost podepsaná třemi sty chrudimskými 

evangelíky, sepsaná jménem jejich údajných dvaceti tisíc spolubratří, žádala pruského krále, 

nebot' ten byl již od třicátých let v Čechách obecně považován za jakéhosi "garanta 

náboženské svobody", o přímluvu u spoluvladaře Josefa II., případně dokonce o vojenský 

zásah, jenž by jim dovolil svobodně vyznávat evangelickou víru. Tato žádost vznikla o 

necelých dvacet let později (1774) v Čechách (Rezek-Šimák 1927-34: č. 6; cf Helfert 1877-

79, 1877: 207; Petráň 1973: 122-132). V mezidobí sice došlo k vyšetřování několika 

nekatolíků na Bydžovsku v příčině rouhání a přechovávání zakázaných knih (v letech 1752-

53 šlo o tři případy, v letech 1756-58 o dva případy v Žíženicích, 1759 o jeden případ ze 

Zachrašt'an, 1760 byli odrouzeni čtyři lidé z Loukonos, Velkých Vyklek, Žehuně a Žíželic; 

Prokeš 1936: 39-41), avšak jejich odsouzení bylo vcelku mírné. Účinkem se minulo i 

rozhodnutí Leopolda hr. Kinského z 13. srpna 1759, které nařizovalo usvědčené "kacíře" 

zbavovat majetku a vypovídat je z panství, čistě z toho důvodu, že ,jeho provádění bylo by 

způsobilo majiteli panství citelný úbytek poddaných" (ibid.: 40). 

Již M.-E. Ducreux si přitom všimla nejen toho, že jen malá část udání končila vyšetřováním 

apelačním soudem (což byla nutná podmínka případného odsouzení), ale i jejich koncentrace 

do určitých let, ačkoli protikacířské patenty byly trvale obnovovány. Konkrétně šlo o období 

1727-33 (53% případů), 1748-52 (24%) a 1759-64 (10%) (Ducreux 1992: 57),197 přičemž 

první z nich zřetelně odkazuje k působení protikacířského patentu Karla VI. z ledna 1726, 

zatímco druhá dvě potvrzují zjištění D. Tinkové, že k obvinění z kacířství bylo přihlíženo 

hlavně v obdobích válek s Pruskem, kdy tajní nekatolíci mohli být nebezpeční svým spojením 

s nepřítelem nebo i jen "vzhlížením" k němu; tomu odpovídaly i oblasti, kde se tyto přestupky 

udály (Tinková 2004: 204). Podobný význam mělo rouhání a ikonoklasmus zaměřený proti 

sv. Janu Nepomuckému bezprostředně po jeho kanonizaci, kdy češovský myslivec T. 

Svoboda dokonce byl v Kopidlně oběšen, zatímco později (až do Toleranční doby) perzekuci 

nutně nevyvolávalo, nebo s mnohem lehčími důsledky (cf VInas 1993: 196-198). Jinak 

řečeno, "stát nemá ve skutečnosti dostatečné finanční a politické prostředky, aby mohl 

197 Relativní hodnoty jsou vztaženy k celkovým 729 případům kacířství, vyšetřovaným apelačním soudem 
v letech 1704-81. Podezřelých z kacířství naproti tomu bylo mnohem víc, např. v roce 1750 šlo o 359 případů, 
z nichž jen 22 bylo předáno světským úřadům (odvolání exkomunikace ovšem někdy mohlo být spojeno 
s duchovními tresty); Ducreux 1992: 57-58. O poslední vlně pronásledování "kacířů" podrobně pojednal Hrejsa 
1921. 
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provádět radikální, hromadnou a neustálou persekuci ... jakmile je to jen trochu možné, 

nechová se [autorka míní vrchnost, ale o státu platilo totéž; pozn. ZRN] v pronásledování 

kacířství příliš horlivě" (Ducreux 1992: 57). Po poslední vlně pronásledování však nastal i 

zjevný pokles kněžské horlivosti v pronásledování heretiků (Podlaha 1905; Z uber 1987: 170). 

Ještě spíše to samozřejmě platilo o jejich sousedech, protože přestože je zjevné, že 

v některých případech o tajných nekatolících a jejich schůzkách věděly celé vesnice, k jejich 

udávání z této strany obvykle nedocházelo (Mach 2000: 47, 52; cf Zuber 2003: 476). Zločiny 

proti Bohu, rouhačství a svatokrádeže, tedy vyvolávaly kolektivní odpor, o kterém se zmiňuje 

Tinková (Tinková 2003a), jen v některých případech, jako u novobydžovských izraelitů kde 

byl odstup od křesťanství zjevný, zatímco jindy je zřejmě převrstvilo a potlačilo vědomí 

lokální a sociální sounáležitosti. 

Alespoň jistou představu o církevním pátrání po "hereticích", respektive o jeho stále zřejmější 

formalizaci a de facto absenci, představují relace z roku 1762, udávající počet vyšetřovaných 

případů a zároveň skutečnost, že podle církevních představ oproti minulosti tajné nekatolictví 

z českých zemí postupně mizelo (tabulka č. 2). Větší počet tajných nekatolílů byl pouze 

v Chrudimském kraji a pravděpodobně i v Královéhradeckém a Bydžovském kraji, z nichž se 

však zprávy nedochovaly, případně v okolí Prahy (Kouřimský a Rakovnický kraj). 

Formalizace a faktické odstoupení od pronásledování tajných nekatolíků (pouze) pro víru se 

projevilo i v případě poddanského povstání v roce 1775, kdy ačkoli "očití svědkové se shodují 

v tom, že selské povstání nebylo čistě jen rázu hospodářského, nýbrž hlavně náboženského" 

(Moštěk 1938: 59; cf Čáňová 1962: 229, 233; Domečka 1920: 5-6; Petráň 1973: 122n.; Rezek 

1887: 131-133; Zuber 2003: 398-399), Marie Terezie zakázala reskriptem ze 4. dubna 1775 

soudit vzbouřence pro náboženství. V případě nekatolíků, kteří byli mezi internovanými vůdci 

tohoto hnutí, královna vyhověla žádosti královéhradeckého biskupa Kaysera a propustila je 

bez soudu (Blouznivci náboženští 1936). Jak již bylo zmíněno, podobně tomu bylo i 

s moravskými nekatolíky o několik let později, takže poslední léta vlády Marie Terezie se do 

značné míry vyznačovala tichou nábožensklou tolerancí, pokud se nejednalo o jiné trestné 

činy nebo o odhalené vůdce nekatolických náboženských skupin. 
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kraj aktuálně podezřelí v posledních cca 20ti náboženští 

"kacíři" (dle letech usvědčení emigranti za 

arcibiskupské "kacíři" (dle farních posledních cca 20 

zprávy) 198 zpráv) let (dle farních 

zpráv) 

Berounský 1 25 24 

Boleslavský 4 85 38 

Budějovický a 21 30 7 

Táborský 

Cáslavský 18 236 74 

Hradecký a n.a. n.a. n.a. 

Bydžovský 

Chrudimský 40 911 156 

Kouřimský 31 403 155 

Litoměřický n.a. n.a. n.a. 

Loketský a Zatecký o 6 25 

Prácheňský 1 n.a. n.a. 

Plzeňský a Klatovský o o 9 

Rakovnický ll 230 39 

Tab. č. 2: "Kacíři" podle (neúplných) církevních informací v roce 1762 v jednotlivých 

krajích. 

Zdroj: Hrejsa 1921: 89-182; kalkulace ZRN. 

n.a ...... nedostupná data 

Židovská otázka 

Přes všechny proměny, jimiž západoevropské a středoevropské židovstvo v uplynulých 

stoletích prošlo a mezi nimiž klíčové místo zaujímaly od 16. (a ve střední Evropě od 17.) 

století imigrace sefardských židů a od poloviny 18. století nástup chasidismu, U. lm Hof 

vcelku správně píše, že v 18. století "bylo židovské obyvatelstvo [v celé Evropě] v podobné 

situaci jako ve středověku ... Někdy byli uzavřeni do ghett ... ostatní jimi zpravidla 

198 Kromě řádně přistěhovaných luteránů ze Saska, jejichž jinověrectví bylo tolerováno. O stejném fenoménu 
v jiných oblastech habsburské monarchie pojednal P. F. Barton in Molnár-Smolík 1982: 23. 
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opovrhovali, báli se jich a nenávideli )e. Ostatně to byli židé, kdo kdysi způsobil Kristovu 

smrt" (lm Hof 2001: 201). K jistým změnám archaických omezení židovské populace sice 

postupně docházelo, avšak velmi pomalu a spíše v západoevropských zemích, ruku v ruce 

s židovskou myšlenkovou emancipací. Naopak v habsburské monarchii se právě 18. století 

stalo obdobím jejich největšího institucionalizovaného pronásledování. 199 J. Prokeš proto toto 

období nazval dobou "úředního antisemitismu",200 jehož cílem bylo "omezit nebo úplně 

vyloučit židovskou přítomnost v zemi" (Kuděla 1993: 13). 

Zatímco na Moravě došlo k úplnému vytlačení židů z královských měst, v Čechách tomu tak 

nebylo a spíše viditelné, než početně významné menšiny v některých městech zůstaly 

(především v Praze, kde šlo o cca deset tisíc osob), stejně jako v menších městech 

venkovských; šlo o téměř sto obcí,201 uzavřených do ghett, jejichž průměrná velikost však 

nepřesahovala několik desítek osob (Kuděla 2003: 23-24, 26; specifický případ Nového 

Bydžova202 sledovala Fátorová 1993; Prokeš 1936: 11-36; Říha 1868: 49). V roce 1754 jejich 

celková populace čítala 29.094 osob (Encyclopedia Judaica 1996, IV.: 1180). Židé přitom 

v podstatě zůstávali panovnickým regálem; brzy po Bílé hoře byla potvrzena jejich privilegia 

(1623 a 1627) a v roce 1659 byl zřízen institut zemského židovstva, předcházející zemský 

rabinát. Na druhou stranu však židovské náboženství zůstalo stát mimo formální zákoné 

meze, ustavené Obnoveným zřízením zemským, které jako jediné náboženství uznávalo 

katolicismus. Židé tedy byli v zemi připuštěni, byt' s jistými omezeními (Leopold I. v roce 

1681 nařídil, že židé nemají být trpěni tam, kde nebyli usazeni před rokem 1657), pro svou 

víru však netvořili její plnoprávné obyvatele. K jejich výraznému omezení došlo zavedením 

Familiantského zákona Karla VL 15. září 1726, který v Čechách povoloval existenci pouhých 

8.541 židovských rodin (na Moravě šlo o 5.106 rodin). Toto nařízení znamenalo, že z každé 

rodiny se směl oženit pouze jeden syn, zatímco případní další zájemci o ženitbu museli žádat 

o přidělení familiantského místa. V praxi však po celé období vlády Karla VL nebyl 

Familiantský zákon nijak přísně dodržován a zejména v Praze židovská populace ještě 

stoupala (Kuděla 1993: 26). Dalším dekterem z 5. prosince téhož roku byli židé vykázáni 

z blízkosti kostelů, poněvadž jejich obydlí i oni sami mohli rušit bohoslužby. Za vlády Karla 

VL byla zavedena také instituce krajských rabínů, kteří jednak zastupovali židy navenek a 

199 Paradoxně to ale byl právě Josef II. (brzy následován francouzskými revolucionáři), kdo první prosadil 
částečnou právní emancipaci židů. 
200 Existence "úředního antisemitismu" však nesmí zakrývat skutečnost, že paralelně s ním existoval silný 
antisemitismus lidový, v řadě případů zřejmě vyvolávaný ani ne tolik náboženskými důvody, jako spíše 
ekonomickou konkurencí; cf Prokeš 1936: 21-22, 31, 33 aj. 
201 Podle jiného pramene žili židé celkem v 168 městech a 672 vesnicích; Encyclopedia Juda i ca 1996: 1177. 
202 Z dalších středočeských měst s výraznou židovskou komunitou lze uvést například Kolín a Mladou Boleslav. 
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zároveň měli nejen náboženskou ale i správní pravomoc uvnitř obce (cf Zuber 2003: 482); 

zjevně přitom šlo o snahu státu racionalisticky ovládnout i tuto specifickou komunitu. 

Zásadní zlom naproti tomu přinesla léta vlády Marie Terezie.203 Již v průběhu války o Prahu 

(1741-42) se totiž objevily nepotvrzené zprávy o židovské zradě a následné kolaboraci 

s francouzským a zvláště pruským vojskem, vyvolávající antijudaistické excesy, jejichž 

vyvrcholení přinesl nový pruský vpád v roce 1744 (cf Husa 1954: 368-369). Odpovědí bylo 

královnino rozhodnutí o vypovězení židů z Prahy a z celé země, uskutečněné patentem z 18. 

prosince 1744 (Maur 2003: 129), které skutečně začalo probíhat a znamenalo faktickou 

destrukci pražské obce. Ekonomické a sociální těžkosti, které uvedené rozhodnutí provázely, 

spolu s tučným výplatným v podobě toleranční daně ze strany židů, vedly však o čtyři roky 

později panovnici k jeho odložení o deset let, znamenající faktické zrušení (ibid.: 130). 

Familiantský zákon však byl od té doby bedlivě zachováván,204 což mělo svou předzvěst již 

v zavedení obžízkových knih, jakýchsi "židovských matrik" usnadňujících státní kontolu nad 

velikostí židovské populace (1740). Tato opatření pak byla vtělena i do policejního a 

obchodního řádu z roku 1754 a ustavila tak právní postavení židů až do nástupu Josefa II. na 

trůn. Otázka židovského náboženství nicméně zůstala právně neřešena, protože jediným 

oficiálně povoleným samozřejmě byl katolicismus. Státní zákony tak explikovaly pouze 

zakázané odpadnutí křesťanů od jejich víry, jak se o tom přesvědčili již zmiňovaní abrahamité 

na novobydžovsku ve čtyřicátých letech 18. století, zakázány pochopitelně byly také 

interkonfesní sňatky křest'anů s židy.205 Marie Terezie však na druhou stranu v roce 1765 

zakázala násilné odnímání židovských dětí jejich rodičům a jejich křtění, které se příležitostně 

vyskytovalo, byt' to neznamenalo úplný konec této praktiky (Zuber 2003: 488). 

Institucionalizované náboženství v okolních zemích 

Přes proces vzniku plošných státních útvarů v novodobém smyslu a jejich vzájemné 

ohraničování (včetně konfesionálního ), k němuž v raném novověku docházelo, a z určitých 

hledisek právě pro tento proces, v 18. století rozhodně neplatilo, že by vnitřní politika 

203 Katoličtí autoři píšící o sektě judaisantů v Novém Bydžově naopak zcela nesmyslně tvrdí, že postavení židů 
se v této době zlepšilo (např. Moštěk 1938: 4-5). Odtud přejímá informace i Encyclopedia Judaica, samozřejmě 
s výjimkou tohoto iluzorního zlepšení, uvádějící i fantastickou tezi o tom, že čeští židé jsou potomky tajných 
nekatolíků; Encyclopedia Judaica 1996, II.: 159! 
204 Informaci čerpám z Kuděla 1993: 27; Encyclopedia Judaica naproti tomu tvrdí, že v Čechách bylo v roce 
1780 39.693 židů, což by znamenalo nárůst o 36% proti roku 1754; Encyclopedia Judaica 1996, IV.: 1179. 
205 V přímé souvislosti s novobydžovským abrahamitismem došlo k vytvoření seznamu obcí Královéhradecké 
diecéze, kde ,.judenschaft mit denen Christen allzusehr vermischet", jenž publikoval Prokeš 1936: 121-122, 
stejně jako k vyzvoření nového, přísnějšího Židovského řádu v nedalekých Hořicích; ibid.: 125-127. 
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jednotlivých států byla zcela nezávislá na jejich sousedech a spojencích či naopak 

nepřátelech. Viděli jsme již, že tlak Corporis evangelicorum na českého krále, přestože po 

právní stránce bezpředmětný, vedl k jistým omezením násilné rekatolizační politiky. Tím 

spíše však bylo nutné ohlížet se na existenci nekatolické ciziny, jež lákala poddané 

k emigracím a v některých případech je přímo agitačně podporovala, která s Habsburky nadto 

vystupovala do válečných střetů, k čemuž využívala i náboženskou otázku. Na druhou stranu 

však z různých důvodů nejen formálně ale ani fakticky neplatilo, že by v tomto období 

existovalo nějaké jednotné "Rakousko"; jednotlivé země pod vládou Habsburků se vzájemně 

výrazně lišily, a to i vzhledem k institucionalizovanému náboženství, takže nekatolická nebyla 

jen cizina sensu stricto, nýbrž (alespoň z části) i nejbližší okolí v rámci jedné monarchie. 

Důležitost obojí "ciziny" přitom podtrhují moderní výzkumy, relativizující legalistický pohled 

starší historiografie, podle nějž pro poddané prakticky neexistovala možnost úniku z jejich 

panství, v tom smyslu, že různé typy dočasných i trvalých migrací mezi panstvími, zeměmi 

nebo i státy byly v raném novověku naprosto běžnou záležitostí (např. Maur 1998a; cf i 

Heroldová 1971: 44). Dobrou představu o této situaci si můžeme vytvořit, nahlédneme-li do 

farářských relací o "kacířství" v jejich farnostech z roku 1762 (publikoval je Hrejsa 1921: 95-

184), kde se v příhraničních krajích se Saskem uvádělo několik set tamních luteránů, kteří se 

usadili v Čechách a z nichž někteří po čase přijali katolicismus, zatímco většina zůstala při 

své víře (v českých zemích nepovolené, nicméně v tomto případě de facto tolerované; cf 

Hrejsa 1927: 41). Nemenší migrační pohyb samozřejmě směřoval i opačným směrem, 

přičemž v nekatolické cizině trvale zůstávali Jen skuteční náboženští emigranti, zatímco 

ostatní se po čase obvykle vraceli do Čech - v Sasku či Prusku si přitom obvykle 

"vyzkoušeli" přijímání pod obojí, avšak po svém návratu bez větších problémů dosáhli 

absoluce. Až do vlády Josefa II., který se snažil monarchii uzavřít z ekonomických důvodů 

(Kutnar 1957: 39), respektive Františka II., jenž jí zablokoval intelektuálně, kulturně a 

politicky, proto při studiu institucionalizované víry v Čechách rozhodně nelze pomíjet stav 

v okolních zemích, který tvořil její důležitý vnější rámec a (pro některé) také korektiv. 

S výkladem přitom začneme u habsburských dědičných zemí, přejdeme k situaci v Uhrách a 

pak obrátíme pozornost k (z našeho hlediska) důležitému zahraničí- Sasku a Prusku.206 

206 Polsko, které se po dvakrát stalo důležitým emigračním cílem českých nekatolíků zejména z řad Jednoty, již 
v 18. století nehrálo větší roli; teprve na sklonku jeho samostatné existence, kdy již zcela podléhalo moci svých 
sousedů, a ještě spíše po jeho rozdělení se pruská území někdejší Rzeczpospolity stala místem usídlení některých 
českých sekundárních emígrantů ze Slezska; Štěříková 1992; Eadem 1998; Eadem 2002. Naopak do jiných 
německojazyčných případně i dalších zemí, než bylo Sasko a Prusko, česká emigrace v 18. století nesměřovala, a 
tyto země, pomineme-li švédský vliv ve Slezsku na počátku 18. století a bavorskou a francouzskou účast na 
válce o dědictví rakouské, jež budou zmíněny, na náboženskou situaci v Čechách neměly větší vliv. 
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Přes odlišný postoj moravských stavů za českého stavovského povstání lze říci, že 

náboženská situace ve druhé Korunní zemi od vydání Obnoveného zřízení (k němuž na 

Moravě došlo 10. května 1628, pro Opavsko 27. června 1673), respektive obdoby českého 

patentu ze sv. Ignáce 1627, nařizujícího šlechtě přijetí katolicismu nebo emigraci (9. března 

1628), přesně kopírovala český vývoj. I na Moravě došlo k násilné a alespoň v intenci 

absolutní rekatolizaci, zatímco již dříve zemi museli opustit novokřtěnci (Pánek 1994: 254), a 

církevní správa jakož i vlastní zbožnost podléhala velmi podobným vývojovým proměnám. 

Z odlišností vůči české situaci lze pro 18. století (až do vlády Marie Terezie) vyzdvihnout jen 

zvláštní postavení olomouckého biskupa, prvního mezi moravskými stavy a nezávislého na 

pražském arcibiskupovi, přičemž někteří držitelé tohoto stolce se proto odvažovali historickou 

argumentací zaštiťovat i svou relativní nezávislost na Koruně (Zuber 1987: 25n., 45-46). 

Zásadní změnu tohoto stavu přinesla až intronizace F. J. hr. Troyera (1745-58), který naopak 

v duchu raného jansenismu volil cestu úzké spolupráce se státní správou a pomohl tak 

prosazení absolutistických a "státo-středných" tereziánských tendencí (ibid.: 14 7). Tím 

prakticky likvidoval specifičnost moravské diecéze oproti české arcidiecézi, aby zároveň 

otevřel cestu tereziánským a později josefinským náboženským reformám. Platilo přitom, že 

,jestli už tridentský koncil vedl k byrokratizaci církve, tereziánské a josefinské reformy ji 

mnohonásobně utužily a vedly k vytvoření zkřiveného obrazu duchovní správy jako ,farního 

úřadu'" (ibid.: 203), ač to samozřejmě neplatilo jen v případě Moravy. 

Obdobně srovnatelná byla i situace moravské lidové (katolické) zbožnosti s českou (cf Zuber 

2003: např. 187), takže můžeme bez nebezpečí větších omylů zprávy z obou zemí 

analogizovat (včetně jistých rozdílů mezi českou a německou populací; ibid.: 244). Mírně 

odlišná naproti tomu byla situace moravských tajných nekatolíků a to z toho důvodu, že stáli 

v mnohem větší blízkosti jazykově blízké nekatolické "ciziny", Slezska a Slovenska. Tak se 

například na Valašsku setkáváme dokonce i s rozsáhlou rukoupisnou luterskou postilou z let 

1730-31,207 stejně jako s dalšími doklady relativně častého a beztrestného působení 

ordinovaných nekatolických predikantů, jejichž vyšetřování obvykle začalo až v době, kdy 

byli dávno v bezpečí (Bednář 1931: 169-183). Tato situace se pochopitelně projevila 

především na Valašsku a ve Slezsku, kde se po vydání Tolerančního patentu ustavil luterský 

protestantismus, zatímco v českých zemích naprosto převládlo kalvínství; méně zřetelně tomu 

bylo v dalších centech moravského nekatolicismu, vzdálenějších od hranic, v okolí Nosislavi 

a na Horácku a Vysočině. I přes relativní luterskou ortodoxnost moravských tajných 

207 Knihovna ETF UK, sg. II K 80 ll. 

217 



nekatolíků (cf Bednář 1934) však platilo, že jejich náboženské názory byly různorodé a 

případné dědictví české reformace v nich bylo naprosto nezřetelné (Bombera 1938: 22; Zuber 

2003: 448) - tím spíš se s tím ovšem budeme setkávat v případě tajných nekatolíků 

v Čechách. 

I ve Slezsku a v Uhrách sice hovoříme o působení protireformace, na rozdíl od Čech a 

Moravy zde však nikdy neproběhla s absolutní intencí. Přestože pro Slezsko nikdy nebylo 

vydáno analogické protireformační nařízení, jako bylo Obnovené zřízení, v 17. století zde 

z vnitřních náboženských i politických důvodů docházelo ke konverzím vrchností ke 

katolicismu, obdobně jako v sousedním Polsku (Korbelářová et al. 2002: 231-267; Pánek 

1995: ll), které v praxi vedly k uplatňování zásady cuius regio, eius religio na jednotlivých 

panstvích (Burian et al. 1995: 84-86). Uplatňování institucionální rekatolizace, často i násilné 

v podobě vyhánění luteránů a boření jejich chrámů, odporující ustanovení Vestfálského míru, 

se však stalo předmětem kritiky ze strany Švédska a v důsledku vedlo k uzavření 

AltransHidtské smlouvy mezi Karlem XII. a Josefem I. 31. srpna 1707, podle níž se římský 

císař zavazoval k restituci luterského církevního majetku ve Slezsku, a k návaznému 

Exekučním recesu z 9. února 1709, kde ještě svoloval k otevření šesti nových tzv. 

artikulámích luterských kostelů. Dva z těchto nových "chrámů milosti", Hiršberg a Těšín,208 

se přitom nacházely v bezprostřední blízkosti českých, respektive moravských hranic, 

přičemž zejména druhý se nejpozději od konce druhého desetiletí 18. století stal jedním 

z hlavních center luterského pietismu (Korbelářová et al. 2002: 210-211; Michejda 1909: 95, 

144; Ward 1992: 73-77). Zároveň se stal cílem zakázaných, nicméně poměrně hojných 

náboženských "poutí" tajných nekatolíků z Moravy ale i z Čech, jímž zůstal po celé 18. století 

(Burian et al. 1995: 24; Hrejsa 1947: 145; Michejda 1909: 202; Říčan 1947: 237).209 Dokonce 

ještě po vydání Tolerančního patentu se do Těšína šla skupina nekatolíků z Moravče poradit, 

které z povolených protestantských vyznání si mají zvolit (Szalatnay 1931: 51). 

Úlohu Slezska v českých (nejen) náboženských dějinách ovšem proměnila válka o dědictví 

rakouské a konečná ztráta, respektive rozdělení této země mezi habsburskou monarchii a 

Prusko. Malý díl tzv. rakouského Slezska totiž byl (z hlediska protestantismu) nábožensky 

nesamostatný (byť Těšín zůstal "rakouský"), takže cesty poddaných z dědičných zemí za 

luterskými bohoslužbami, v případě Slezanů zcela legální, začaly vést do zahraničí v plném 

208 Další "chrámy milosti" byly ve Freistadtu, Landshutu, Miliči a Zaháni, vedle toho bylo slezským luteránům 
vráceno 120 uzavřených kostelů; Loesche 1930: 476. Chrámy milosti si však protestanti museli postavit 
z vlastních prostředků, například v Těšíně k tomu vedle šlechtických darů výrazně pomohly zahraniční sbírky; 
Korbelářová et a!. 2002? 209-21 O. 
209 Již při založení těšínského chrámu zde byla vyhrazena dvě kazatelská místa, jedno české a jedno německé. 
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smyslu. Hr. Sulkovský proto v roce 1752 žádal Marii Terezii o povolení výstavby dalšího 

luterského kostela v Bílsku, který by zabránil těmto přeshraničním kontaktům a dokonce 

posílání dětí do škol do pruského Slezska; jeho žádost ovšem byla zamítnuta (Rezek 1887: 

126-127). Těšínský kostel tak zůstal až do dělení Polska, kdy Habsburkům připadlo několik 

málo významných luterských far v Haliči, a s výjimkou specifického postavení Ašska 

jediným protestantským kostelem v rámci dědičných zemí. Již z tohoto důvodu zde měl 

zvlášní postavení, nejen věroučné a ve vztahu k tajným nekatolíkům, nýbrž i institucionální. 

Ztráta luterské konsistoře v Břehu vedla ll. července 1 7 44 ke zřízení evangelické náboženské 

komise210 v Těšíně, nejvyšší a jediné luterské instituce v dědičných zemích, jež byla později 

po vydání Tolerančního patentu rozšířena do podoby luterské konsistoře pro alpské a české 

země a přesunuta do Vídně (obojí v roce 1784) (Janata et al. 1864: 233-234; Michejda 1909: 

230-231). 

Specifická byla také náboženská situace Uher, kde Habsburkové z důvodu "tureckého 

nebezpečí" i pro odpor šlechty nebyli s to prosadit výraznější rekatolizační politiku. I zde však 

v 17. století vinou konverzí řady magnátů ke katolicismu docházelo k potlačování 

protestantských vyznání (k tomu podrobněji Evanjelici 2003: 26-57; Janata et al. 1864: 42-

57), respektive k zatlačování jejich nejradikálnějších stoupenců na území ovládaná 

Osmanskou říší či jí nedávno opuštěná (Nešpor-Hornofová-Jakoubek 2000: 121; Nešpor 

2003: 69-71). Přesto se "českojazyčné" Slovensko stalo místem usazení řady českých 

náboženských emigrantů po Bílé Hoře a v tomto prostředí vznikl kupříkladu i známý 

Třanovského kancionál Cythara sanctorum, v předtolerančním období hojně pašovaný i na 

Moravu (Mocko 1909-12, I.: 48n., II., 3-27; Říčan 1947: 199).211 Pro slovenskou luterskou 

církev té toby nicméně byla charakteristická silná věroučná návaznost na lutersky ortodoxní 

Wittenberg, vedoucí k zásadnímu odporu vůči kalvinismu, projevujícímu se nepřijetím těch 

českých emigrantů, kteří byli z "kryptokalvinismu" podezřelí (včetně Komenského). Přes 

narůstající pietistické vlivy v uherské luterské církvi (vyskytující se prakticky výlučně jen na 

Slovensku), umocněné relativně hojnými kontakty s českými emigranty v Sasku (viz např. 

Čapek 1948: 133) i studiem řady slovenských bohoslovců na počátku 18. století v Halle, se 

Ružomberská synoda v roce 1707 razantně vyslovila proti tomuto reformnímu náboženskému 

směru (Ďurovič 1945-46: 178). "Celo k slovenskej církvi ostal při pravoveri luterskom" (ibid.: 

185) a pietisticky orientovaní duchovní, ochotní k jisté toleranci vůči kalvinismu, byli zbaveni 

210 Nikoli konsistoře, jak uvádí Burian et a!. 1995: 87. 
211 Oblíbené bylo i jeho lipské vydání z roku 1737, které se pak stalo základem dalších českých edic (např. 
Tranoscius 1819-20). 
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svých úřadů a pronásledováni. Zakonzervování tradičního luterství, jehož věrouka v 18. 

století ztrácela na přítažlivosti, a spolupůsobící státní a vrchnostenský protireformační tlak 

vedly k výraznému úpadku slovenského luterství, ze kterého se tato církev začala probouzet 

až po vydání Tolerančního patentu (Evanjelici 2003: 58-59). Alespoň v deváté dekádě 18. 

století se však přes vnitřní problémy a formování nových tolerančních sborů výrazně 

angažovala i v českých zemích, především osobou prešpurského superintendanta M. 

Institorise Moszócziho, který se na čas stal neformální hlavou českého a moravského 

luterství. Institoris totiž organizoval příchod většiny luterských farářů na Moravu a do Čech a 

řešil i jejich problémy s nově ustavenými sbory.212 Přinejmenším zájem o českou a 

moravskou situaci však měli slovenští luteráni prakticky pořád, jak o tom svědčila kupříkladu 

silná dobová kritika kanonizace sv. Jana Nepomuckého z pera superintendanta D. Grmana, 

hojně recipovaná jak mezi saskými Čechy tak mezi tajnými nekatolíky u nás (VInas 1993: 

196). 

Zatímco "českojazyčný" protestantismus v uherské Horní zemi byl až na výjimky luterský, 

nekatolickým vyznáním maďarského etnika bylo kalvínství. Jazyková odlišnost, v rámci 

teologického a církevně-správního diskursu ovšem umenšovaná prakticky výlučným 

užíváním latiny, však nebránila vzájemným stykům mezi českým prostředím a uherskými 

reformovanými. Podnět k nim dala již akceptace některých českých emigrantů z řad Jednoty 

bratrské uheskými reformovanými magnáty, vedoucí k vytvoření "českojazyčných" 

kalvínských komunit v Uhrách (Dvořák 1931: 90, 106; Hrejsa 1937: 157), přičemž útěky 

českých a moravských poddaných do Uher pokračovaly i v 18. století (Podlaha 1898: 54; 

Pražák 1962: 31 ). Neméně důležitá však byla i existence kvalitních bohosloveských seminářů 

v Debrecíně a Blatném Potoce213 (zatímco uherští luteráni ekvivalentní učiliště neměli), kam 

v předtolerančním období jednak směřovaly bohoslužebné výpravy českých a moravských 

tajných nekatolíků (Dvořák 1931: 1 06; Pražák 1961: 73-7 4; !dem 1962: 32) a kde dokonce 

získalo vzdělání několik Čechů (Burian 1982: 108-109; Hrejsa 1937: 158-159). Styky 

uherských reformovaných s českými tajnými nekatolíky, podle R. Pražáka podporované i 

uherskou šlechtou a některými superintendanty, přitom poměrně často vedly i opačným 

směrem, jako tajné náboženské misie na Moravu a do Čech (Adámek 1911-22: č. 3, 8-24, 95; 

Schulz 1915: č. 20; cf Pražák 1961: 74; Říčan 1940: 19). Tito predikanti zřejmě byli s to 

212 ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 322-323,339,346-364,593-601, 615,passim; cf Kowalská 2003. 
213 Toponymum Blatný Potok je novotvar, vzniklý překladem maďarského Szároszpatak; českými protestanty 
byla tradičně užívána zkomolenina Šarišský Potok, která je ovšem nesmyslná. Vedle toho v Uhrách existovala 
vysoká reformovaná učení i v Kéčkemétu a Papě, která ale vzhledem k našemu tématu nehrála roli. 
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mluvit česky, protože zpráva z roku 1760 uvádí, že "homines quosdam lingua et origine 

Slavos ex Hungaria in Bohemiam saepius in anno penetrare" (Adámek 1911-22: č. 24; cf 

Volf 1931: 108), jejich náboženstvím však bylo kalvínství, což dává smysl s autorovou již 

dříve diskutovanou tezí o "reformovaném intermezzu" proměňujícím počátkem 18. století 

charakter českého tajného nekatolictví (Nešpor 1998: 194-198; !dem 2004: 16-17). Zcelajistě 

přitom vědomě navazovali na bohoslužebnou tradici Jednoty, respektive na svoji představu o 

její podobě (Burian 1985: 11-12; Nešpor 2004: 17). Není jisté, zda tato misijní činnost byla 

vyvolána agitačními zájmy některých vzbouřených uherských šlechticů v letech 1687-1711, 

nepochybně se však děla se souhlasem maďarské šlechty, protože kupříkladu (v tomto případě 

ovšem luterský kazatel) M. Dyonisius, zaměstnaný a vydržovaný jednou uherskou šlechtičnou 

jako "domácí kaplan", v letech 1712-20 každoročně konal dvě pětiměsíční(!) misijní cesty do 

Rakouska, na Moravu a do Čech (Burian 1985). 

Pozůstatkem styků českých a moravských reformovaných s uherským kalvinismem v rané 

Toleranční době, nebudeme-li pro tuto chvíli brát do úvahy výraznou převahu reformovaných 

sborů nad luterskými, se staly jednak rozhojnělé vzájemné kontakty v osmdesátých letech 18. 

století (Pražák 1961: 74; !dem 1962: 36-37) a dále účast reformovaných duchovních z řad 

uherských Slováků na budování českých tolerančních sborů. První reformovanou bohoslužbu 

v Čechách, na sklonku roku 1782 v Rychmburku totiž přednesl právě jeden z nich, F. Kovács 

(Dobiáš 1881 b; cf Dvořák 1931: 13 7), zatímco mezi další z těchto kazatelů patřili M. a P. 

Blažkovi, J. Jessenius či P. Šlachta, jakkoli mezi sedmapadesáti novými kalvínskými 

duchovními z Uher tvořili jen malou menšinu (ibid.: 90; cf Burian et al. 1995: 91-95). 

Z náboženského hlediska významné zahraničí v plném slova smyslu tvořily v 18. století 

Sasko a Prusko (od čtyčicátých let včetně pruského Slezska), kam jednak směřovaly 

náboženské emigrace českých a moravských poddaných a odkud zároveň vycházely důležité 

podněty k těmto emigracím, stejně jako náboženští emisaři, udržovatelé a nositelé nekatolické 

víry. Zprvu přitom šlo hlavně o vliv Saska, kam směřovala největší vlna pobělohorských 

emigrací z Čech a kde byly vytvořeny relativně stabilní komunity utečenců v Drážďanech a 

Žitavě, kam ještě ve druhé polovině 17. století směřovaly "pouti" českých tajných nekatolíků 

(Hrejsa 1947: 136). K vyvrcholení tohoto vlivu, na přelomu 17. a 18. století značně 

oslabeného, přitom došlo ve dvacátých a třicátých letech nového věku v přímé souvislosti 

s nástupem pietismu (cf Barth 1986-88: 83, 131n.). Ačkoli saské a lužické vrchnosti, jejichž 

statky ležely nedaleko českých hranic, stejně jako drážďanská vláda nijak neusilovaly o 

příchod nových poddaných z Čech a Moravy (avšak dlouho mu ani nebránily), musely se 

vyrovnat s jeho nárůstem, což jim umožnila jak pietistická misijní orientace tak také věroučné 
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posuny, vedoucí k uzávorkování (formálně stále platící) Formulae concordiae. Výsledkem 

byl vznik německojazyčného převážně emigrantského Herrnhutu, jehož název byl příznačně 

odvozen od unter das Herrn Hut,214 na počátku dvacátých let 18. století na statcích N. hr. 

Zinzendorfa (Weinlick 2000: 61-71), následovaný jazykově českým do/osídlením především 

Karlova u Gerlachsheimu, Velkého Hennersdorfu a Nízkého (k málo známé poslední osadě 

viz Hrejsa 1947: 161). Růst poddanských emigrací z českých zemí ovšem vyvolával stížnosti 

vídeňské vlády, které v roce 1731 vedly Fridricha Augusta I. Saského napřed k ustavení 

vyšetřovací komise a vzápětí k úplnému zákazu přijímání českých utečenců, doprovázenému 

v říjnu následujícího roku vypovězením hr. Zinzendorfa ze země (Weinlick 2000: 106-1 07). 

Nucený exil zakladatele obnovené Unitas fratrum sice smrtí saského kurfiřta a polského krále 

skončil, situace nových českých emigrantů však zůstávala z různých důvodů napjatá i za 

vlády jeho syna Augusta II. a v průběhu třicátých let vedla k přesunu téměř celých českých 

emigrantských sborů do Braniborska (Štěříková 1999: 7-84), v jehož důsledku Sasko přestalo 

hrát větší úlohu v Čechách. Naprostá většina dalších náboženských emisarů, přicházejících do 

Čech a na Moravu pro své souvěrce, totiž vycházela z Berlína a jeho okolí (odtud i Vavákův 

termín "perlinčané"; poprvé Vavák 1907-38, I/1: 42) a Prusko o české nekatolíky začalo 

projevovat i další zájmy. 

Bylo již řečeno, že v rámci znovuosídlování Braniborska tato země, respektive později 

Prusko, vydávalo od konce 17. století zvací dekrety pro nábožensky pronásledované. Z tohoto 

důvodu byla po britském vzoru (1689) zavedena náboženská tolerance, v jejímž rámci 

dokonce po roce 1763 Prusko zvalo k příchodu i pronásledované jezuity, a vedle 

převažujícího pietistického luterství bylo povoleno jak reformované tak i katolické vyznání. 

Náboženství se tak, stejně jako v jiných zemích, dostávalo do područí státní politiky, jehož 

výrazem bylo především ustavení horní konsistoře v roce 1750, spravující luterskou církev 

v celé zemi (s výjimkou Slezska a Geldemu) a tvořící první krok k budoucí ( 1817) unifikaci 

protestantských vyznání pod státní patronací (Aston 2002: 136, 141). Od třicátých let 18. 

století se proto právě Braniborsko stalo hlavním cílem nábožensky motivovaných emigrací 

z Čech, k čemuž vedla jeho z protestantského hlediska ochranářská politika, manifestovaná i 

všeobecným nárůstem "vzhlížení" tajných nekatolíků k pruskému králi jakožto jejich ochránci 

a/nebo spasiteli (Menčík 1916: 31). Ustavení jazykově českých luterských sborů v Berlíně a 

Rixdorfu, respektive jejich rozdělení na luterskou, kalvínskou a novobratrskou část po smrti 

214 České označení Ochranov zavedl až v roce 1836 J. Jungmann; Zuber 2003: 445. 
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kazatele J. Liberdy (Skalský 1911: 359; Slavík 1876; Štěříková 1999: 127n.), vedlo dokonce 

k uznání (novo )bratrské konfese za čtvrté v Braniborsku povolené vyznání. 

Pruský zájem o české tajné nekatolíky tím však rozhodně nekončil; Fridrich Veliký totiž tuto 

kartu rozehrál ve válce o rakouské dědictví, kdy výrazně podporoval emigraci z Čech do nově 

získaného pruského Slezska, čítající do roku 1780 asi dvanáct tisíc osob (Štěříková 1998: 37), 

v jejímž důsledku vznikly především v okolí Mtinsterbergu české vesnice Husinec, 

Friedrichsgratz, Friedrichstabor, Poděbrady, Lubín ad. (Heroldová 1971; Štěříková 1968; 

Eadem 1992; Eadem 2001; Volf 1908). Mezi privilegii, jichž se těmto osadám dostalo, patřilo 

zachování češtiny jako školního a částečně i úředního jazyka, náboženských zvyklostí (pokud 

neodporovaly relativně volným pruským zákonům v této oblasti) a slib majetkového 

transferu; jen část z nich sice došla z dlouhodobějšího hlediska naplnění, avšak přesto byl 

ohlas tohoto pruského "zájmu" v českých zemích poměrně značný, byť ze strany věrných 

katolíků pochopitelně kritický. K agitačním účelům bylo ze strany Pruska již v rámci první 

Slezské války vedle běžné propagandy využito také dobových heterodoxních proroctví, snad 

i známé písně Brandenburku, podej ruku (Fiala 2001: č. 5; Volf 1908: 18), ale zjevně také 

protinepomucenských ikonoklastických projevů (cf Maur 2003: 106-107, 113, 123-124). 

Tyto prvky údajné ochrany nekatolického náboženství Pruskem hrály roli i v obou dalších 

Slezských válkách, zatímco naopak známý osvobozovací patent z 5. června 1742, vydaný 

maršálem Belle-Isle jménem Karla VII. Albrechta 5. června 1742, sice zbavoval české 

poddané roboty, avšak o náboženských změnách v něm nebylo ani slova (Maur 2003: 157-

160). 

Angažovanost nepřátelské velmoci par excellence ve prospěch českých tajných nekatolíků, 

jakkoli čistě formální a ve skutečnosti sledující především vlastní mocenské zájmy, stejně 

jako obdobná tendence ze strany uherských šlechticů na jedné straně a nástup osvícenského 

merkantilistického a fyziokratického kameralismu, jež se sice lišily v chápání zdrojů státního 

bohatství avšak byly za jedno v akcentu na konfesní svobodu poddaných, tvořily po nástupu 

Josefa II. na trůn důležitý vnější předpoklad pro zavedení náboženské tolerance. Tomuto 

změněnému státně-absolutistickému a religijně-reformnímu kontextu sice budeme věnovat 

pozornost až v následující části práce; na tomto místě je však důležité upozornit na to, že svůj 

původ měl již v období vlády Marie Terezie, kdy ke stoupencům nové vnitřní i zahraniční 

náboženské politiky patřil nejen spoluvladař Josef II., ale i kancléř V. A. kn. Kounic[

Rietberg] a další významní dvorští úředníci. 
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3.KAPITOLA 

"DISKURSY TRV ÁNÍ" 

MEZI ELITNÍ A LIDOVOU RELIGIOZITOU 

Institucionální omezení náboženské situace v Čechách, jemuž jsme dosud věnovali pozornost, 

tvořilo pouze vnější - někdy z různých důvodů přestupovaný - rámec skutečné zbožnosti; 

přes výraznou konfesionalizaci a "zplošnění" církevního křesťanství v raném novověku totiž 

nemůžeme ani v tomto tobdobí počítat s jejich absolutní převahou, stranící pochopitelně elitní 

kultuře před lidovou religiozitou. Jednak totiž existovala sice relativně malá, přesto však 

nikoli bezvýznamá skupina tajných nekatolíků, jimž pro jejich mimozákonné postavení 

budeme věnovat samostatnou kapitolu, stejně jako již zmínění židé, ale ani v katolickém 

táboře rozhodně nemůžeme vidět jednotný celek. Dělící linie mezi různými typy katolické 

zbožnosti přitom v 18. století byly dvojího typu; jednak "horizontální", přičemž jednotlivá 

strata dělily kognitivní a mentální schopnosti osob ale neméně i jejich sociální původ, což 

bude zachováno i v dalším členění této kapitoly, ve druhé řadě však uvnitř každého z těchto 

diskursů existovaly i dělící linie "vertikální", představované inklinací k různým typům 

religiozity, zahraničním vlivům apod. Dichotomie mezi reformní osvícenskou zbožností na 

jedné straně a barokním katolicismem na straně druhé unitř elitního teologického ale i 

kameralistického diskursu, vyjádřená v některých případech třeba spory mezi Josefem II. a 

jeho matkou, proto byla stejně obtížně překlenutelná, jako komunikační bariéry mezi 

intelektuály a mocenskou elitou na jedné straně, proti nimž stáli prostí venkované či 

neprivilegovaní a nevzdělaní obyvatelé měst. 

Důležitost institucionálních hranic, projevujících se například v podobě dvorských dekretů a 

dalších normativních nařízení, ovšem nelze podceňovat; jen v jejich rámci (nebo s vědomím 

jeho překračování) totiž mohly probíhat běžné náboženské projevy a vztahy. Právě z tohoto 

důvodu bylo pro popis religiozity ancien régime zvoleno označení "diskursy trvání", 

naznačující ne snad úplnou absenci změn, ale jejich relativně menší význam vzhledem 

k pozdějšímu období. Trvání se totiž uplatňovalo v rámci všech diskursů v karolinské a 

tereziánské epoše, stejně jako v institucionalizované státní a církevní politice, byť v některých 

případech (elitní diskurs) ve stále zřejmějším boji s nastupující reformou. Tento fenomén 
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trvání, jehož důležitou složkou byl i (sebe)ospravedlňující historismus, trvání které mělo svůj 

původ jak v potridentském vývoji katolické církve tak v lidovém konservatismu, můžeme 

přímo "zhmotnit" v barokním katolicismu, v jeho okázalosti a masivnosti, potažmo v jeho 

aeternitas. Zároveň je však třeba zdůraznit, že trvalou někdy zůstávala jen forma, zatímco 

obsah se měnil nebo vyprázdňoval; zřejmě právě proto pozdější změna proběhla tak rychle, 

relativně bezbolestně a s tak dalekosáhlými důsledky. Proti skutečné barokní velkoleposti a 

věčnosti, niterně se obracející k Bohu projevenému skrze tento svět, zvolna narůstala nejen 

v prostředí intelektuálního nýbrž i lidového diskursu opozice v podobě rokokové hravosti, 

"filigránové práce", jež si z někdejšího slohu vybírala jen vnějšek ale nedbala jeho obsahu, ač 

obojí bylo zaštítěno viditelnou mohutností a (zákonnou) ,jednohlasností", respektive 

"samospasitelností" (viz Kalista 1940: 180-181; VInas 1993: 160). Tuto možnou a relativně 

častou různost mezi obsahem a formou, jakkoli na první pohled nezřetelnou, přesto vedoucí 

k hluboké vnitřní krizi, je třeba mít při studiu trvání "baroka po baroku", jak kdysi napsal V. 

Černý, neustále na zřeteli, protože tvořila jeho rubovou stranu, neméně důležitou než všechny 

vnějšně explikované rozdíly a diskuse uvnitř jednotlivých diskursů i mezi nimi. Její obzvláštní 

naléhavost však budeme pochopitelně cítit především v případě intelektuální a elitní 

religiozity. 

1. "Barokní" intelektuální víra 

K prosazení barokní zbožnosti neJen proti reformačním církvím ale především uvnitř 

katolického tábora proti renesanční poživačnosti, intelektualismu a "světskosti" nepřispěly 

v první řadě mocenské zásahy, nýbrž především hluboká vnitřní potřeba, již nasycená 

posavadním typem víry a zároveň v něm nenacházející náležité uspokojení. Nejvýznačnějšími 

výrazy této mentalitní změny se staly katolická reformace, nastartovaná Tridentinem, a 

institucionalizace bojovného mysticismu sv. Ignáce z Loyoly v podobě jezuitského řádu. 

Nejtypičtějším rysem nastupující barokní zbožnosti přitom byla její dynamika, neustálé napětí 

mezi zdánlivě nepřeklenutelnými protiklady. "Prudká vášnivost, zápas mezi smyslností a 

askesí ... je to zbožnost smyslů a nespoutané fantasie, kdežto náboženskému myšlení je 

uložena slepá poslušnost" (Říčan 1947: 161). Jakkoli přitom je sporná teze Z. Kalisty, 

"naturalisticky" pokládající náhlé rozevření obzorů mimo tento svět za důsledek zámořských 

objevů, nepochybně platný je jeho závěr, že baroko se snažilo Bohu přiblížit skrze tento svět, 

zřít Boží projevy v tomto světě a mysticky na nich participovat (Kalista 1941: 9). Proto byly 
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zdánlivě profánní skutečnosti sakralizovány a tím ujednoceny, zposvátněna byla třeba i 

krajina náboženských poutí, "přenášející" poutníka dočasně do transcendentního prostoru 

(Kalista 2001), zatímco v praktické každodennosti nastoupila de facto racionalistická 

ekonomie spásy, uzavírající "obchody s Bohem", respektive spíše se světci a s církví, nikoli 

nepodobné prastaré zásadě do ut des. Protiólem sakralizace vezdejšího světa, projevující se 

kupříkladu v připodobňování topografie jednotlivých oblastí zemi zaslíbené215 nebo 

v chrámovém, křížovém a poutním stavitelství, sakralizujícím prostor pouhým "zaplněním" 

posvátnými objekty, naopak byla přítomná snaha z tohoto světa co možná rychle uniknout, 

nedbat o něj. Ilustrovat jí mohou písně Šteyerova kancionálu Co spomáhá světská sláva či 

Proč svět rytěřuje pod bídnou marností,216 zajímavé také tím, jak se v nich projevovaly (a 

relativizovaly) humanistické znalosti antiky (a starozákonního období). Druhá z nich 

připomíná: 

215 Jedním z mnoha příkladů je píseň Země dobrá. to jest země česká z roku 1754; Fiala 2001a: 76. Cf Kalista 
1941: 24; Kutnar 2003:46-48. 
216 Píseň Proč svět rytěřuje pod bídnou marností má ovšem starší původ v 16. století (cf Kalista 1941: 72-74, 
263), po celý barok byla doslova kancionálovýrn evergreenem. 
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( ... )Pohleď, kam se poděl 

Šalomoun vznešený? 

Aneb kde jest Samson, 

rek neohrožený? 

Neb krásný Absolon, 

velice ozdobný, 

neb milý J ona tas, 

včecken utěšený? 

Kde se octnul Caesar, 

slavný v panování? 

N eb onen boha tec 

skvostný v hodování? 

Kam se děl Cicero, 

mocný v řečenosti, 

neb Aristoteles, 

pln ostrovtipnosti? 

Tato světská sláva, 

po které vždy dychtíš, 

v Písmě svatém se dým sluje, 

jakož vidíš. 

Neb lehkým listem nímž 

vítr leckam zmítá, 

tak život člověka 

z toho světa vzlítá. 

Za své nepočítej, 

co můžeš ztratiti, 

co když svět daruje, 

toď zas myslí vzíti. 

Mysl vzhůru zvedni, 

v nebi hleď přebývat, 

blažen ten, kdo může 

tím světem pohrdat. 

Napětí mezi profánním světem a transcendentnem/spásou ovšem nebylo jediným 

dynamizujícím činitelem barokní intelektuální víry. Neméně důležité byly i metody a způsoby 

dosahování tohoto absolutna, spočívající na jednu stranu v individualizované kontemplativní 

cestě, vedoucí až k mystickému "rozplynutí se" v Bohu, zároveň však neváhající chopit se 

meče, respektive opřít se o světskou moc za účelem prosazení "pravé" víry na tomto světě, 

stejně jako užívající vizualizující, dramatizující a "zhmotňující" prvky náboženského umění 

k agitačním účelům. Lyricky erotizovaná láska k Bohu, produkovaná španělskou mystikou, se 

tak snoubila s bojem za (správnou interpretaci) tohoto Boha, nevyslovitelné se "zcela 

světským", zření s institucionálními a normativními pravidly. 

Shodně tomu bylo i ve zdánlivě racionální protestantské zbožnosti, do níž pronikala podobná 

exaltovanost v podově Arendtových náboženských písní, heterodoxních proroctví a nejvíce 

v luterském pietismu. Až na vlastní konfesionální vědomí a z pochopitelných důvodů 

absentující úctu ke světcům proto byl tento typ intelektuální náboženské reflexe 17. a počátku 

18. století shodný na obou stranách konfesionální hranice. ,,Pietistická zbožnost [se] blíží 

přecitlivělé, vzrušené zbožnosti katolického baroka. Barokní katolík očekával zázraky od 

svatých: pietista hledal všude ve svém životě zvláštní zasažení Boží" (Říčan 1947: 229; obd. 
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Hanzal 1987: 43). Nelze přitom souhlasit ani s J. B. Čapkovou snahou o oddělení barokního 

katolicismu a luterského pietismu absencí mystické erotiky, "slastí z bolesti, krve, smrti a 

rozkladu" ve druhém případě (Čapek 1940: 14-15), protože kupříkladu právě česká 

emigrantská duchovní poezie vykazovala značný zájem i o tuto oblast. Opěvování Kristových 

ran a vřelého citu ke krvácejícímu Spasiteli zde bylo na denním pořádku (Liberda 1732), 

zatímco o Zinzendorfově "úchylné" religiozitě, vyžívající se právě v těchto christocentrických 

obrazech a vztazích, již existuje rozsáhlá nábožensko-psychologický literatura (Wulff 1997: 

287-290). 

"Pie tas austriaca" a další ideové základy zbožnosti českého baroka 

Obecné rysy barokní (katolické) zbožnosti, její intelektuální vzmachy i institucionálně

teologické zakotvení, se plně projevily v procesu rekatolizace dědičných zemí, byť ve 

specifických středoevropských podobách, takže se v tomto smyslu hovoří o tzv. pietas 

austriaca. Podle R. Zubera jí můžeme charakterizovat především eucharistickou úctou, 

důvěrou v Kristův kříž, a specifickým kultem světců, na prvním místě Panny Marie 

Neposkvměné a Vítězné, převyšující všechny ostatní světce, ale i dalších světců, včetně nově 

zaváděných kultů (sv. Jan Nepomucký) a tradičních zemských světců (sv. Ludmila, sv. 

Václav, sv. Vojtěch) (Zuber 2003: 207-220; cf také Vocelka 1997). Všechny tyto prvky se 

přitom projevova jak v religiozitě císařů a šlechty, v jejich institucionálních nařízeních aJnebo 

zbožných fundacích, které v obou případech zprostředkovaně zasahovaly i lidové vrstvy, tak 

také v intelektuální (literární) tvorbě 17. a první poloviny 18. století. Zvlášť je však třeba 

zmínit historismus českého baroka, nepochybně reagující na národní reformační minulost, 

který zdůrazňoval odvěkost těchto tradic a spolu s tím i "křesťanský", tj. katolický charakter 

českého národa (cf Kalista 1941: 27, 34-39; na příkladu poutí !dem 2001; Kutnar 2003: 33-

36). Barokní katoličtí intelektuálové, na prvním místě B. Balbín a jeho kruh, "vytvářeli svá 

historická díla v hlubokém přesvědčení, že katolické náboženství je autentickým výrazem 

českého duchovního směřování, a naopak ďábelské semeno husitské hereze bylo do naší země 

zaneseno cizinci" (VInas 1993: 65). Naopak protestantští autoři, i když nevycházeli z tradic 

české reformace, si Husa a husitství "přivlastňovali" ve prospěch vlastního konfesionálního 

sebevymezení (Kořalka 1994: 963-967). 

Historismus českého baroka tedy byl především aktualizačním sebepochopením proti odlišné 

víře. Najedné straně, zejména z počátku, šlo o vymezení proti Turkům (Kutnar 2003: 29-39), 

stále častěji v 18. století však také proti aktuálnímu nebezpečí představovanému 
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protestantským Pruskem, k čemuž podstatně přispěly Slezské války. Zřetelně protipruské 

postoje českého katolického kléru, jehož pochopitelný odpor vůči uzurpátorům "navíc 

prohluboval rozdíl ve víře, v prostřední netolerantního českého katolicismu velice citlivě 

vnímaný" (Maur 2003: 89, 112-113), se přitom projevily například v díle 

uherskohradišťského faráře P. T. X. Laštovky, který srovnával bohatství "Turků, Židů, kacířů 

[=protestantů]" s bohatstvím Jidášovým a dával jej do protikladu ke katolické chudobě (Fiala 

200la: 73). Ze stejného důvodu byli ale čeští katoličtí intelektuálové i proti (katolickým) 

Francouzům, které pro jejich galikanismus, jansenismus a širokou recepci osvícenství měli za 

bezvěrce (Maur 2003: 89, 111). Největším problémem, který v tomto směru barokní vlastenci 

museli řešit, však přeci jen byla husitská perioda českých dějin, s jejímž "kacířstvím" se 

museli vyrovnat, respektive jejž se snažili marginalizovat či "odčinit". Typickým znakem 

české kontroverzní teologie se tak stalo vyvracení husitských, utrakvistických a bratrských 

náboženských názorů (Zuber 2003: 59), byť se našly i opačné tendence. Olomoucký jezuita P. 

I. Propp S. J. ve své příručce církevních dějin z roku 1754 totiž naopak (proti německé 

reformaci) akcentoval Husovu katolicitu, dokonce přijal i jeho eklesiologii, jen zdůrazňoval, 

že později, ve svém odvolání k Bohu, se Hus nechal příliš svést svým nešťastným darem 

(infelix donum) hledat nenáležité nové interpretace (novarum opinionum amor) (Zuber 2003: 

67). Naopak na Moravě existovalo nejpozději od poloviny 18. století vědomí silné regionální 

identity, neodvoditelné od nacionální/jazykové identifikace české a stojící namnoze proti ní, 

jež v hlavní zemi Koruny chybělo (Maur 2003: 117; Zuber 1987: 45). 

Jen část barokní intelektuální literatury, respektive v ní přítomných idejí, ovšem zároveň 

oslovovala širší sociální vrstvy; J. Hanzal v této souvislosti explicitně uvádí homiletickou 

produkci, modlitební knížky, duchovní lyriku, prózu a drama (Hanzal 1987: 62), což je však 

správné jen do té míry, že nikoli celek nýbrž jen část těchto žánrů - především kázání, 

hagiografické/poutní literatury, modliteb a náboženských písní - byla či mohla nabýt 

pololidového charakteru. Naproti tomu (dlouho) existovala hojná "vysoká" teologická 

literatura, která se od běžných recipientů záměrně odvracela nejen svou intelektuálností, ale i 

"institucionálně", což šlo zdůvodnit důsledným tridentským oddělením kněží 

(prostřednictvím svěcení) od laiků (segregatio a popu/o). Sem patřily jak sporé obhajoby 

(části) české reformace, tak také dobové teologické diskuse, zejména mezi jezuitskými autory 

a jansenisty, kupříkladu o podstatě zpovědi, které sice byly řešeny na teologických fakultách 

nebo v později i v intelektuálních kruzích, avšak k jejichž popularizaci až do josefinské doby 

nikdy nedošlo (Zuber 1987: 222, 225; !dem 2003: 59). Příkladem zachycujícím jak tuto 

barokní "intelektualizaci duchovenstva" (Válka 1983: 82), tak také překvapivě pozitivní 
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hodnocení Žižky jakožto církevního reformátora, může být satirická marokánská báseň z pera 

vyšehradského kanovníka J. F. Hammerschmidta z roku 1715: 

Qualis bída fuit! 

Qualis běhavka strachusque! 

Et dum zavelelos zverbávit Žižka pacholkus, 

Et lenivum Pragae vyhnávat z postele V aškum. 

Qualis psota fuit! 

Qualis tunc trampota clero! 

Calamitas s cibulí, 

Macerata miseria s octem 

(Bílý 1904: 64). 217 

Rubem tohoto teologického aspektu ovšem byl malý zájem většiny kléru o jejich farníky, 

kritizovaný sice po celé 18. století církevní hierarchií, marně se snažící zjednat nápravu 

(Zuber 1987: 148, 161, 207). Intelektualizace se proto stala dvojsečnou; na jednu stranu vedla 

k výraznému rozvoji teologické produkce, zároveň však podvazovala její "odbyt" a 

v důsledku toho vedla k jejímu sebestřednému "zakrňování", což se typicky projevilo právě 

v českých zemích. 

Důsledkem tohoto stavu zřejmě byla relativní bigotnost české a moravské populace, včetně 

vyšších a intelektuálnějších vrstev, dokumentovaná například svědectvím vévody de 

Chevreuse z války o rakouské dědictví, podle kterého "vše je vypočteno na vnějšek: jsou to 

samá procesí, škapulíře, bratrstva a uctívání svatých a jejich obrazů, přičemž jeden obraz 

téhož světce požívá větší úcty než druhý" (cit. in Maur 2003: 90; cf VInas 1993: 191 ). Týž 

obraz poskytují R. Zuberem zpracované materiály moravského církevního soudu, v nichž 

hrály hlavní roli případy spojené s manželskými přemi, jejichž počet však v průběhu 18. 

století klesal (Zuber 1987: 38). Jinak řečeno, šlo o vnější, formální znaky religiozity, nikoli o 

její obsah, natož výraznější transformace. Co naopak transformací zřejmě procházelo, byla 

v tomto období lidová víra, "dohánějící" institucionálně-náboženské premisy. Od šedesátých 

let 18. století totiž na Moravě výrazně rostl počet lidových udání kněží za porušování 

celibátu, do té doby v podstatě tolerovaná (Z uber 2003: 1 02). Tato změna asi souvisela spíše 

217 Jinou verzi těchto veršů uvádí Kraus 1917-24, II.: 111. 
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se skutečnou internalizací protireformační zbožnosti a zásad kanonického práva, stojící 

v protikladu k dřívější lidové religijní laxnosti (Válka 1983: 76), nikoli s nástupem 

osvícenství, jak soudil R. Zuber. 

Česká katolická teologie 18. století 

Podle s1ce neúplné, relativně však správné statistiky J. Jirečka bylo z 1.677 českých 

literárních děl, vzniklých v 17. a 18. století, plných 1.255 (75%) náboženského obsahu 

(Jireček 1856: 28). Četnost jednotlivých žánrů v tomto období shrnuje tabulka č. 3. Jak 

správně poznamenal J. B. Čapek, "vyšší baroková literatura tvoří ovšem jenom poměrně 

tenkou vrstvu; mnohem mocnější je vrstva produkce nejen lidové, ale často také drastické a 

inferiorní, nejednou bizarně podivínské ... tato lidovost byla často jenom propagačním 

prostředkem, ne však výrazem skutečné vnitřní solidarity s trpícím lidem" (Čapek 1940: 23). 

Bylo by totiž ošidné z tohoto přehledu, na první pohled překvapujícího relativní četností 

pololidových/lidu určených spisů, usuzovat na celkovou charakteristiku literární produkce 

tohoto období, protože charakter a určení této literatury doznával značných změn, nemluvě již 

o písemně nefixované tvorbě. Zatímco pro většinu 17. století a pro první polovinu 

následujícího věku byla typická intelektuální orientace, převaha "elitní" literatury, tento 

poměr se zhruba v polovině 18. století v podstatě obrátil. Snad to souviselo s tím, že šlechtu a 

intelektuály více zajímalo osvícenství, jak soudí J. Fiala (Fiala 2001a: 70-71). Zcela jisté je 

ale to, že pokud ještě v pozdějším barokním období vznikaly "vysoké" teologické spisy, 

obvykle šlo o nová vydání starších děl nebo o "praktickou teologii", řešící aktuální otázky a 

formálně i obsahově blízkou pololidové tvorbě. Právě v tom ostatně (post)osvícenská literární 

historie viděla úpadek české literatury v době Temna (např. Vlček 1951: 111-112). 

Kromě postil a kancionálové literatury, jíž budeme věnovat pozornost v následujícím oddíle, 

hrály větší úlohu především katechismy a teologické příručky, sloužící primárně kněžím 

(nebo jiným intelektuálům) a teprve jejich prostřednictvím laikům. Pastorační činnosti jezuitů 

přitom sloužila Summa doctrinae christianae tridentského teologa bl. Petra Canisia z roku 

1555 (Canisius 1733; cf Čornejová 2002: 48), hájící katolicko-reformační zbožnost plně 

v duchu polemické teologie. Ta zůstala typická i pro další, tentokrát již české autory 18. věku, 

zaměřující svá díla k aktuálním otázkám. 
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žánr absolutní četnost relativní četnost(%) 

Bible a její části 23 1.8 

spisy svatých Otců 2 o 

dogmatika 141 11.2 

církevní historie a 255 20.3 

hagiografie 

postily a homiletika 276 22.0 

pastorální teologie a liturgika 17 1.3 

poutní literatura 81 6.4 

populární teologie 312 24.9 

zbožnost náboženských 36 2.9 

bratrstev 

duchovní písně 112 8.9 

celkem 1.255 100 

Tab. č. 3: Zastoupení jednotlivých žánrů v české katolické literatuře 17. a 18. století. 

Zdroj: Jireček 1856; kalkulace ZRN. 

Rozsáhlý katechismus Klugarův z poloviny století proto věnoval značnou pozornost potření 

náboženských požadavků opočenských nekatolíků, představovaných jejich Memoriálem 

(Klugar 1746: 785-877), zatímco překlad protižidovského spisku Rabína Samuele velmi 

utěšené rozmlouváni z roku 1849 explicitně směřoval k nápravě "svedených" křesťanů, 

novobydžovských abrahamitů (Podlaha 1898). Klugar si velmi správně uvědomil pietisticko

emigrantský původ opočenského "kacířství" a proti "svůdci" Janu Liberdovi postavil 

kněžskou autoritu, dotvrzenou apoštolskou posloupností a církevní jednotou, jíž dal do rukou 

teologické nástroje vyvracející názory českých nekatolíků; překvapivě častá argumentace 

biblickými odkazy namísto církevní tradice, typická až pro pozdější osvícenskou teologii, 

přitom ukazovala autorovu snahu potřít odchylné představy jejich vlastní "zbraní", nebo 

zajistit její recepci v tomto prostředí.218 Naopak závěrečné vzývání sv. Jakuba čtenáře vracelo 

na známou půdu katolické dogmatiky i bez ohledu na neustálé častování "kacířů" tímto 

hanlivým označením. Přesto však Klugarův katechismus, vydaný snad i jako jistá reakce na 

jezuitskou dominanci, v "soudu časů" v konkurenci s Canisiem neobstál; jezuitovo dílo 

zůstalo i přes zrušení řádu hojně užívané až do 19. století (Čornejová 2002: 48). 

218 Projevem obojího zároveň byla akcentace pavlovské teologie v Novém Zákoně, stejně jako vzývání Imanuela 
(Klugar 1846: 876), jinak tak typické právě pro Liberdovu tvorbu (cf Pravidlo hennersdorfské 1770). 
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Jistý nástup "osvícenství před osvícenstvím" naproti tomu můžeme spatřovat v akcentu 

na biblickou tradici, projevujícím se vydáním Bible svatováclavské (1677-1715), ale 

především recepcí díla francouzského biskupa J. B. Bossueta (Kutnar 2003: 49-50, 79-80). 

Jeho poučená polemika s protestantismem, jíž se později dostalo i českého vydání a která pak 

nadlouho představovala jedinou kvalitnější katolickou práci, rozebírající teologii české 

reformace (Bossuet 1804-05), stejně jako jeho další spisy, totiž sice zdůrazňovaly neměnnou 

tradici katolické církve a význam jejích Otců, místy však již přecházely k projevům nové 

teologie. F. Kutnar v této souvislosti správně zdůraznil Bossuetovo chápání lásky 

k (teritoriálně pojaté) vlasti jako lásky k spoluobčanům, korigované sice křesťanskostí jeho 

"nacionalismu", jež již tvořila zárodek osvícenského pojetí (Kutnar 2003: 50); vedle toho je 

však třeba zmínit také jeho někdy až mystickou akcentaci země-ploditelky, svou vyhrocenou 

"barokností" již poněkud překračující meze katolické ortodoxie. Bossuetova střední cesta 

mezi jansenismem a kvietismem, jež odmítal, tak autora zavedla na samé hranice dovoleného 

- v barokní katolické literatuře nikoli poprvé ani naposledy. Exaltovanost zakoušení 

protikladů tohoto a onoho světa se do legalisticky pojatých pouček Tridentina dala vměstnat 

přeci jen obtížně. 

Pozdním výhonkem české katolické teologicko-polemické literatury se stala ješte J. 

Hubálkova příručka systematické teologie, polemizující již také s osvícenskou koncepcí 

přirozeného náboženství (Hubálek 1784: 53-60). Její autor mezi hlavními znaky "pravé" víry, 

splňované pochopitelně výhradně katolickou církví, vypočítával jednotnost a jedinost učení, 

jeho celosvětové rozšíření a svatost, apoštolskou posloupnost a pravidelné potvrzování 

prostřednictvím zázraků (ibid.: 280-294), přičemž vedle celkového polemického charakteru219 

právě poslední uvedený bod stál v příkrém rozporu s dobovými posuny teologického myšlení. 

Ale stejně tomu bylo i v případě Hubálkovy ne-praktičnosti; jeho věroučná polemika 

s nekřesťany, explicitně s muslimy (ibid.: 92-127), totiž spíše připomínala o témšř dvě století 

starší vášnivý traktát Budovcův, než dobově akcentované zaměření na aktuální otázky. Dílo 

vzniklé v intelektuálním bohoslovesném prostředí a ipso facto Gen) jemu určené, tak již stálo 

mimo soudobý teologický vývoj, nesený především institucionálními změnami diktovanými 

josefinským státem, nijak do něj nezasáhlo a záhy ztratilo na významu. Sama jeho existence 

však může být dokladem "trvání" v rámci teologického diskursu, zatímco okolní svět se 

proměňoval bez ohledu na něj. 

219 Typicky například v Hubálkově argumenaci, že Pavlovy listy, o které se opíral Luther, nemohou obsahovat 
celek Kristova učení a musí tedy být doplněny církevní tradicí; Hubálek 1784: 229-235. 
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Byla-li "vysoká" teologická literatura ve svém opakování a polemické dogmatické 

sebestřednosti v podstatě uzavřeným okruhem, který v průběhu 18. století přestával nejen 

uchvacovat ale i zajímat, příliš nepřekvapuje, jak malé stopy po ní najdeme ve farních 

archivech té doby. Ve druhé polovině století, z níž se v několika sledovaných oblastech 

východních Čech dochovaly první písemnosti, se totiž v souborech farní či vikariátní 

korespondence setkáváme jen s čistě organizačními listy či akty, z nichž nelze vyčíst větší 

(sebevzdělávací) zájem duchovenstva ani o bohovědné otázky a dokonce ani o stav jejich 

farností, nepočítáme-li sem hospodářské otázky a konsistoří vynucené zprávy.22° Kupříkladu 
písemnosti likvidované jezuitské rezidence v Luži, které se dostaly do správy 

vysokomýtského vikariátu,221 zde byly prostě uloženy, aniž je někdo podrobněji prostudoval 

nebo i jen zařadil do běžné registratury.222 Podobně i vrchnostenská korespondence ve věci 

tajných nekatolíků z této oblasti ukazuje, že faráři byli plně zaměstnáni jinými zájmy a 

k vlastní aktivitě je vedla buď jen povinnost examinovat podezřelé z kacířství (Adámek 1911-

22: č. 8-20, 22-23; Schulz 1915: č. 5, 9) nebo zájem na tom, aby se do věci vložila 

vrchnostenská či církevní správa (Adámek 1911-22: č. 21, 46-47, 161; Schulz 1915: č. 7, 21, 

30). Proti podrobným zprávám misionářů to bylo přeci jen poněkud málo (cf Adámek 1911-

22: č. 32, 44-5, 104-105). Naopak správci panství faráře (zřejmě oprávněně) podezřívali 

z nečinnosti, jak o tom, svědčí obhajoba dolnoújezdského faráře P. T. Arazima z října 1762, 

doplněná i svědectvím rychtářů a starších příslušných obcí, že duchovní správce řádně 

vykonával své povinnosti, "což sme i taky aš posaváde při každý vizitaci milostpánu 

vikáriusovi dosvědčili" (Schulz 1915: č. 26). Někdy to snad mohlo vést i k nápravě, protože 

týž farář, tehdy už ale v Sebranicích, o osmnáct let později přímo vyzval ředitele panství, aby 

mu byl zadržený "heretik" Jan Tesař předán k pastýřskému působení (ibid.: č. 35), avšak i 

k tomu došlo až po předchozím vybídnutí ze strany direktora, že "velebnýmu pánu nejlépe 

povědomo bude, kterak týž J. Tesař předešle se choval" (ibid.: č. 34). O nevelkém zájmu 

katolických farářů o stav jejich farnosti ostatně svědčí dochované paměti holohlavského 

děkana P. F. M. Uhlíře či žamberského faráře P. J. N. Remka, v obou případech z oblastí 

hojného výskytu tajného nekatolictví, které o tomto fenoménu prostě mlčely (Albert-

220 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Polička, D. ú. Litomyšl, F.ú. Bystré, F. ú. Dolní Újezd, F. ú. 
Mladočov, F.ú. Morašice. 
221 Není zřejmé, jak k tomu došlo; mohlo jít stejně tak o "záchrannou" snahu pověřeného likvidátora, o iniciativu 
členů bývalého Tovaryšstva či vysokomýtského děkana, nebo i o lidovou reakci na rušení náboženských 
institucí, obdobně jako když při josefinském rušení kláštěrů a náboženských bratrstev zbožní laici v dražbách 
skupovali jejich majetek a pak jej přinášeli "vracet" na katolické fary. 
222 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Vysoké Mýto, kt. 16-17, i.č. 259. 
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Chotovský 1889: 23-52; Domečka 1902).223 Do farní pamětní knihy jej v roce 1765 

zaznamenal zřejmě jen P. J. Maršík z Městce Králové (Rezek-Šimák 1927-34: č. 4). Absenci 

těchto údajů však nelze přeceňovat, protože nemusely být zaznamenávány již z toho důvodu, 

že jejich přítomnost by mohla vrhat špatné světlo na schopnosti duchovních správců. Jejich 

nezaznamenání tedy nemuselo tedy znamenat, že by o existenci tajného nekatolictví nevěděli, 

stejně jako velice kuse dochovaná korespondence nemusí vést k závěru, že by proti němu 

nebojovali. 

Přidržíme-li se obou zmiňovaných pamětí, jejich autory - stejně jako o sto let dříve 

představitele vrcholného intelektuálního baroka - zajímalo mnohem víc "stálé tíhnutí za 

jinými obzory, ... touhy po čemsi neobyčejném, nezvyklém, vybočujícím z normálních mezí" 

(Kalista 1941: 22). Bohatě se jim toho dostalo v případě Slezských válek, jejichž místní 

podobu oba popisovali s velkým zaujetím, přičemž neopomněli zdůraznit svůj podíl na 

zažehnání zkázy a zároveň hospodářské újmy, jež jejich farnost v důsledku válek utrpěla 

(např. Albert-Chotovský 1889: 30-33, 35, 42). Mladšího z obou duchovních tytéž problémy 

trápily i v čase velkého hladomoru v první polovině sedmdesátách let a za poddanského 

povstání roku 1775 (Domečka 1902: 36-37), i když si zároveň stěžoval na dobovou "zkázu 

mravů" (ibid.: 10, 41), což však mohlo být způsobeno i jen jeho věkem.224 Naopak žamberský 

P. Remek sice u příležitosti misií ve své farnosti vyslovil naději, že pravá víra jeho ovečkám 

zůstane už natrvalo, ale mnohem víc jej zřejmě zajímala misiemi způsobená finanční ztráta 

farnosti, byt' si pochvaloval, že jezuitští misionáři P. A. Koniáš a P. J. Morávek nepřijali 

žádných darů a nemusel je ze svého ani hostit (Albert-Chotovský 1889: 47-48). Můžeme-li 

přitom srovnávat staršího P. Remka s mladším a vzdělanějším děkanem P. Uhlířem, 

působícím několik let při pražské konsistoři a po dva roky dokonce generálním vikářem 

královéhradecké diecéze, v hodnocení válečných událostí se přeci jen v jedné podstatné věci 

lišili.225 Remkovi totiž začátek války signalizovala Boží znamení, vítr a bouře, stejně jako 

"zázračně" vysvětloval nebeské úkazy, zatímco záchranu svého města před zkázou spatřoval 

v zásahu Božím a českého patrona sv. Václava (ibid.: 29, 45-46). Naproti tomu Uhlíř tato 

mimoracionální vysvětlení nikdy neuplatnil a i proti selským vzbouřencům se jistil především 

223 Podobně líbeznický děkan P. J. V. Paroubek ve svých pamětech nezaznamenal nic o tajném nekatolictví na 
severovýchod od Prahy, zmínil jen popravu bydžovských abrahamitů (Paroubek 1884-85, 1884: 43) a pak až 
protikatolické tendence v povstání roku 1775 (ibid., 1885: 86). 
224 V době povstání bylo P. Uhlířovi osmapadesát, v době psaní pamětí jednašedesát let, přičemž několik měsíců 
po jejich dokončení zemřel. 
225 Stran charakteru zbožnosti Rernkovým pamětem velmi podobné sepsal v letech 17 40-177 5 i líbeznický vikář 
P. Jiří V. Paroubek; viz Paroubek 1884-85. 
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povoláním vojska.226 Není však zřejmé, můžeme-li v tom již spatřovat nastupující 

myšlenkový posun směrem k osvícenství, nebo jen větší vzdělání a rozhled holohlavského 

děkana. 

Exkurs k" vysoké" náboženské literatuře českých exulantů 18. století 

S českou předosvícenskou katolickou teologií, s jejím konfesionalizačním vyhrocením a 

zároveň s "barokní" podstatou, lze do jisté míry srovnávat dobovou protestantskou literární 

produkci; v tomto případě se však z pochopitelných důvodů setkáváme převážně s literaturou 

pololidovou/lidu určenou, jíž bude věnován výklad v následujícím oddíle, zatímco "vysoké" 

teologické literatury nebylo příliš mnoho. Nebyl, kdo by ji četl, neboť vzdělávání duchovních 

se odbývalo v latině či zemských jazycích emigračních zemí, zatímco intelektuální potence 

běžných emigrantů zjevně nebyla dostačující. Prakticky jedinou výjimku proto tvoří překlad 

Cyprianiho Naučení o původu a zrůstu papežstva (Cypriani 1744), předpokládající latinu 

znalého čtenáře a orientovaný tedy na teology, zatímco polemická publikační činnost 

berlínských Čechů, někdy využívající starší "vysoké" teologické literatury, sloužila především 

kjejich vzájemnému církevnímu rozhraničování, při kterém se návaznost na (českou) Jednotu 

bratrskou stala důležitým svědectvím "pravosti" (Bogislav 1783; Elsner 1750; !dem 1782; 

Katechismus bratrský 1748; Komenský 1748 ad.). Dědictví české reformace bylo v tomto 

smyslu reinterpretováno a plně podřízeno soudobému teologickému myšlení, respektive jeho 

různým typům, aniž tato literatura zasáhla intelektuální čtenáře, zatímco na lidové vrstvy 

působila především svým "historismem". 

Jediným intelektuálně náročnějším pokusem vzešlým z prostředí českých exulantů 18. věku 

se až po vydání Tolerančního patentu stal již zmiňovaný překlad Spangenbergovy základní 

novobratrské teologické příručky (Spangenberg 1 788), určený snad čtenářům v Čechách a na 

Moravě. Důvodem mohly být snahy obnovené Unitas fratrum vstoupit mezi tolerované církve 

(k tomu podrobněji Hloušek 1953 ), přičemž tento spis by jí rázem postavil na teologicky 

mnohem pevnější základy, než na jakých stály rodící se luterské a reformované sbory; 

k povolení novobratrství však nedošlo a snad proto vedení hermhutské církve o další podobné 

počiny ztratilo zájem. 

226 Podobně P. Uhlíř nespatřoval, alespoň podle svědectví svých pamětí, žádné "zlé znamení" v tom, že mu nově 
postavená budova děkanství krátce po dokončení vyhořela, jen si stěžoval na to, že se musel dočasně přestěhovat 
do staré a plesnivé, zatímco okamžitě začal se stavbou znovu; Domečka 1902: 7. 
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Nástup osvícenského kriticismu 

Mocenské i myšlenkové poměry za vlády Marie Terezie s1ce vedly k vnitřní kritice 

"barokního" katolicismu v intelektuálních vrstvách, vycházející velmi často z raných 

jansenistických pozic (cf Winter 1945: 25n.; Zuber 1987: 147-155) a namířené zejména proti 

dominantnímu postavení Tovaryšstva Ježíšova, neznamenaly však ještě explicitní a 

plnoplatnou kritiku dosavadní religiozity. "Baroko po baroku" zvolna přecházelo 

v osvícenství, nejprve mezi šlechtou a vzdělaným měšťanstvem, avšak tento přechod byl 

plynulý a alespoň vnějšně bezbolestný. Typickým příkladem může být trvající "národně

obranný" historismus, s nímž jsme se setkali jako s jedním z konstitutivních prvků české 

barokní religiozity a který byl charakteristický i pro osvícenství, jenž se však zvolna posouval 

od hagiografické tendence směrem k větší kritičnosti, stavějící nad zemskou/národní 

mytologii postulát "vědecké pravdy" (Kutnar 2003: 63; cf Haubelt 1974). S touto proměnou 

souviselo i rozdílné hodnocení některých axiálních epoch národní minulosti. Podobně tomu 

však bylo i v případě racionálního chování člověka ve světě; i baroko jistě bylo racionální, 

nastupující osvícenské myšlenkové paradigma však v tomto ohledu bylo pragmatičtější a 

utilitarističtější, můžeme říci "měšťanštější". Církev, lhostejno zda-li katolická či 

protestantská, byť v prvním případě to bylo zřetelnější, se tak dostávala do vleku obecného 

intelektuálního vývoje (Barth 1986-88: 129), vždy znovu přestupujícího hranice dosud 

dovoleného, zatímco šlechta tento nerovný zápas sice vyvolávala, ale dlouhodobě se nestala 

jeho vůdčí složkou (cf Aston 2002: 74; Bělina 1985: 66n.; Kutnar 1964). Od poloviny 18. 

století si i čeští duchovní stěžovali na nízkou míru religiozity vrchností, které tak nešly 

příkladem svým poddaným, takže už v roce 1748 jeden farář napsal, že "v kostelích jsou 

často prázdné panské lavice, obzvláště při kázání, třebas jsou pozlacené jako hrob Krista Pána 

po jeho zmrtvých vstání, non est hic, není tuto milostpán, snad ještě ráčí ležeti nebo pije 

kaffé" (cit. in Fiala 2001a: 91, pozn. č. 1). Množily se i alternativní formy duchovního života, 

představované kupříkladu svobodným zednářstvím, do českých zemí patrně přineseným 

Francouzi v průběhu války o rakouské dědictví (Maur 2003: 122).227 

Jakkoli neexistují důkazy o podílu F. A. hr. Sporcka na vzniku českého svobodného 

zednářství a zároveň je zřejmé, že značná část vysokého ocenění této osobnosti vychází z jeho 

vlastní autostylizace (Hanzal 1977: 45; Winter 1945: 8-10), extrémním (raným) příkladem 

zájmového posunu české šlechty v duchovních záležitostech může být právě tento pán na 

227 První česká lóže vznikla v roce 1741 v Praze, o rok později další v Litoměřicích. 
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Kuksu a v Lysé. Sporck totiž ve druhé polovině 17. a počátkem 18. století rozvinul čilé 

"vzdělanostní" a sociálně-politické kontakty se západní Evropou, včetně protestantských 

zemí,228 které byly jinak typické až pro osvícenský kosmopolitismus, přičemž jej oslovil 

především francouzský církevně-reformní jansenismus, jehož myšlenky (především důraz na 

křesťanskou etiku) nejen přijal za své, ale i dále šířil prostřednictvím publikační činnosti 

. určené intelektuálům (Hanzal 1977: 57-58), i jistých protijezuitských knih a "vzdoroakcí" 

určených lidu (viz např. Bílý-Krebl 1996: 120-125). Je dobře známo, že se mu to nevyplatilo 

a vyneslo mu to soud ve věci hereze, po jehož rozsudku se starý hrabě stáhl do pozadí a 

s Tovaryšstvem byl nucen spolupracovat. Přesto však již představoval typ šlechtice, který se 

necítil být (dostatečně) veden církví a naopak sám se podílel na její nápravě, především 

prostřednictvím osvětového působení, v němž podstatnou roli hrála "filosofická" tolerance 

kjinověrcům. Ta sice nikdy nepřekřočila rovinu společných diskusí a přejímání idejí, není 

však pravděpodobné, že by se právě jejich zastánce nějak horlivě věnoval pronásledování 

svých nekatolických poddaných; byť pro to neexistují doklady, pravděpodobný je spíše opak 

(Hanzal 1977: 75). 

Sporckův příklad, který se postupně v 18. století stal ve šlechtických kruzích obvyklým 

filosofickým přesvědčením, ukazuje, že zahraniční zdroje nové religiozity nezahrnovaly jen 

přejímky tajných společností od politických nepřátel, nýbrž mnohem častější byly "výpůjčky" 

z protestantského tábora, motivované již vědomím zaostávání za tímto "vyspělým světem". A 

to výpůjčky nejen myšlenkové, jak svědčí úvahy o (nerealizovaném) pozvání Ch. Wolffa do 

Vídně, ale i celkový charakter vídeňského dvora v pozdějších letech vlády Marie Terezie 

(Winter 1945: 13-51). Mohou být vedeny diskuse, byl-li tento posun směřující již zřetelně 

k osvícenství, v dědičných zemích vyvolán primárně nábožensko-filosofickou krizí, jejíž 

řešení ovlivňovalo politickou a socioekonomickou sféru, nebo naopak, jisté však je, že obojí 

se velmi úzce proHnalo. Obojí také nepochybně ústilo do proměn nejen ideových, nýbrž i do 

jejich normativní a institucionální aplikace, například v podobě faktické náboženské tolerance 

na sklonku vlády Marie Terezie, uzákoněné pak nedlouho po nástupu jejího syna na trůn. 

Podmínkou této transformace přitom bylo - zprvu pouze myšlenkové - oddělení absolutních 

pravd víry, jež zůstávala křesťanskou avšak bez interkonfesionálního vyhrocení, a rozumu, 

chápajícího tento svět jako umělecké dílo a zároveň jako výraz nutnosti (přirozenosti) i 

absolutna (Barth 1986-88: 151). Ještě Wolff, stejně jako na katolické straně jansenisté, se 

228 Proti F. M. Bartošově odvážné spekulaci, že hr. Sporck šířil Jablonského spis, se postavil střízlivější J. Hazal, 
nepopírající sice na Sporckovu blízkost k některým pietistickým myšlenkám, stejně jako oceňování dalších 
protestantů, avšak uzavírající, že "jeho živý, chápavý poměr k reformaci nepřekročil nikdy rámec teoretického 
zájmu o určité ideje"; Hanzal 1977: 55. 
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přitom oba typy pravdy snažil spojit, zatímco pozdější protiwolffovský neologismus proti 

tomu ancentoval jejich absolutnost, vedoucí ke stále častějšímu "seškrtávání" tradičního 

dogmatu, ze kterého nakonec zůstaly pouhé ideje Boha, morálky, nesmrtelnosti, případně 

svobody. Tím se však již "náběhy k osvícenství" staly osvícenstvím samým. 

Jistě přitom po většinu 18. století platilo, že "katolická víra pevně vládla dobou vrcholného 

baroka, zatímco osvícenské směřování k říši čistého rozumu bylo živé jen v omezeném kruhu 

vzdělanců" (Čornejová 2002: 190), avšak toto tvrzení je třeba upřesnit. Stejně jako se teprve 

v 18. století v českých lidových vrstvách postupně ukládala a zakořeňovala vnitřní podstata 

konfesionalizační víry, stejně jí vzdělané vrstvy zvolna opouštěly ve prospěch reformní 

religiozity, kladoucí důraz na každodenní etiku a relativizující mezináboženské třenice, často 

s původně febroniánskou intencí po opětovném spojení všech křesťanských vyznání (Krofta 

1940: 578; cf Kantzenbach 1965: 81-84).229 Jedním zklíčových prvků (proto)osvícenství 

však zároveň byla snaha "osvěcovat" lid, dále rozšiřovat nové poznatky a pnnctpy 

šťastnějšího mezilidského, mezistavovského i mezistátního soužití, takže přes poněkud 

zjednodušující vyznění tohoto tvrzení lze říci, že významnou složkou všech reformních směrů 

se stalo působení na lid, především prostřednictvím literární činnosti, což zároveň 

implikovalo snahu o rozšíření obecného vzdělání (k této otázce v českých zemích viz Hanzal 

1971 ). Tu pak můžeme rozlišovat vzdělanostní situaci v jednotlivých zemích, jejímuž stavu 

bylo pronikání (proto )osvícenství do lidových vrstev podřízeno jak svým rozsahem, tak i 

formou. Ve Francii a v německých protestantských zemích se totiž setkáváme s existencí 

jakéhosi veřejného diskuru, pramenícího v prvním případě zřejmě z obecné kultivovanosti 

(Tinková 2004: 64-65) a ve druhém patrně z pietistického individualismu a touhy po 

(sebe)vzdělání ve sporných náboženských otázkách. V důsledku tohoto diskursu 

v protestantském "Německu" docházelo k masivnímu rozšiřování populárně-filosofických, 

respektive spíše populárně-náboženských děl, seznamujících široké vrstvy s refomní 

religiozitou (F. Nicolai, J. H. VoB ad.; kjejich vlivu viz Kantzenbach 1965: 184-190). 

Tomuto tlaku se sice habsburské dědičné země (u)bránily, ovšem s tím důsledkem, že 

"rakouské" osvícenství nutně muselo vznikat a postupovat "shora", v podobě náhlých 

institucionálních opatření zavedených proti vůli lidových vrstev, jimž předcházela pouze 

diskuse v intelektuálních/mocensko-elitních kruzích. "Vlna racionalistického myšlení za 

změněného přístupu k světu a životu [zde] zasáhla více vyšší vrstvy obyvatelstva, část 

229 Ruku v ruce s tím, jak docházelo k "seškrtávání" (podstatných otázek) církevního dogmatu, rostla 
pochopitelně snaha o znovusjednocení křesťanství; podle N. Astona byly hlavní protestantsko-katolické spory 
redukovány ve druhé polovině 18. století již jen na otázky počtu svátostí a postavení světců, především Panny 
Marie, které pro katolíky tvořily nezpochybnitelný fundament tridentského vyznání (Aston 2002: 84-85). 

239 



šlechty, byrokracie, vyspělého měšťanstva a zvláště inteligenci . . . v lidovém myšlení, 

způsobu života a celkovém duchovním klimatu - mělo stálou životnost barokní nazírání, 

které přežívalo ještě dlouho do 19. století" (Hanzal 1987: 67). 

Pro nástup nábožensko-filosofické kritiky "barokní" zbožnosti v dědičných zemích byl vedle 

postupu shora, vyjadřovaného institucionálními změnami, charakteristický související "Bible

centrismus", pramenící z jansenismu a přeneseně snad vyjadřující i jakousi "reformaci po 

reformaci". K nápravě církve ale i lidové zbožnosti mělo sloužit především Písmo, jaksi samo 

a zprvu i bez dalšího osvětového působení, jak o tom svědčilo dvorem iniciované nové vydání 

Bible svatováclavské v letech 1769-71, ale především nový "lidový" biblický překlad F. F. 

Procházky a F. Durycha z let 1778-80, zbavený konfesionalismu a v pozdějších verzích přímo 

oceňující reformační dědictví (Beneš 1964: 115-116; Bílý 1904: 83-85; Vlček 1951: 142). 

Vlastní reformní teologická a filosofická literatura, až do josefinského období určená elitě a 

nikoli lidovým vrstvám, byla naproti tomu velmi opatrná. Čerpala sice z racionalistických a 

(proto )osvícenských myšlenek, včetně protestantských, ale skrytě, umírněně a silně 

eklekticky (Hanzal 1987: 65; cf Zuber 1987: 170). Zároveň ovšem i u radikálních osvícenců 

trvaly některé dozvuky "barokních" náboženských forem, mísící se s osvícenskou 

racionalizací a etizací náboženství (na příkladu V. Stacha to doložil Očadlík 1940: 7-8). 

2. Pololidové žánry českého baroka 

Zájem o lidové vrstvy, představovaný především lidu určenou literární produkcí, která by 

vycházela z jeho pořeb a zároveň reflektovala úroveň lidových znalostí a dobové mentality, 

se neomezoval jen na (proto )osvícenské působení. V českém prostoru se naopak stal 

typickým už pro pozdní "baroko", kdy se v první polovině 18. století (kvantitativní nikoli 

kvalitativní) těžiště literární tvorby přesunulo z vyšších vrstev právě k pololidové/lidu určené 

produkci. Arcibiskupský generální vikář Martini byl jedním z mnoha, kdo v roce 1741 

zdůvodňoval potřebu vydávat populární katolické spisy "až obdivuhodnou dychtivostí 

českého lidu (i selského) po četbě knih ... pokud nemají obyvatelé království dostatečné 

množství knih, obsahujících ,zdravé učení', nelení si obstarat knihy kacířské, třebas jim byly 

jiné bludné knihy již dříve zabaveny" (cit. in Svatoš 2003: 370; cf Ducreux 1994: 61), 

přičemž stojí za poznámku, že prelát uvažoval o celém, tj. výraznou většinou katolickém 

prostoru arcidiecéze. Tezi L. Chatelliera o tom, že ve druhé polovině 18. století se i 

katolicismus stal "náboženstvím knihy", je tedy dlužno doplnit soudem, že v českých zemích 
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a v Bavorsku k tomu zjevně došlo už dříve (Svatoš 2003: 370) a to nejen mezi tajnými 

nekatolíky, pro které se právě pololidová literatura stala hlavním zdrojem jejich 

náboženských představ, ale i mezi katolickou většinou. Obsahovou analýzu pololidové 

literatury 18. věku a diskusi o její recepci a chápání lidovými vrstvami však musí předcházet 

"funkční ohražení", otázky představované na jedné straně vůbec i jen možností s touto 

literaturou pracovat, tedy problematika gramotnosti české populace, a na straně druhé 

rozšířeností a dostupností této literatury. Jistě přitom nelze vést přímou úměru mezi mírou 

obecné polo/gramotnosti a lidovou recepcí populární teologie, protože knihy byly předčítány, 

vykládány atd., stejně jako na jejich rozšířenost nelze soudit výlučně podle počtu zabavených 

výtisků (v případě prohibitní literatury) nebo vydaných či dokonce zachovaných exemplářů, 

již proto že knihy byly půjčovány, znovuprodávány atd., přesto by však bylo nemístné tyto 

údaje zcela pomíjet. Vedle toho je však třeba si všímat i "mimo-textových" forem transmise 

myšlenkových, zjednodušeně řečeno literárních, obsahů. S nástupem osvícenství tuto úlohu 

nepochybně hrály nejrůznější salóny, akademie a tajné společnosti (v případě elit), 

vzdělavatelské a čtenářské společnosti (hlavně v případě měšťanů) a divadlo (na venkově) (cf 

lm Hof2001: 90-129), byt' jejich rozšíření vinou specifických poměrů dědičných zemí nebylo 

tak velké jako jinde; před tím i potom však naprosto nelze přehlížet úlohu kázání a zejména 

později i školního vyučování a výchovy. 

Charakter barokní pololidové tvorby a možnosti její recepce 

Přestože ústředním předělem (státní) politiky vzdělanosti a ipso facto reálného rozšíření 

gramotnosti v Čechách a na Moravě, představující nezbytný předpoklad k obecnému 

lidovému užívání tištěné náboženské literatury, se nepochybně stal až první všeobecný školní 

zákon ze sklonku roku 1774, nelze podle J. Hanzala podceňovat ani dotehdejší úroveň 

vzdělanosti. Byt' totiž existovaly významné rozdíly v počtu škol mezi jednotlivými kraji 

(nejvíce jich bylo a zároveň nejmenší počet vsí na jednu školu byl v Litoměřickém, 

Hradeckém a Žateckém kraji), již před tereziánskou reformou byla úroveň vzdělanosti 

českého lidu poměrně značná (Hanzal 1971: 41 ). Předpokládá se, že byla alespoň 40%, k 

čemuž pologramotnost přidávala dalších cca 20% (Kuzmin 1981: 66). Hlavním vyučovacím 

předmětem přitom jak v tereziánské epoše tak i v období vlády Josefa II. bylo náboženství 

(byt' rozdílně pojímané); školní vyučování mělo sloužit k hlubšímu pochopení křesťanských 

pravd a tím k jejich důslednějšímu uplatňování v každodenním praktickém životě, čemuž 

odpovídala třeba i volba učebních textů pro výuku čtení a psaní (Hanzal 1971: 46). Tento 
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charakter školního vyučování přitom nelze podceňovat; písmo (a hudba/zpěv, jenž tvořily 

neméně důležitou složku výchovy) bylo chápáno především jako zdroj náboženského poučení 

a školní docházka tuto skutečnost ještě utvrzovala. Ještě před školní reformou, která (spolu 

s dalšími úpravami v josefinském období) položila základy modernímu školnímu vyučování, 

tedy v českých zemích a zejména právě ve východních Čechách, musíme počítat s existencí 

poměrně rozsáhlého četbyschopného venkovského či maloměstského publika (jehož 

sousedům mohly být knihy, letáky atd. předčítány; cf Ducreux 1992: 61),230 které od tištěné 

litreratury očekávalo především náboženské poučení. Jakou literaturu tito lidé četli? 

rok 1713/1718 1740LJl 

žánr 

Bible nebo její části 1 1 

teologické texty 3 o 
heresiologická 3 o 
literatura 

populární teologie, 9 4 

katechismy, modlitby 

postily 2 o 
kancionály 2 1 

poutní literatura, 3 o 
hagiografie 

neidentifikováno 4 1 

celkem 27 7 

Tab. č. 4: Distribuce jednotlivých žánrů katolické literatury v 18. století. 

Zdroj: Ducreux 1994: příloha 1-3; kalkulace ZRN. 

1779-80 (?) 

2 

o 
o 

8 

3 

1 

2 

1 

17 

Odhlédneme-li od nekatolické pololidové produkce, která byla předmětem pronásledování a 

jíž se budeme věnovat později, jistý obraz o lidové četbě v 18. století poskytují seznamy 

230 Na základě dochovaných výslechových protokolů podezřelých z "kacířství" M.-E. Ducreux usoudila, že tato 
lidová četba byla výsadou Čechů, zatímco německého obyvatelstva se příliš nedotkla; Ducreux 1994: 67. Tento 
závěr však dlužno považovat za poněkud zkratkovitý, jak ostatně svědčí nmožství dochované německé mkopisné 
literatury, o němž bylo pojednáno v kapitole o pramenech, protože nebere do úvahy skutečnost, že zatímco Češi 
vzhledem k misijní činnosti emigrantů ve větší míře četli/mohli číst zakázanou literatum, německé publikum 
patrně recipovalo literatum ortodoxně katolickou; takové případy se však ve větší míře do výslechových 
protokolů pochopitelně nedostaly. 
231 Distribuováno v rámci misií. 
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distribuova(tel)ných knih nalezené M.-E. Ducreux nebo seznamy knih, rozdávaných lidem 

během misií či vizitací (Ducreux 1994: 71-72, přílohy 1-3). Jejich žámové složení přestavuje 

tabulka č. 4. Z těchto seznamů se ovšem naneštěstí nedozvídáme celkový počet výtisků, nýbrž 

jen titulů. 

Přes omezenou výpovědní hodnotu tohoto pramene z něj v kontextu dalších informací o 

charakteru recepce (polo )lidové náboženské literatury plynou důležité závěry. Při vědomí 

rostoucí gramotnosti laického publika můžeme předpokládat postupující orientaci právě na ně, 

zatímco výskyt "vysokých" teologických žánrů počátkem 18. století zřejmě ukazuje 

"smíšený" odbyt i mezi duchovními. Postupně mírně rostl "zájem" o Písmo,232 zatímco 

populární teologické spisy (včetně poutní literatur/33
), postily a kancionály zůstávaly mezi 

lidu určenou literaturou evergreeny. Jejich vydávání bylo hlavním cílem Dědictví 

svatováclavského, nejvýzmanější katolické publikační fundace, založené v roce 1669 P. M. V. 

Šteyerem S. J. a rozhojněné archibiskupem hr. Valdštejnem o třiadvacet let později, usilující o 

likvidaci "kacířské" lidové četby prostřednictvím "dobrých", tj. katolicky-ortodoxních knih. 

Vedle této institucionalizované knižní produkce, podléhající bezvýhradnému cenzurnímu 

dozoru, však existovaly i drobnější literární formy v podobě letáků a brožur s překvapivě 

dobrým odbytem, z nichž jen část byla plně katolická (Zuber 2003: 365). Pokud tomu tak 

bylo, jako v případě krajského misionáře P. Fleischera, který jen v roce 1739 nechal 

vytisknout 16.000 libelli a 15.000 letáků,234 je třeba mít za to, že právě tato literatura nejšířeji 

ovlivňovala náboženské představy lidového katolicismu. Obsahově i formálně přitom 

vycházela z dobových postil a kancionálů, jichž se držela téměř absolutně, které však 

přibližovala prostším, méně angažovaným a v neposlední řadě méně majetným čtenářům. 

Nejdůležitějšími žámy tištěné pololidové tvorby tedy byly postily a kancionály, které podle 

zjištění M.-E. Ducreux pro lidového čtenáře "mají stejný statut pravdivosti jako Písmo svaté, 

se kterým je i zcela materiálně spojují" (Ducreux 1992: 72n.; Eadem 1994: 64). V důsledku 

toho čtenáři lpěli na liteře těchto textů, jejich náboženské obsahy vykládali zcela 

"fundamentalisticky". Jak si poskeskl jeden kazatel, "sprostý člověk, když něco ve své knize 

čte, věří tomu a myslí, že je pravda, slyší-li něco proti tomu na kázání mluviti, nevěří" (cit. in 

Petráň et al. 1990: 243). 

232 Podle N. Astona přitom šlo o jev rozšířený po celé (katolické) Evropě; Aston 2002: 61. 
233 Podle osobního sdělení J. Lindy, který se věnuje analýze českých hagiografií 16.-18. století, se tento žánr 
dostal koncem 17. století do zřetelné krize, projevující se výrazným snížením počtu rozsáhlejších životů, 
reedicemi namísto vzniku nových hagiografií a dominancí konceptuálního kázání. Okolo poloviny 18. století to 
částečně restituovalo větší rozšíření hagiografií v podobě knížek lidového čtení (kde převažovaly kratší tzv. 
vejtahy a krétké vejtahy nad životy), ale i to se ukázalo jako dosti krátkodeché, podléhající osvícenské kritice. 
?'4 • 
-' SUA Praha, APA, H 211, 2, 4285. Cf Ducreux 1994: 72. 
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K podobným závěrům vede pohled na výjimečný seznam veškeré literatury přítomné 

v únětické farnosti u Prahy, jež patřila Metropolitní kapitule, pořízený v roce 1758. K sepsání 

tohoto seznamu vedly obavy, že i zde se stále ještě vyskytovaly nekatolické knihy, což 

vyšetřováním nebylo potvrzeno, naopak se ukázalo, že "mezi lidem byly tehdáž již knihy 

výhradně katolické a téměř veskrze obsahu náboženského" (Podlaha 1911: 91 ). Důvodem 

ovšem mohlo být i specifické postavení duchovní správy této obce, stejně jako její blízkost 

k Praze, což nelze vyloučit vzhledem k neexistenci podobných dokumentů z jiných oblastí. 

Rozšířenost některých lidu určených titulů (Kochemova Štěpná zahrada, Pět červených 

korálků, Rajská růže apod.) přitom patrně ukazuje na nedávné misijní působení (o kterém 

však mlčí farní kronika; viz ibid.: 87-88) a/nebo na zesílení katecheze a její vyložený obrat ke 

knize jako médiu (viz tabulka č. 5). Vedle žánrového složení lidové četby, v níž naprosto 

převládala populární teologie, následovaná kancionály a poměrně překvapivě i částmi Bible, 

přitom únětický seznam ukazuje také značnou rozšířenost (katolické) knihy jakožto 

prostředku náboženské výchovy na počátku druhé poloviny 18. století. Venkované přitom 

nečetli jen pololidové/lidu určené žánry, ale do jisté míry i obtížnější a hlavně rozsáhlejší (a 

dražší) literaturu v podobě postil či různých vydání Písma, nebo jí přinejmenším alespoň 

vlastnili. 

žánr absolutní četnost relativní četnost(%) 

Bible nebo její části 32 

populární teologie, 260 

katechismy, modlitby 

postily 17 

kancionály 38 

poutní literatura, hagiografie 20 

nenáboženská literatura 4 

celkem 371 

Tab. č. 5: Literatura nalezená v únětické farnosti v roce 1758 podle žánrů. 

Zdroj: Podlaha 1911: 88-91, kalkulace ZRN. 

8.7 

70.0 

4.6 

10.2 

5.4 

1.1 

100 

Vedle tištěné produkce se ovšem uplatňoval i orální přenos náboženských obsahú, jehož 

nejdůležitějšími formami byly (kromě již zmiňovaného školního vyučování) kázání, 
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náboženské divadlo235 a kramářské písně, přičemž mezi všemi existovaly významné 

souvislosti (viz např. Kalista 1942: 17-26; Kopecký 1968: 62-63). Jejich specifičnost však 

spočívala především ve způsobu provedení, jenž prostřednictvím dramatických forem 

navozoval příznivější recepci mezi posluchači, nikoli v obsahu, který se (s jistou výjimkou 

kramářských písní) víceméně kryl s tištěnou literaturou. Venkovští faráři totiž svá kázání 

obvykle přebírali z tištěných předloh (Zuber 1987: 210). Jiným příkladem mohou být 

kramářské písně a další "malé žánry" spojené se zavedením kultu Panny Marie Svatokopecké 

na Moravě ve třicátých letech 18. století, které v podstatě věrně reprodukovaly kázání nebo 

informovaly o zázracích světice, nádheře a lesku její svatyně a užitečnosti a bohabojnosti 

vykonání pouti (Fiala-Sobotková 1999; na příkladech dalších poutních míst viz Kalista 2001). 

Pololidové žánry katolického baroka: kázání a písně 

Podle M.-E. Ducreux se katolická knižní politika 18. století snažila "formálně napodobit 

dokonce až po způsob používání knih to, co se . . . čtenářům na zakázaném čtení líbí" 

(Ducreux 1992: 58). Typicky se to projevovalo v případě (nejčastěji překladových) 

modlitebních knih a populárně-teologických příruček, obsahujících základní věroučné prvky, 

doplněné o konkrétní příklady a tvořící de facto návody k laické zbožnosti. Z této literatury 

byla neobyčejně populární například Kochemova Štěpná zahrada nebo anonymní spisek 

Výborné duchovní cvičení v pravém křesťanském obcování, jejichž obsahový rozbor podal M. 

Svatoš (Svatoš 2003: 374-378)?36 Adaptací německého originálu byla ostatně i Koniášova 

Zlatá denice, náležející také do této skupiny literárních děl (Bílý-Krebl1996: 212-218), stejně 

jako sem patřila brožura Kdo lepšý čiň}? (Kdo lepší činí 1764), podvržená jako exulantský 

tisk.237 V této knížce, plně využívající dobové exaltace smrtí, nemocný Čech hledal 

prostřednictvím rozhovorů s duchovními různých konfesí, ve které z dostupných věr 

(ariánské, nestoriánské, luterské, kalvínské a katolické) by mohl najít spásu. Ptal se "gak 

můžem biti gisty a bezpečný, že wy Predikanty tý mjsta Pjsma Swatého, a články wjry, w 

235 Náboženské divadlo, jedna z typických barokních "homiletických" forem, bylo zakázáno Marií Terezií roku 
1751. Náboženské drama pak možná funkčně nahradila kantorská slovesná tvorba, především pastorely, jež se ve 
větší míře objevily právě až po roce 1750. Podle osobního sdělení A. Fidlerové, jež se jejich rozborem zabývá, je 
v současné době známo asi 1.500 českých pastore!, v naprosté většině netištěných, zobrazujících především 
zvěstování Kristova narození, v menší miře se jedná o lyrické ukolébavky a tříkrálové pastorely. První a třetí typ 
se přitom vyznačoval výraznou dramatičností. 
236 Obě díla, stejně jako mnohá další, vycházela téměř bezpočtukrát v sice rozšířené avšak jinak nezměněné 
podobě (Svatoš 2003: 380); to je dokladem konservativnosti pololidových žánrů, která bude diskutována níže. 
237 Kromě celkového vyznění knížky o tom svědčí kupříkladu nesprávné užívání terminu "pastor", respektive 
jeho časté zaměňování s "kněz", ačkoli autor explicitně diskutoval i otázku protestantského všeobecného 
kněžství; Kdo lepší činí 1764: 16. 
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kterých odstupugete a protiwugete se Katoljkům, lepšy rozumíte ... ?" (ibid.: 15). Luterský 

predikant mu sice odpovídal prostřednictvím odkazu na sofa fides, soteriologickou jistotu 

kterou do svědomí vlévá Duch svatý atp. (ibid.: 8, 15a-18), aniž jej to však uspokojilo. 

Nemocný proto nakonec požádal o povolání katolického kněze, kterého ubezpečil, že "bludil 

jsem doposawád, mezy Kalwjný narozený, mezy Lutheraný wichowaný ... Proto prosym wás 

C. P. Otče! [= obrací se na katolického kněze] račte my náležíte, a nakrátce prawdu 

wyswetliti" a plně se tak přiklonil k panující církvi (ibid.: 23a), včetně zatracování vlastní 

"kacířské" minulosti (ibid.: 24-28). Existence tohoto spisku ukazuje, že protireformační 

knižní politika se nemusela ubírat jen přímými cestami v podobě likvidace nekatolických knih 

a jejich nahrazování "dobrou" četbou, nýbrž mohla se uchýlit i k "záškodnickým" ale o to 

snad účinnějším praktikám. Důvodem přitom mohlo být i to, že podle M.-E. Ducreux byly 

ještě i v 18. století poměrně časté případy nejednoznačných náboženských identit, kdy 

venkované "porovnávali" obsahy (katolického) kostelního kázání či knih s nekatolickou 

literaturou, případně s Písmem, aby zjistili, která z konfesí je "pravá" (Ducreux 1994: 68; 

Neumann 1931: 60). Právě na takový typ čtenářů, stejně jako na obrácení přesvědčených 

tajných nekatolíků, zřejmě bylo dílo Kdo lepšý čiň}? orientováno. Šlo ovšem o dílo spíše 

okrajové, neboť krom jeho objevu neexistují doklady o existenci dalších podobných spisů. 

Jedním z nejvlastnějších projevů katolického náboženského "baroka" se naproti tomu stala 

kázání, respektive jejich tištěné podoby - postily, akcentující konfesionální rozrůzněnost 

křesťanství, eo ipso na katolické straně výlučnost a samospasitelnost této víry, stejně jako její 

specifika oproti protestantským vyznáním (mariánská zbožnost, kult světců, 238 důraz na 

tradici jako zdroj víry atd.) (Aston 2002: 53-56; Hrubý 1901: 288). Kromě F. Veselého 

(Veselý 1738) a hodně triviální, lidové postily Axlarovy (Hrubý 1901: 281-283), přitom ve 

sledovaném období došlo neobyčejného ohlasu především Koniášovo Vejtažní naučení 

(Koniáš 1756), v letech 1740-56 vydané hned třikrát a dosahující snad až stotisícového 

celkového nákladu. V něm se, stejně jako i v Koniášových kázáních, plně projevila 

ambivalentní extrémnost barokní doby, kdy "na jedné straně byl ochoten se bičovat za hřích 

bližních až do úplného sebeobětování se ... [a] na druhé straně byl ... ochoten pod vidinou 

cíle - spásy bližního - využít pro získání duše i prostředky ryze světské" (Bílý-Krebl 1996: 

149). Barvité líčení posmrtného rozkladu těla a pekelných trestů, určených hříšníkům a 

kacířům, zde figurovaly vedle neméně plastického obrazu Ráje, autor však- jak již upozornili 

238 Plně v duchu barokního vlastenectví přitom byli vyzdvihováni zejména domácí světci, zemští patroni včetně 
nově zaváděného kultu sv. Jana Nepomuckého. České země byly v barokních postilách, stejně jako v další 
náboženské literatuře tohoto období, velebeny i jinak, takže představa o jejím "odnárodnění" je v tomto smyslu 
zcela mylná; cf Bílý-Krebl 1996: 91; Hrubý 1901: 263-264. 
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H. Hrubý i C. Krebl - neváhal častěji sahat i po konkretizujících examplech z působení 

českých světců nebo po příkladech obrácení a bohabojného života v běžné každodennosti. 

Expresivita, dokreslovaná nesčetnými metaforami, a "zmohutnělá" prostřednictvím 

majestátných a vznosných forem (včetně občasného užívání latiny či jiných 

"nesrozumitelností"), stejně jako nepochybné ovládnutí barokní "teatrálnosti" a její dovedení 

k vrcholnému působení (cf citované příklady in Bílý-Krebl 1996: 244-256), přitom 

nepochybně vedly k velké oblibě tohoto díla, teologicky ovšem zcela nepůvodního, jako to 

ale bylo u tohoto žánru nejen obvyklé, nýbrž i náležité. 

Poněkud odlišně tomu bylo v případě neméně oblíbené kancionálové a vůbec písňové tvorby. 

S odkazem na obdobný soud J. Hanzala (Hanzal 1987: 133) již bylo řečeno, že tato literatura 

nebyla na rozdíl od homiletické a populárně-teologické příliš výrazně konfesionálně 

angažovaná. Vyznačovala se mnohem větší umírněností v postojích vůči "heretikům" (včetně 

přebírání starších husitských písní, nebo alespoň jejich nápěvů; cf Ducreux 1982: 250-353, 

389n.; Eadem 1992; Horák 1946: 22) a orientací spíše na vyzdvihnutí pozitivních složek 

katolické věrouky, zejména kultu světců a na prvním místě mariánských motivů, jež sice 

mohly působit vzhledem k protestantismu konfrontačně, ale nebylo tomu tak explicitně. 

Oblíbenost barokních kancionálů- přičemž však nesmíme zapomínat ani na liturgickou úlohu 

zpěvu, stanovenou Tridentským koncilem - přitom podle R. Zubera pramenila z toho, že si 

právě jejich prostřednictvím, jistě i v návaznosti na husitskou a utrakvistickou tradici, lid jaksi 

nahrazoval pasivitu své účasti na bohoslužebném dění zpěvem (Zuber 1987: 231, 255). 

Barokní kancionály ovšem neobsahovaly jen duchovní písně sensu stricto, nýbrž v plném 

slova smyslu formovaly postoje člověka nejen k Bohu ale i k okolnímu světu. Odtud 

pramenila "blízkost některých typů kancionálové písně a skládání lidových veršovců", ačkoli 

písmáci obvykle akcentovali právě křesťanské prvky a formy v písňové tvorbě (Palas 1968: 

76-77). Na to by ukazovala i (spíše nepravděpodobná) etymologie východočeského 

dialektického "písmička" (= písnička) od Písma, respektive jeho uživatelů, písmáků, 

nastíněná A. Frintou (Frinta 1918: 51). Kancionály, respektive "zpívaná víra" však v 18. 

století nepochybně byly nejdůležitějším zdrojem lidových věroučných znalostí na českém 

venkově (Ducreux 1992: 75-77). 

"Barokní heterodoxie" kramářských písní 

"Jako vedlejší produkt barokního cítění se rozbujela anonymní tvorba písní, církví 

nekontrolovatelná, jež se ocitla zcela v rukou pohotových tiskařů" (Zuber 1987: 258; cf Fiala 
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2001a: 99, 102) a jejíž celek sotva byl plně ortodoxní. Hovoříme o tzv. kramářských písních, 

tvořených a rozvíjených potulnými lidovými zpěváky od 17. století, které sice byly 

"vyhraněným vokálním žánrem, její zcela dominantní složkou zůstával však trvale text" 

(Kotek 1994-98, I.: 40). Naprostou většinu kramářských písní přitom tvořily písně 

náboženské (ibid.: 40; Karbusický 1968: 86-111 ), sloužící "především ... jako atraktivní 

doplněk kostelního zpěvu, hlavně v podobě senzačně pojednávaných církevních legend a 

zázraků" (Kotek 1994-98, I.: 37). Tyto písně vznikaly, byly hrány a přecházely do lidového 

zpěvu jako svébytný doplněk "barokní" (a nadlouho i osvícenské) zbožnosti, přičemž ji do 

značné míry pomáhaly utvářet v její plnosti, nikoli nutně zcela "pravověrné". Příkladem může 

být anonymní skládání na jobovskou tématiku, přecházející až k ekonomicky a sociálně 

protestní symbolice: 

Proč's mě, Bože, na svět stvořil? 

Ode všech jsem opuštěn. 

Kdybych se byl nenarodil 

A z mé matky nepošel. 

( ... )Ptáček, ovce, jiné zvíře 

tak jsi sobě ošatil; 

ošatil' s je v jejich míře, 

mě's nahého vyhodil. 

(Karbusický 1968: 100). 

V podobě kramářských tisků vycházela nejrůznější proroctví (viz Menčík 1916; Fiala 2001: č. 

5), ale dokonce se zde v některých oblastech (na Vysočině) objevovala i lidová tradice o 

Mikuláši z Vlásenice, považovaném ovšem za církví uznaného proroka, která díky tomu 

přetrvala snad až do 20. století (Pulec 1966; cf Fiala 2001a: 110).239 Vícekrát proto například 

krajští hejtmani zakazovali jejich šíření, protože byt' se kramářské písně explicitně odvolávaly 

na Krista, Pannu Marii či světce, jejich vyznění nebývalo plně v souladu s oficiální zbožností. 

Na druhou stranu však nelze zapomínat, že podstatnou část kramářských písní tvořily právě 

239 Vedle písňové tvorby se heterodoxní náboženské prvky, včetně nejrůznějších horoskopú apod., pocházející 
ani ne tak z protestantské zbožnosti, jako spíše z lidového paganokřesťantví, projevily i v kalendářové produkci; 
tuto informaci bez dalších odkazl! podává Zuber 2003: 365. Zjištění však potvrzují seznamy misionáři 

zabavených knih, kdy například P. A. Koniáš S. J. v roce 1724 během čtyřměsíční misie v Prácheňském kraji (v 
katolických jižních Čechách!) zabavil 503 "kacířských" a pověrečných knih, z čehož plných třicet tvořily 
magické příručky; Svatoš 2003: 369; cf Bílý-Krebll996: 223; Neumann 1931: 75. 
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ortodoxní mariánské motivy (Hanzal 1987: 44; Scheybal 1990: 47), nebo další proJevy 

katolické zbožnosti zaměřené k oslavě (a napodobování) světců, náboženským potím, 

vzývání zázračných míst, dějů či událostí. 

Kramářská píseň však zároveň byla i jistým "informačním zdrojem"; přinášela dobové 

aktuality a "senzace" a zároveň je (obvykle v náboženském duchu) hodnotila (tento charakter 

kramářských písní snad až příliš vyzdvihl Scheybal 1990). Nejtypičtěji se to ve sledovaném 

období projevilo v podobě písňové reflexe Slezských válek, kdy "zejména za války sedmileté 

stále více přicházela ke slovu česky psaná literární tvorba a publicistika formující veřejné 

mínění v moderním smyslu toho slova" (Fiala 2001a: 9; edici dochovaných písňových reflexí 

Slezských válek nedávno připravil !dem 2001). Příkladem může být známá skladba Země 

dobrá, to jest země česká, pateticky svěřující zemi pod ochranu domácích patronů proti 

protestantskému nepříteli, vyjadřující "pravověrnost" Čechů a Moravanů i prostřednictvím 

přirovnání české topografie k Zemi zaslíbené (Fiala 200la: 76).240 Podle J. Fialy přitom Země 

dobrá zřetelně navazovala na pozdně barokní homiletiku, zároveň však již tvořila počátek 

nového žánru, lidu určené "politické" agitace, využívající náboženského cítění většiny 

obyvatelstva mimo jiné zdůrazněním rouhačských činů protestantských Prusů (ibid.: 76-77, 

124). Podobně tomu bylo i v případě dalších písní z tohoto období (Scheybal 1990: 124-125, 

127-129), přičemž je příznačné, že druhá z nich vedle spolehnutí se na Boží pomoc, 

zachraňující od hladomoru roku 1747, končila modlitbou a pobídkou ke koupi patrně 

heterodoxní modlitební knihy, jež tuto záchranu způsobila (ibid.: 131 ). 

Sebraný písňový materiál reflektující Slezské války nám však může posloužit i k ilustraci 

jistých posunů, k nimž v (polo)lidové zbožnosti v tomto období docházelo. Zatímco pro písně 

z první Slezské války, tedy z let 1740-42, bylo typické spolehnutí se na a žádosti o Boží a 

Mariinu ochranu a hojně se objevovaly výpady proti religijní odlišnosti Prusů (viz Fiala 2001: 

č. 1-3, 7, ll, 13-14) a totéž se opakovalo i v případě poměrně nečetných písní z druhé Slezské 

války, 1744-45 (ibid.: č. 27, 29), o jednu a půl dekády později se to týkalo již jen 

artificiálních skladeb (ibid.: 32-33), zatímco lidová tvorba tyto prvky už (téměř) vůbec 

neobsahovala. Namísto zasvěcení Bohu, jehož relativní četnost se snížila, se nově začaly 

objevovat odkazy na zemské patrony včetně sv. Jana Nepomuckého (např. ibid.: č. 32, 35). 

V jiné (polo )lidové písni zhruba z téže doby, v Rozmlouvání selském na nyn~ší těžké časý 

(ibid.: č. 59), se objevil i osvícenský motiv protijezuitského boje. Autor této písně, 

240 Totéž pro Moravu viz Fiala 2001: č. 17. 
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pravděpodobně katolík, se obracel na vrchnost s žádostí, aby se zasadila o odchod 

Tovaryšstva Ježíšova z Čech. 

S kancionálovou písní a její lidovou adaptací v podobě kramářských písní souvisela i většina 

veršované tzv. lidové tvorby. Novější bádání totiž vždy znovu ukazuje, že údajná lidová 

básnická/písňová tvorba ve skutečnosti vycházela z barokních artistních žánrů, respektive 

přímo z kancionálů; to platilo i o většině kramářských písní 18. století, představujících 

varianty či adaptace kancionálové tvorby (Kalista 1940: 172; Palas 1968: 78; Slavík 1940: 5). 

Dokonce i způsob provádění kramářských písní podle B. Beneše vycházel z barokního 

náboženského divadla (Beneš 1968: 118). Přitom snad právě tato "tradicionalita", 

konservativnost nejen forem ale i obsahu (např. metafory vztažené k Panně Marii), byla 

nutnou podmínkou lidové recepce této tvorby, uvážíme-li obecné "středověké" lpění lidových 

vrstev na zavedených a dobře známých tématech a způsobech jejich zpracování (Ducreux 

1994: 71; Moudrý 1942: 2-4; pro středověk viz Gurevič 1996: 34-37). Typickým příkladem 

může být tvorba Lukáše a Jiřího Volných či Františka J. Vaváka, ve výboru vydaná Z. 

Kalistou (Kalista 1940).241 Nejstarší a nejbásnivější z nich, L. Volný, totiž ve skutečnosti 

velkou část svých motivů přebíral od Šteyera, Božana či Holana Rovenského (cf ibid.: 167, 

170, 172-173, 176-177) a totéž je, vzhledem kjejich "vysokému" teologickému obsahu, 

pravděpodobné i v případě dalších skladeb. Například Volného píseň O nestálosti světa, kde 

nacházíme i verše "Ovšem pak větru prudkému/ podoben jest život náš,/ stínu a kvítku 

krásnému,/ jenž trvá na krátký čas" (ibid.: 57-59), totiž připomíná jinou skladbu ze Šteyerova 

kancionálu, Co s pomáhá světská sláva. 242 Podobně veršování rychtáře V aváka zase 

adaptovalo starší zlidovělou písňovou produkci, zřejmě v pro Vaváka tak typické snaze 

uchránit jí před zapomněním (cf ibid.: 21 ). 

V tvorbě L. Volného z přelomu 17. a 18. století se najčastěji objevovaly prosebné motivy ke 

Kristu, Panně Marii, světcům, vycházející z biblických motivů (např. oslava ovečky= Krista, 

včetně starozákonních předpovědí inkarnace v písni Ach, mne pastýře smutného; Kalista 

1940: 76-81), přičemž- s uvedenou výhradou o toliko adaptačním charakteru jejich písní

nepochybně platí vydavatelův soud, že "je to vskutku především básník barokní, tj. básník, 

který žije duchovně v jakémsi ustavičném napětí mezi nebem a zemí, mezi tímto světem a 

transcendentnem ... jeho strom vyrůstá hned u stromu kříže Kristova, jeho zahrada mění se 

hned v zahradu rajskou, při ovečce vzpomene si hned na ovečku- Krista" (Kalista 1940: 15-

241 Cf rukopisné sborníky písní KNM, sg. 1 H 50; ibid., sg. 1 D 1 O; ibid.. sg. 1 E 11. 
242 To si neuvědomil Kalista, který naopak tuto jednu z mála "původních" Volného písní považoval za "doklad 
podivuhodných vědomostí tohoto sedláka, vyšších namnoze než u leckterého dnešního školeného inteligenta" 
(Kalista 1940: 24; jedná se např. o metaforu "větru prudkému jest podoben život náš"). 
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16). Barokní charakter písní L. Volného ilustruje vedle této dynamičnosti a "konkretizace" 

transcendentna ve vezdejším světě, také důsledná rezignace na tento svět, patrná třeba i z Jiné 

písně o milování božím: 

( ... )Bloudící lásku 

toho světa znám 

aji hned všecku 

v ošklivosti nechť mám, 

ale tvou trvalou věčně 

láskou ať hořím bezpečně 

a tě miluji, 

nebs milosti hoden; 

to oblibuji 

na tisíckrát za den: 

jméno vždy tvé milovati, 

srdcem mile objímati( ... ) 

(Kalista 1940: 52). 

Starému básníkovi se ovšem jeho náboženské hloubání příliš nevyplatilo, protože jej, jak 

známo, zavedlo až na scestí náboženského sektářství (ibid.: 14-15; Kořán 1998: 75), stejně 

jako jeho syna Jiřího. 243 Jiřího písně však již byly- s Kalistou řečeno- "rokokové", hravé a 

méně nábožné, naturalistické a v některých případech i vyloženě frivolní: 

243 Z. Kalista ovšem ztotožnění veršovce Jiřího Volného, ovčáka a syna Lukáše Volného, s na rok odsouzeným 
abrahamitou stejného jména (poprvé provedené J. Vlčkem; Vlček 1951, II.: 73) zpochybňuje poukazem na 
christocentrický charakter jeho poesie; Kalista 1940: 17. Proti tomu dlužno namítnout, že většina 

novobydžovských abrahamitů proti Kristovu mesiášství, méně již božství, nic neměla, takže tato orientace ještě 
nesvědčí o Volného ne-abrahamitismu. Na druhou stranu se nelze plně ztotožnit ani s Vlčkovou představou, že 
veršovec J. Volný musel být tajným nekatolíkem již proto, že se v jeho poesii neobjevují výpady proti 
nekatolíkům; tak tomu bylo i v případě jeho dalších souvěkovců, proti-nekatolický osten se totiž častěji 

objevoval až v rané Toleranční době. 
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Buduť vám zpívati 

pěknou novinu, 

kterou jsem tam spatřil 

na vrchu komínu. 

Jak ten vrabec malý 

Došel od samice chvály 

Skrz tu příčinu. 

Slez na chvilku dolů, 

zas na ni skočil, 

ocáskem svým bystře 

k jejímu se točil, 

ach, ach, nestydatý, 

pravíš, vrabečku vrabčatý, 

kde jsi se učil? 

(Kalista 1940: 114-115). 

Do čtvermecítma krát 

a ještě více 

svou vůli [s] samicej 

provozuJe, 

ach, ach nestydatý, 

pravíš, vrabečku vrabčatý 

na tý samičce. 

Prosba jeho byla 

vždycky div, div, div, 

a samice víc, víc, víc, 

aby čerstvý byl, 

ach, ach, nestydatý, 

pravíš, vrabečku vrabčatý, 

kdo ti otcem byl? 

Ani J. Volný sice zcela naopustil náboženské prvky písňové tvorby (např. ibid.: 1 03), avšak 

využíval jich méně často a s méně výrazným vnitřním obsahem. Podle Kalisty přitom totéž 

platilo i pro vnějšně religijně velmi angažovaného F. J. Vaváka (ibid.: 181, 185), přičemž oba 

autoři ve svých písních uplatnili i nemalou míru narůstajícího selského sebevědomí (cf ibid.: 

117-123, resp. 159-161). Přestože nechceme tento soud zpochybňovat, naopak lze mít za to, 

že odpovídal vnitřní proměně lidové zbožnosti v tomto století, setrvávající pod vnějšně 

nezměněnou ale vyprázdněnou fasádou "barokní" religiozity. Alespoň v rovině prvoplánově 

vyjádřeného obsahu se totiž poesie milčického rychtáře "vrátila" ke katolickým náboženským 

formám raného 18. věku. Vavák vzýval Krista = Beránka a vyprošoval na něm požehnání 

(ibid.: 138-139, 154-155) a i u příležitosti svatební hostiny (!) připomínal nevyhnutelnost 

Posledního soudu (ibid.: 141 ), protože největší důležitost přikládal - přinejmenším ve všech 

svých písních - soteriologické otázce, naději na vejití do Ráje a prosbám za odpuštění, aby 

k němu vůbec mohlo dojít. Píseň Pán Bůh rač nás zachovati může být nejčistší ukázkou 

absolutního odevzdání se do vůle Boží: 

Pán Bůh rač nás zachovati, 
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zdraví, pokoj, chléb nám dáti -

žebráci jistě jsme vždycky, 

žebráme každý den všickni, 

nemáme nic sami z sebe, 

Bože všechno jest od tebe( ... ) 

( ... )Ale ty, Pane Bože náš, 

kterýž všecko v svých rukouch máš, 

rač nám sám přispořovati 

a prací našich žehnati, 

ať zde tebe můžem ctíti, 

císaři daně platiti, 

sebe pak slušně živiti, 

chlebné žebrotě ujíti! 

(Kalista 1940: 162-163). 

Rychtář V avák v této písni, kde mimochodem uplatnil i své zkušenosti z katastrálního měření 

(ovšem jen proto, aby mohl ukázat, jak je majetek tohoto světa pomíjivý), nejen odstoupil od 

jakýchkoli sociálně-reformních požadavků, čistě z toho důvodu, že uspořádání světa 

považoval za ipso facto dobrý úradek Boží, ale i jinak připomněl svou dobrou obeznámenost 

s dobovými katolickými věroučnými postuláty. Měl-li totiž Bůh "přispořovati", sotva to lze 

považovat za něco jiného než reflexi barokně-katolické ekonomie spásy, tohoto racionálního 

sepětí profánního světa s transcendentnem. Dynamika a antipodičnost barokní mentality 

rozhodně nezůstala omezena na "vysoké" objekty a představy, nýbrž projevovala se - a 

v náboženském myšlení venkovského lidu možná především - právě v takovéto 

"profanizující", velmi konkrétní rovině. Viděli jsme však již, že se nutně nemusela projevovat 

plně ortodoxně z hlediska "oficiálního" křesťanství; nebude tomu tak ani v případě 

protestantských pololidových/lidu určených žánrů. 

Pololidová protestantská a nekatolická četba: katechismy a písně 

S obdobným žánrovým spektrem i charakterem populární literární produkce se setkáváme i 

v případě spisů vzniklých v prostředí emigrantských církví a určených českým tajným 

nekatolíkům; nacházíme zde především katechismy (např. Francke 1736; Kratičký způsob 
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1748; Liberda 1729; Pravidlo hennersdorfské 1770; Svědek pravdy 1736), modlitební knížky 

(např. Těsná brána 1744) a kancionály (např. Liberda 1732; Paterman 1748), ojedinělá je 

(rukopisná) luterská postila.244 Relativní četnost katechimů na úkor postil (respektive obecně 

homiletiky) přitom samozřejmě vycházela z praktických potřeb a možností tajného 

nekatolictví v Čechách a na Moravě, kde pastorační práci musely zastávat knihy, nikoli 

duchovní per se. 

Uvedená sbírka celoročních kázání, nalezená na Valašsku,245 naznačující již svou existencí 

relativně stabilní protestantskou katechezi a tím i specifičnost tohoto kraje, přitom byla 

"nejstarší"; nikoli snad dobou svého vzniku (1730-31), nýbrž především svým charakterem. 

Její (ortodoxně) luterský původ a obsah, projevující se i doslovnými přejímkami z Malého 

katechismu, určil již F. Hrejsa (Hrejsa 1946: 73), přičemž v ní nenacházíme nejmenší stopy 

pietistické zbožnosti. Na druhou stranu však chybí pro luterskou ortodoxii tak typický 

konfesionální charakter, postila byla - stejně jako pravé křesťanství vůbec - prostě určena 

"těm, kteří již skrze Slovo boží [víry] nabyli a dosáhli, Krista Pána přijali i poznali, čině jim 

napomenutí, aby v přijaté víře stále trvali a ji křesťanským živobytím na sobě prokazovali, 

kterýž by slovu Božímu odporným nebyl",246 přičemž kazal hned dodával, že to posluchači 

nemají chápat jako útok proti katolické církvi ("Římanům"). V této konfesionální toleranci 

můžeme patrně shledávat pozůstatek české reformace a její koexistence více věr, z nichž 

každá byla přesvědčena o své "pravosti" ale necítila potřebu/nemohla tuto ideu bojovně 

ventilovat, například prostřednictvím aktualizačních narážek (jež v této postile prakticky 

chybí). Na toto dědictví by odkazoval i (poněkud sporný) Hrejsův výklad, že "autor ... patrně 

cele se oddal luterskému učení o ospravedlnění skrze samu víru, ale přitom ve smyslu české 

tradice bratrské a i podobojí zdůrazňuje živou víru, z níž nutně musí růsti nový život" (Hrejsa 

1946: 73).247 Valašská postila je však zvláštní a v jistém smyslu "zastaralá" především tím, že 

nepřijímala luterský pietismus, jenž se stal pro emigrantskou tvorbu v tomto období 

převažujícím (byt' v různé míře; cf Čapek 1948: 129-143) a který v (polo )lidovém prostředí 

jaksi "podědil" konfesionalizační (sebe)vymezování. S tím se v plné míře setkáváme ve 

veškeré další literatuře. 

Pietistická tvorba českých emigrantů, jejímž nejtypičtějším a také nejrozšířenějším 

představitelem byl katechismus J. Liberdy Pravidlo hennersdorfské (Pravidlo hennersdorfské 

244 Knihovna ETF UK, sg. II K 80 ll. 
245 lbid.: předsádka. 
246 lbid.: 2 (kázání na první neděli adventní); přepis podle Hrejsa 1946: 72. 
247 Cf ale ibid.: 6: "Před Bohem jest spravedlivý, kdo v té víře jen stojí: Z víry jde blesk žádostivý skutků v 
dobrých v pokoji", což po mém soudu Hrejsou naznačenou návaznost dost zpochybňuje. 
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1770), přitom zachovávala všechny obecné znaky pietismu, avšak polemicky zdůrazňovala 

výlučnost vlastní náboženské interpretace oproti tradičním, konfesionálně podmíněným 

výkladům. Dělítkem mezi "pravou" a "falešnou" vírou tak přestala být církevní příslušnost, 

včetně dogmatických rozdílů, aby se jím stala osobní angařovanost, de facto participace na 

božství (a zejména na Kristově utrpení), projevující se v rovině každodenní etiky. K tomu 

dávalo podnět jak lidové uchopení pietismu, spočívající v morálně rigoristickém 

sebepochopení "vyvolených", osobně spojených s Bohem prostřednictvím Ducha svatého, 

proti "nevyvoleným",248 tak zřejmě specifická situace (v dědičných zemích) 

pronásledovaného nekatolictví, mezi domácími věřícími vyvolávající vědomí trpění, eo ipso 

vlastní výlučnosti, a v zahraničí misijní tendence byť za cenu nasazování vlastního majetku, 

svobody nebo i života. Liberdův katechismus proto sice začínal vymezením pravé křesťanské 

víry, obdobně jako jakékoli jiné příručky tohoto typu, ale již zde nacházíme zřetelnou 

orientaci na lidového čtenáře, přihlédnutí k jeho kognitivním možnostem a orientaci na 

praktické pochopení (ibid.: 2-13). V tomto smyslu šlo o dílo racionální, velmi konkrétně 

vypočítávající hříchy a odplatu za ně (ibid.: 18-20), nebo různé "stupně na cestě ke spáse", 

počínající mravným křesťanským životem až po skutečné spojení s Kristem (ibid.: 2ln.), ale 

zároveň kladoucí důraz na "iracionální" stránku křesťanské víry, na její pravou podstatu 

představovanou vnitřním přerodem, znovuzrozením (ibid.: 23). Bylo-li výše řečeno o analogii 

mezi katolickým barokem a pietismem, představující spíše dobovou mentalitu než 

konfesionálně výlučný umělecký styl, pak se v poněkud surové, všem přístupné podobě 

projevila právě i zde. Dokonce zde však můžeme najít i jistou analogii katolického církevního 

magisteria, respektive - z luterského hlediska zcela nenáležitého249 
- chápání církevní tradice 

jako zdroje víry (vedle Písma), protože o poznání spasitelské úlohy Krista spisovatel říkal, 

"wjm to z swatého Evangelium a z Slow o welebné Swátosti Wečeře Páně" (ibid.: 70; kurzíva 

ZRN), tedy z vlastního (církevního) bohoslužebného úkonu. Pietismus Pravidla 

hennersdorfského tedy po praktické stránce zjevně představoval rozvolnění konfesionálních 

hranic především ve prospěch katolické víry, nebo spíše směrem k lidové religiozitě, 

s katolictvím srostlé a chápající víru, případně i působení Ducha, především jako základ 

(viditelných) skutků; k nějakému "odkouzlení světa" (Weber) zde rozhodně nedocházelo. 

Totéž se týkalo asi nejpietističtěji laděného drážďanského kancionálu Těsna Brana a Uzka 

Cesta (Těsná brána 1744), který však snad i z tohoto důvodu nedošel tak zřejmé obliby, ve 

248 Za největší hřích byl považován "Hřjch proti Duchu Swatému [který] gest, když Člowěk od Prawdy Božj 
proti lepšjmu Poznánj y Swědomj odpadá, gj se protiwj, gj pronásleduge, gj se rauhá a w takowé bezpečnosti 
ustawičné zůstáwá"; Pravidlo hennersdorfské 1770: 19. 
249 Naopak věrně luterský byl poukaz na "pravost" Kristova těla a krve při přijímání; ibid.: 71. 
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kterém se setkáváme například s obdobnou etizací Desatera (ibid.: 20-29a), či s konkretizací 

praktických požadavků víry v podobě čtení Písma a dalších náboženských textů, 

navštěvování bohoslužeb,250 "srdečné" modlitby a ustavičného připomínání Smlouvy, častého 

užívání Večeře Páně, zpytování svědomí a ovládání žádostí, vystříhání se hříchů (opilství, 

tance, karbanu), volby bohulibého povolání, přijímání darů Ducha a následování Krista a 

všech svatých (!) "podle mjry Božj milosti, w takowych wěcech, genž k prawému 

Křesťanstwj přináležegj" (ibid.: 72-76). Vedle těchto vnějších znaků však autor kladl důraz 

na "Reformaci Srdce", respektive "nowé Stwořenj vKrystu" (ibid.: 11-11a), 

představované přijetím víry skrze Ducha svatého, pietistickým znovuzrozením a mystickou 

"srdeční" zbožností, jež jediná představovala dostatečnou jistotu vlastní spásy a která zároveň 

relativizovala formálně-institucionální aspekty náboženství (ibid.: 49-50a, 53a-60). 

Znovuzrození tak sice bylo překonáním zákonického, skutkařského chápání víry, avšak to se 

do lidové zbožnosti oklikou znovu vracelo (jako v pietismu obecně) v podobě přípravy na 

přijetí Ducha u (ještě) nevyvolených, nebo jako dosvědčování vyvolenosti u ostatních. Žádná 

optimistická radostnost, jež byla typická pro herrnhutské, z něj neplynula, vedlo naopak spíše 

k "baroknímu" zamýšlení se nad životem prostřednictvím "fascinace smrtí", jak to ukazuje 

modlitba ze souvěké drážďanské modlitební knížky: 

Ach Pane Gežjši Kryste! Swatý, tichý, ne

poskwměný, newinný Beránku Božj genž 

snjmáš hřjchy Swěta: děkugi Tobě z celého 

Srdce swého, za Twau Smrt a neyswětěgšj 

Utrpenj, za Twé bolestné skormaucenj, nimž se 

Duše Twá, až do Smrti gsa smutná, trápila; 

když celého Swěta zármutek, wšech lidj Srdce 

auzkost, bolest, žalost, strach, hrůza, děsenj 

y letánj na Tebe připadlo ... 

(Kratičký způsob 1748: 14)251 

250 Explicitně však bylo uvedeno, že jen v případě, kdy je to možné, což lze chápat jako zjevný odkaz k situaci 
tajných nekatolíků v Čechách. Naopak Dvě nové písně 1773 radily tuto situaci řešit náboženskou emigrací. 
251 Obdobně signifikantní byly už jen názvy jiných modliteb z této sbírky, Potěšitedlné Djkčiněnj. a Rozgjmánj 
[oj Utrpenj Pána Gežjše Krysta (Kratičký způsob 1748: 24-28, dtto i 28-32), či Potěšen} z Ran K1ysta Pána 
plynaucý (ibid.: 35-40). 
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Exaltované kochání se Kristovým utrpením a jeho ranami, vedoucí ke ztotožnění, a 

příležitostně dokonce záblesky mystické erotiky se staly typickými především pro (novější = 

pietistickou) kancionálovou tvorbu. Kancionál přitom v luterských církvích nebyl pouze 

"doplňující literaturou" k bohoslužbě, písně neměly výhradně liturgické užití, nýbrž měly 

zahrnovat všechny životní situace,252 jak to teologicky ospravedlňovaly i nesmírně důležité 

předmluvy (vedle toho obsahující i obligatorní odkaz k české protestantské tradici a jejím 

posavadním kancionálům). Ve sledovaném období přitom hrál naprosto nejdůležitější úlohu 

Liberdův zpěvník Harfa nová (Liberda 1732), podle kterého se dokonce tajným nekatolíkům 

v Čechách říkalo "harfenisté" (Šorm 1997: 40; Volf 1908: 3; cf Heroldová 1971: 35; Malura 

2004: 48), zatímco všechny ostatní zpěvníky, uvedené v kapitole o pramenech, získaly 

nehledě na dobu svého prvního vydání na přítažlivosti až v Toleranční době. Bylo tomu tak 

proto, že v případě HarfY nové J. Vlček jasnozřivě rozpoznal, že ,je to mystika srdce, vnitřní 

náboženství duše, bez vnější strůje obřadnické a mechanické" (Vlček 1951, II.: 86),253 což 

s sebou neslo nejen výhody v podobě mystické osobní zbožnosti, ale zároveň i nevýhody, 

spočívající v bourání jakýchkoli institucionálních náboženských forem. Tolerančním církvím, 

respektive jejich ordinovaným kazatelům, proto nemohlo být nic vzdálenější, než přijetí 

teologie Liberdova kancionálu (nehledě na jeho pietismus, jehož vypjatost byla cizí jejich 

racionalismu), zatímco předtolerančním tajným nekatolíkům pochopitelně nic nebylo bližší. 

Spoléhat se nemohli, než na Boha: 

( .... ) Gak swá kuřátka Slepice 

křídly swými přikrýwá, 

tak mne též Božj Prawice 

chránj, krmj, odjwá; 

To činil w žiwotě Matky, 

když mne maudře zformowal, 

y Žiwot gegž mám, mi dal, 

činj též přes můg Wěk krátký. 

Každá Wěc swůg konec má. 

252 Laický zpěv byl v tomto smyslu chápán jako (na viditelné církvi) nezávislý a aktivní bohoslužebný akt 
věřícího. Naproti tomu katolické pojetí duchovního zpěvu kladlo důraz na jeho liturgickou povahu, na 
obecenství věřících atd.; v předmluvách ke katolickým kancionálům 18. století se vůbec nevyskytovala 
teologická argumentace, už proto, že zpěv nebyl součástí mše sensu stricto, ale patrně nejen z tohoto důvodu. 
Viz také Malura 2004: 25, 48-49. 
253 Autor sice podrobně hovoří o Liberdově Klíči Davidově (Liberda 1729), který z tohoto důvodu na tomto 
místě netřeba blíže charakterizovat (viz Vlček 1951, II.: 85-86), nikoli o Harfě nové, avšak připomíná, že ta 
"podobným směrem se nese" (/.c.: 86); cf Malura 2004: 39-60. 
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( ... ) Gako Otec Srdce swého 

cele neodwracuge, 

ačkoli též Djtě geho 

někdy y swewoluge: 

Tak můg Bůh se mnau zacházý, 

On se mnau má Strpenj, 

a když tresce Zblauzenj, 

Metlau a ne Mečem házý. 

Každá Wěc swůg konec má. 

( ... )Když tedy konce žádného 

Láska twá nemá Pane, 

Protož prosým tě samého, 

Otče můg, gá Djtě twé, 

nechť mi se ta Milost stane, 

ať Te se wšj swau Mocý 

objmám Dnem yNocy, 

Dokudž Duch můg zůstane, 

pak, když Swět zde konec má, 

Tam w tobě wěčně plesá ... 

(Liberda 1732: 11-12). 

Ještě "bližším" však pietistickým věřícím pochopitelně byl Kristus, věrný, nejmilejší, 

nejsladší atd., k němuž směřovaly prosby za dar vnitřního obrácení, zprostředkovaného 

Duchem: 

( ... ) Posylniž nás milý Gezu, buď ty Swětlem w Temnosti, 

Otevřiž nám Očj Srdce, těš twé Twáři gasnostj, 

Wpustiž paprsky swé w Dušj, ať wždycky po Tobě taužj ( ... ) 

(Liberda 1732: 21). 

( ... ) Gežjši mé Duše Žiwote, 

Poklade můg, má milá Žádosti, 
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tobě se oddáwám Klenote, 

ach umoř ty we mně mé Hřjšnosti, 

ach zaugmi se Duše mé, 

a ukaž Cestu do N ebe ... 

(ibid.: 27). 

( ... ) Ohněm na Oltáři swém 

zaval wše, co mám, neb gsem. 

O! Lásko na mne laskáwá, 

kyž nic ze mne nezůstáwá. 

A tak se geště stane, 

že ty sám wzezřj š na mne, 

Taki budu Obětj žiwau, 

Iibau, swatau, Tobě chtiwau. 

(ibid.: 49). 

W em Srdce me, a wšecko to co gsem, 

W em to sobě, neymilegšj Gezu, wem: 

Gen twým gá chcy s Dušj s Tělem býti, 

mau řeč, Skutek y žádost, twé Wůli dát w Poddanost. 

Mlékem, Wjnem, napágj Láska twá, 

A čerstwj mne Studnicý žiwota. 

O! naykraššj, Ty pln Sladkosti gsy, 

Že o tom přemyšlugi, kterak se Ti darugi ( ... ) 

(ibid.: 157). 

Několik ukázek z různých typů písní přitom může přiblížit charakter kancionálu víc, než jeho 

analytická deskripce, snažící se popsat nevyslovitelné. Jistě lze s J. B. Čapkem uzavřít, že 

"pietistické blouznění mělo nejeden znak společný s barokem" (Čapek 1948: 141), ale sotva 

to bude plně vystihovat vnitřní podstatu jednoho či druhého literárního typu, případně oběma 

společné lidové mentality českého 18. století. Právě takovýto však byl charakter populární 
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literatury, z níž se lidová zbožnost napájela, byť to ještě neznamenalo, že vlastní lidová 

tvorba musela být racionalitě v ideji božství ještě vzdálenější. 

3. Lidová tvorba 18. století 

Na příkladu písňové tvorby ovčáků Volných a rychtáře Vaváka jsme viděli problematičnost 

"lidovosti" literárních útvarů z pera tzv. písmáků, typickou i pro všechny kramářské písně, 

"selské divadlo" atp. Zatímco Lukáš Volný a F. Vavák po svém upravovali (náboženské) 

obsahy artificiálních skladeb, čímž do nich mimo jiné pronikl i "barokní humanismus" 

(Kalista), v případě Jiřího Volného šlo spíše o adaptaci formy, jež přestávala být barokní ve 

prospěch rokokové hravosti, lascívnosti a jistého (lidového?) naturalisrnu. Úzký vztah mezi 

částí "vysokého" diskursu a zejména lidu určenou spisbou (včetně jejích orálních podob) na 

jedné straně a "lidovou" tvorbou na straně druhé zároveň relativizuje konceptuální rozlišení 

elitní a lidové kultury v tomto období, respektive možnosti jeho vědeckého rozkrytí. 

Vyloučíme-li však většinu poetických žánrů, prakticky výlučným vlastním pramenem pro 

studium lidové zbožnosti zůstanou jen pamětní zápisy (rodové a rodinné kroniky, zápisy na 

přídeští knih) anebo (opět však spíše pololidové) modlitební knížky. Bude tornu tak proto, že 

písemné prameny z pera tajných nekatolíků, v nichž se opět setkáme se značnou mírou 

intertexutuálních "výpůjček" z "vysokého" diskursu, budeme řadit zvlášť a pojednáme je 

v rámci následující kapitoly, zatímco prakticky nernůžerne počítat s přínosem pramenů 

institucionálních (výslechové protokoly, zprávy v rámci intelektuálního diskursu apod.). Buď 

se totiž týkaly tajných nekatolíků, což byl nejčastější případ, protože institucionální opatření 

raně novověkého státu a tím pádem do značné míry i vrchnostenské správy a církve 

směřovala převážně k potlačení této "nepravé" zbožnosti a jejích reziduí a teprve ve druhé 

řadě k formování "pravého" katolicismu. Anebo z nich nejsme (ze stejného důvodu) s to 

rozlišit, týkaly-li se tajného nekatolictví nebo "jen" heterodoxních lidových (po)věr; například 

slovní útoky proti kněžím totiž podle R. Zubera jen někdy vycházely z úst tajných nekatolíků, 

zatímco jindy byli jejich autory "nazlobení katolíci", reptající třeba proti vysokým (a mnohdy 

neoprávněným) církevním poplatkům (Zuber 2003: 149). Podobně jeden šenkýř na Jičínsku, 

aniž patrně šlo o tajného nekatolíka, vykládal svým hostům jakési proroctví, že Marie Terezie 

"královnou [je] z levého boku ... z ďábla počata jest a do horoucího pekla půjde" (Maur 

2003: 12). 
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Typ lidového městského i venkovského kronikáře/písmáka (k tomu nejnověji cf Mlynaříková 

2001: 41-45; viz také Šmíd 1948254
), který se začal objevovat hlavně ve druhé polovině 18. 

století, zprvu v (malo)městském prostředí ale zakrátko i na venkově, přitom mohl být stejně 

tak katolický jako nekatolický. Jeho zápisky mohly být jak omezeny jen na rodinné záznamy 

a popis několika "velkých událostí" z nejbližšího okolí na přídeští knihy (nejčastěji rodinné 

Bible), tak také mohly dosáhnout i několika objemných svazků, jako v případě milčického 

rychtáře F. J. Vaváka (Vavák 1907-38); v obou případech se v nich však zračila jistá míra 

lidové zbožnosti, projevující se ve výběru zaznamenaných událostí, v jejich hodnocení, ale i 

ve formě zápisů. "Písmák, člověk čtoucí a [nábožensky] všímavý, reagoval živě na soudobé 

události politické, hospodářské i kulturní. Tuto reakci je vidět v jeho kronikářském záznamu. 

Tento záznam je buď široce založený, mnohomluvný tok pamětí nebo střízlivá, krajně 

objektivní ilustrace situace" (Šmíd 1948: 243). 

Religiozita v pramenech lidové provenience 

Nízká míra religiozity lidových kronik 18. století, na niž upozorňují někteří autoři (např. 

Kučera 1971: 105; Pilbauerová 2000: 30), je mnohdy jen zdánlivá (cf Maur 1994: 210-211). 

Podle kvantitativních analýz vybraných kronikářských textů z pera B. Mlynaříkové sice popis 

místních náboženských událostí, mezi nimiž kronikáře zajímaly nejvíce institucionální 

změny, jako výměna faráře, začátek a významné události při stavně kostela nebo jeho 

vysvěcení atp., tvořil jen O- 24,6% všech kronikářských zpráv,255 s poněkud větší četností na 

venkově než ve městech (Mlynaříková 2001: 157, 160), avšak takové zjištění o charakteru 

lidových kronik vypovídá jen částečně. Vedle prvoplánově náboženských zápisů se v nich 

totiž velmi často objevovaly "zastřené" poukazy k náboženským objektům, zejména prosby 

k Bohu/světcům za úrodu, odvrácení ohně, válek apod., jež samotřejmě výrazně vypovídaly o 

dobové religiozitě stejně jako označování dní podle svátků.256 Svůj význam jistě mělo i 

254 L. Šmíd sice správně postihl náboženský charakter písmácké tvorby, zároveň jej však příliš ztotožňoval 
s nekatolicismem a přímo s tradicí české reformace; odtud vyvozoval, že katolické písmáctví i milčický rychtář 
Vavák jako jeho prototyp, "duch, formovaný barokem zůstává odcizen našemu lidu"; Šmíd 1948: 243. S tím 
nelze souhlasit, jako s tím nesouhlasil už F. Kutnar; cf např. Kutnar 2003: 245n. 
255 V kronikách, kde byly náboženské zprávy přítonmy, tvořily 0,9- ll ,2% všech slov; Mlynaříková 2001: tab. 4 
b., což svědčí o tom, že byly na rozdíl od jiných informací spíše jen registrovány, než hlouběji "samovolně" 
interpretovány. 
256 Například královéměstecký F. Leskovský připominal důvody oblíbenosti svého otce u vrchnosti, spočívající 
v tom "poněvadž jej znali, že všechno věří, co svatá církev katolická poroučí, nechť to psáno v písmě svatém 
nebo nejni"; Robek 1978: 14. Přestože mladší Leskovský nepochybně zůstával katolíkem (cf např. slovní 
spojení "svatá církev"), z jeho poznámky je již vidět osvícenský odstup od tridentského katolicismu, 
přijímajícího vedle Písma i tradici jako pari pieta tis affectu. 
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umístění (kratších) kronikářských zápisků na přídeští nikoli ledajaké knihy, ač jich někteří 

vlastnili víc, nýbrž právě (a téměř výhradně) rodinné Bible nebo postily (cf Robek 1976: 7-8, 

46-49). Za své ostatně hovoří skutečnost, že nejrůznější nebeská znamení byla vždy 

interpretována "magicky", jako ohlášení nepříznivých či nebezpečných událostí, Boží 

znamení (ibid.: 98, 143), což plně odpovídalo třeba i jejich pololidové reflexi v kramářských 

písních (Scheybal1990: 44). Podobně ,jakmile začne bolestně vyčítat, že všechny ty strasti a 

hrůzy válečné jsou spravedlivým trestem božím za naše hříchy, neudrží už přísný kronikář ... 

jazyk ani brk na uzdě; výtky a stezky přímo ze sebe chrlí, a tak se v nekonečných, složitých, 

namnoze až k nesrozumitelnosti spletitých souvětí čtěnáři doslova zatočí hlava. Vliv 

náboženské protireformační četby a poslouchání nedělních a svátečních kázání zřejmě tu 

vykonal své" (Robek 1976: 17). 

S lidovou religiozitou toho typu, jakou na příkladu doláneckého J. Dlaska popsal J. Pekař (viz 

Pekař 1990: 371), se tedy v kronikářských zápiscích setkáváme na každém kroku. Mariánská 

úcta a zbožnost, zaměřená kjednotlivým "funkčně" pojatým světcům,257 "přebývajícím" ve 

svých sochách a obrazech a do značné míry zatlačujícím Krista, zde byla přítomna (téměř) na 

každé stránce, zatímco z vnějších církevních událostí zapisovatele zajímaly právě jen přímo 

se jich dotýkající institucionální změnl58 nebo nezvyklé a velkolepé události typu slavení 

výročí Nepomukovy kanonizace nebo milostivého léta (Mlynaříková 2001: 193). I ty však 

mohly být skoro bez přechodu "magicky" vztaženy k hospodářským výnosům, považovaným 

za jejich "přirozený" důsledek. Například anonymní paměti solnické, informující o misiích 

v roce 1766, totiž bez jakéhokoli přechodu uvedly, že "množství lidu se shromáždilo. Bylo 

vedený procesí do chrámu páně se konaly a posledně na věčnou památku nynějším i 

budoucím svatý kříž u zámečku postavit dali ... Toho roku bylo takové boží požehnání na 

obilí a ovoce, až k podivení" (Robek 1976: 30; obd. ibid.: 167n.). Katoličtí kronikáři také 

obvykle nezapomínali zdůrazňovat "kacířskost" svých případných nekatolických sousedů. 

Zajímavé však je, že tak činili jen v případě nějakého "vystoupení nekatolicismu na povrch", 

jako byla Opočenská rebelie (např. ibid.: 140-154), vpád Prusů za Slezské války (např. ibid.: 

56-60), odhalení abrahamitské sekty na Bydžovsku (Kašpar 1901-02: 4-13), nebo sepsání 

petice Fridrichovi Velikému (Vavák 1907-38, 1./1: 43-44), zatímco jindy o svých 

nekatolických sousedech mlčeli, neudávali je, přestože o jejich existenci nepochybně věděli 

257 Cf např. Vavák 1907-38, I./1: 18, 21, 24. 
258 Včetně sociokulturních "institucí každodennosti", jako třeba zavádění nového pozdravu "Pochválen buď pan 
Ježíš Kristus" namísto tradičního "Dejn vám pán bůh dobrý den", k němuž došlo v roce 1732; Robek 1976: 24. 
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(cf Bělina 1985: 72; Mach 2000: 52; Zuber 2003: 476).259 Tato "sousedská tolerance" vzala 

za své vždy až v okamžiku, kdy se utlačenému a snad i opovrhovanému nekatolictví dostalo 

jisté publicity a/nebo veřejné ochrany; podobně tomu později bylo i po vydání Tolerančního 

patentu. Teprve v tuto chvíli totiž bylo třeba hájit vlastní víru, neboť se našli někteří, kdo 

"vyhledávali sobě víru jinší a přitom rouhavá slova v řeči od sebe vydávali, ze země 

brandenburské daleko do nebe nejni, mluvili, jen toliko 50 mílí, nadto vejše, poněvadž jsou 

k bludům přistoupili a víru křesťanskou katolickou zapřeli. Tam odtud taky dál míle do pekla 

z Perlína, což jest ihned potkalo, jak jsou jen do Slízska s brandenburkem se dostali a o 

všechno své zboží přišli i o peníze a žebráci z nich učiněni jsouce, některé z nich zpátkem se 

navraceli, ostatní všichni do země brandenburské posláni a do suchých hornatých míst 

zavedeni byli, kdežto v potu tváře svůj chléb dobýti a v nouzi tu největší trpěti musejí" 

(Robek 1976: 59-60). Podobně až do vydání tolerance jen výjimečně existenci tajných 

nekatolíků zmiňoval i F. J. Vavák, zatímco později se (na čas) stala vpravdě ústředním 

tématem jeho pamětí (Vavák 1907-38, I/1: např. 37, 39, 42-44). 

Postoj k nepovolenému nekatolictví, pokud se v dané oblasti vyskytovalo, dobře odrážel 

náboženské představy katolických kronikářů. Ač totiž byli za jedno v tom, že jde o 

"nepravou" víru, ve svém dalším hodnocení se lišili; zatímco pro "historizujícího" a tradice 

milujícího Vaváka byli nekatolíci - vedle mnoha ještě méně lichotivých přívlastků -

především "novotníci" nebo "náměsíčníci", "nebo každý měsíc něco nového smyslí a to co 

zákon prohlašují" (Vavák 1907-38, I/1: 75, resp. 92), což samozřejmě odpovídalo 

sebeprezentaci katolické církve jako semper eadem, uchovávající apoštolskou tradici, s jinou 

verzí české historie obeznámený městský kronikář ze Solnice je naopak považoval za 

"starověrce" ve smyslu potomků české reformace (Robek 1976: 103). O všech katolických 

předtolerančních kronikářích však platilo, co F. Kutnar napsal o rychtáři Vavákovi: "Vavák 

není katolík dogmaticky vzdělaný, ale v katolické dogma neochvějně věřící ... Odpovědi jsou 

Vavákovi dané církví, neleptá je skeptickým racionalismem, nýbrž přijímá a věří v ně 

oddanou hloubkou svého náboženského citu" (Kutnar 2003: 256). Toto náboženské ustrojení 

se plně projevovalo v religiozitě lidových kronik, byt' to na druhou stranu neznamenalo, že by 

zároveň nemohly obsahovat i podstatnou část mimokřesťanských prvků. Zvolíme-li i zde 

právě Vaváka za příklad, v jeho pamětech se můžeme setkat především s nejrůznějšími 

pověrami (např. Vavák 1907-38, I/1: 115-116) nebo s proroctvími (ibid.: 40), přičemž víme, 

že tyto heterodoxní prameny lidové religiozity ve svých zápiscích uchovávali i jiní 

259 Tajné nekatolictví bylo např. připomínáno v souvislosti s odporem nekatolíků k biřmování; ibid.: I 03. 
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kronikáři.260 Jejich další podobu představovaly zaklínací a čarodějné knihy,261 využívající 

upravených křesťanských modliteb (zejména nočních modliteb ke sv. Kryštofu, právě 

z tohoto důvodu roku 1780 zakázaných Josefem II.), symboliky jmen (včetně 31 jmen 

negativních duchů/obyvatel pekla) a magických úkonů k hledání pokladů (Jirásek 1931: 314-

319; obd. Houdek 1892; Kameníček 1893). Katolicita formy tedy nutně nemusela znamenat 

(plnou) katolicitu obsahu. 

Tak tomu bylo i v případě rukopisných katolických modlitebních knížek, at' již pocházejích 

z pera svých vlastníků nebo jen kupovaných, blíže představených v kapitole o pramenech. 

Vedle nejčastěji mariánských prosebných modliteb se zde objevovaly náboženské písně a 

opisy další lidově-náboženské literatury, avšak i úryvky vyloženě heterodoxních proroctví, 

požadavky provádění určitých magických úkonů za účelem ochrany a/nebo varování před 

jejich nedodržováním, nebo i "astrologické" výklady a kresby. Nelze tedy tvrdit, že šlo 

bezvýhradně o texty "kanonicky schválené", jak soudí například M. Holubová (Holubová 

2001: 35), byť to neznamenalo, že by se jejich majitelé nepovažovali za pravověmé katolíky. 

Jejich katolicismus se však projevoval zejména v rovině církevní příslušnosti 

k samospasitelné církvi, pro jejíž protivníky neměli než slova pohrdání a hrozby zatracení 

(případně "milosrdných pobídek" k urychlené konverzi a proseb za ni), nebo ve snaze o co 

nejpřesnější, formalistní dodržování liturgických úkonů. Méně již tomu bylo v rovině 

hlubšího pochopení katolické teologie. Z ní totiž byly vybírány jen určité prvky, na prvním 

místě úcta k Panně Marii a dalším světcům, "použitelným" v rámci praktické každodenní 

zbožnosti, nebo jako pomocníků při zdolávání konkrétních obtíží. Velmi podobně však na 

druhou stranu "fungovalo" i tajné nekatolictví, centrované okolo vlastnictví a četby 

zakázaných knih; jak si totiž ve výslechových protokolech všimla M.-E. Ducreux, právě to 

zakládalo religijní autenticitu čtenáře: "Pokud jsem nedostal evangelický knihy, byl jsem 

katolík; a pak, dyž jsem dostal evangelický knihy, byl jsem evangelík, a ted' jsem zase 

katolík, že juž nemám knihy evangelické" (cit. in Ducreux 1994: 65). Podobný význam 

mohlo mít i to, co podle výslechových protokolů zejména vadilo opočenským vzbouřencům 

na katolících, že totiž doma nečetli Písmo, aniž tento v podstatě vnější rys zbožnosti dále 

věroučně charakterizovali (viz Volf 1908: 37). 

260 
NK-ORST, sg. XVII G 38. 

261 Viz pozn. č. 239. 
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Podmínkou lidové katolické zbožnosti, jak se projevovala v modlitebních knížkách, bylo 

formální dosažení "stavu milosti" prostřednictvím dodržování přesně daných úkonů.262 Tak, 

v podstatě magicky, bylo podle etnografických zpráv s modlitebními knížkami také 

zacházeno; byly považovány za ochranné talismany, například před bleskem a nečistými 

silami, při porodu apod. (Holubová 2001: 38-39). Teprve po splnění této podmínky, 

představované již získáním modlitební knížky, ať už k němu došlo jakkoli, mohlo následovat 

užívání "individuální" části jejího obsahu, domácí modlitby. I ty však byly vedeny veskrze 

v utilitaristickém duchu, ne-li podle zásady do ut des, tedy jí alespoň blízko, přičemž se 

vcelku důsledně orientovaly- jak to bylo v raném novověku obvyklé - k těm světcům, jimž 

byla na základě esenciální/funkční podobnosti připisována moc v konkrétní oblasti. Jedinou 

výjimku představoval multifunkční kult Panny Marie, zejména asi v rámci ženské zbožnosti, 

jež díky svému zvláštnímu postavení (byť v rámci "vysoké" teologie v tomto období ještě 

nevalně ospravedlněnému - ústřední mariánská dogmata přišla až později) mohla zasahovat 

prakticky ve všech oblastech. Můžeme z těchto kusých informací, poskytovaných prameny, 

zkonstruovat nějaké obecné rysy české lidové katolické zbožnosti předtolerančního období? 

Některé prvky lidové katolické zbožnosti a její vztah k nekatolicismu 

Ještě i na počátku 18. století se v českých zemích vyskytovala některá, možná ne zcela 

vědomá, rezidua české reformace; například moravské moratorium z roku 1707 totiž 

zakazovalo údajně běžnou praxi, že kněží dávali věřícím pít tzv. abluci z kalicha, čímž budili 

falešný dojem přijímání pod obojí (Zuber 1987: 227). Podobně si misionář P. Jakub Firmus S. 

J. ve svém memorandu stěžoval na skutečnost, že se v některých východočeských obcích 

zvonilo po husitsku, a žádal její urychlené vymýcení (Neumann 1931: 44; ibid.: příl. č. 29). 

Celkově však lze říci, že barokní zbožnost u naprosté většiny českého lidu zvítězila. Její 

poutání smyslů, legendy a zázraky, obrazy a sochy, pouti a slavnosti, stejně jako lidu určená 

literatura se staly základními konstitutivními složkami religiozity raného novověku (Říčan 

1947: 235). Bylo tomu tak zřejmě i z toho důvodu, že pozdní utrakvismus se vinou vnitřních 

problémů ale i nedostatečné podpory ze strany šlechty nacházel ve zjevné krizi, vedoucí 

k náboženské laxnosti lidových venkovských vrstev (Válka 1985: 76, 85-86), pro něž právě 

262 Již V. Smutný si kupříkladu uvědomil, jak úzkostlivě se ilustrátor modlitební knížky snažil napodobovat (lidu 
známé) barokní výtvarné umění, najmě kostelní architekturu; Smutný 1893: 588. Podobnou "magičnost" však 
najdeme i u tajných nekatolíků, žehrajících kupříkladu na to, že než byly zavedeny zádušní mše, byla větší úroda 
(k tomu viz Ducreux 1992: 63). 
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reformní katolicismus představoval, stejně jako již dříve pro některé šlechtice a měšťany, 

významnou zbožnou alternativu. 

O této skutečnosti, tvořené z jedné strany protireformačním působením katolického 

duchovenstva spolu s jeho mocenskou podporou ze strany světské moci a z druhé strany 

doposavad nedostatečně ukojovanou žádostivostí působivé religiozity mezi lidem, přičemž 

tato dvojakost tvořila její důležitou složku, svědčil například neobyčejný vzrůst/obnovení 

poutních míst spojovaných se zázraky na přelomu 17. a 18. století (Hanzal 1987: ll O; cf 

Kalista 2001). V téže době doznala nového rozšíření i klášterní religiozita, tak ostře 

kritizovaná ze strany reformátorů, takže nebývale vzrostl počet řeholníků (Dokoupill972: 8-

9), stejně jako religiozita spojená s náboženskými bratrstvy (podrobněji Mikulec 2000). Právě 

náboženská bratrstva, jejichž hlavním manifestním cílem bylo pečovat o duše zemřelých 

bratří/sodálů a zajistit jejich co možná rychlý přechod z očistce do ráje, přitom v této podobě 

byla prvkem typicky "barokním". Žádná jiná historická epocha totiž nepociťovala takový 

strach ze smrti, respektive z nedosažené spásy, a zároveň nevedla k tak utilitaristickému 

řešení tohoto problému, jež by bylo kognitivně přístupné širším sociálním vrstvám. Obrovský 

rozmach tohoto typu zbožnosti, stejně jako doložitelné vyvrcholení fundační horlivosti všech 

sociálních vrstev, směřující k zabezpečení posmrtné existence (zádušní mše) (Zuber 1987: 

197), je proto přesvědčivým dokladem výrazně většinového úspěchu protireformace. 

Obdobně tomu bylo i v případě kultu světců, včetně nově zavedené úcty ke sv. Janu 

Nepomuckému, jehož kult byl živen nejen literaturou a kázáními, ale hlavně poutěmi a 

zasvěcenými uměleckými díly (sochy, obrazy, chrámy), doslova zaplavujícími český venkov. 

Přitom platilo, že "v první polovině 18. století bychom snad nenašli katolického věřícího, 

který by neměl nějaké profesionální či osobní důvody, aby se na Jana Nepomuckého obracel 

jako na svého přímluvce" (VInas 1993: 187).263 Nepomukův kult navíc byl spíše lidem chtěn 

a vyžadován než jen "uměle zaváděn", jak o tom svědčila řada jeho soch ještě z doby, než 

došlo k oficiální beatifikaci či kanonizaci, svou existencí ipso facto překračujících meze 

katolického kanonického práva (cf Mach 2000: 44; Oliva 1903-07, 1905: 10; Zuber 2003: 

265).264 

263 Cf snad poněkud idealizující zápis lužecké farní kroniky, uvádějící, že "r. 1769 povznesena úcta k Sv. Janu 
Nep. na cestě andělské. Socha obklopena hořícími večer lampami; lid se všech stran pospíchá, pěje pobožné 
písně a modlí se"; cit. in Oliva 1903-07, 1903: 201-202. 
264 Například v roce 1686 byla odhalena Nepomukova socha v Kostelci nad Orlicí, 1711 v Chlumku u Luže, 
1712 v Dobrušce. Také první stíhaná potupení "světcovy" sochy se udála ještě před jeho kanonizací a dokonce i 
beatifikací, například v roce 1717 v Černožicích (Neumann 1931: 17), či o rok později ve Vysokém Mýtě (Bílek 
1892: 272)! 
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Vůči těmto formám barokního katolicismu, stejně jako třeba proti již zmiňovanému novému 

křesťanskému pozdravu, se příležitostně zdvihal odpor, těžko však říci do jaké míry vyvolaný 

přežíváním tajného nekatolictví a do jaké jen obecným lidovým odporem vůči novotám, nebo 

třeba i nespokojeností se stávající církevní vrchností/fundátory při jinak (přinejmenším 

částečně) katolickém přesvědčení "rouhačů" a "obrazoborců". I v tomto případě totiž máme 

co dělat s dvousečným pohybem. Nepomucenská patrocinia byla z misijních důvodů obzvlášť 

hojně zakládána v severovýchodních Čechách a na českomoravském pomezí, nejčastěji 

v okolí Žamberku a Litomyšle, tedy v oblastech největšího výskytu tajných nekatolíků (Mach 

2000: 43; VInas 1993: 188). Proto nebylo zas až tak překvapivé, že právě zde se příležitostně 

objevoval největší odpor proti tomuto světci, rouhání nebo i vyloženě ikonoklastické 

tendence (viz Neumann 1931: 61-62). Podobně se s odporem části venkovanů setkala i jinak 

hojně navštívená královéhradecká slavnost u příležitosti Nepomukovy kanonizace 16.-18. 

dubna 1730, na níž byla vyžadována povinná účast dvou osob z každého domu (Mach 2000: 

44), nebo když byl o šest let později v Dobrušce postaven mariánský sloup, hned na něm 

neznámý pachatel poškodil plastiku dalšího "protireformačního"/nového světce, sv. Františka 

Xaverského (ibid.: 47). Avšak stejně jako je nejisté, jak vlastně tyto činy interpretovat, tak je 

na druhou stranu zřejmé, že se jich (snad s výjimkou některých oblastí) dopouštěla jen velmi 

malá část populace, zatímco u ostatních budily odpor a snahu "zbavit se jich" prostřednictvím 

kolektivních expiačních rituálů. 

Podle R. Zubera můžeme charakterizovat lidovou zbožnost 18. století několika základními 

znaky. Patřilo by mezi ně to, že v každé neobvyklé události byl hledán Boží zásah, dále sotva 

přehlédnutelná touha zajistit si spásu prostřednictvím odpustků, radost z pospolitosti 

projevující se v přemíře svátků a slavností, ale i náboženské divadlo a kramářské písně (Zuber 

2003: 221-234). Jejím dokladem však na druhou stranu byly i víceré stesky zahraničních 

pozorovatelů, v plném slova smyslu zděšených nad neuvěřitelnou pověrčivostí českého lidu 

(viz Maur 2003: 90; VInas 1993: 156; cf také Horák 1946: 26; Tomíček 1926). Kjejí 

konstituci přitom vedly (přinejmenším) dva faktory, v první řadě vzhledem k jiným zemím 

relativně opožděné přijetí barokního katolicismu, způsobené předbělohorským 

nekatolicismem a i později pomalou rekatolizací venkova, a ve druhé řadě sám obsah a formy 

tohoto typu víry. Katolická teologie svátostin, tedy svěcení, žehnání a exorcismů, totiž 

doslova volala po svém "magickém chápání", podporovaném ještě nedostatečnou katechezí, a 

totéž platilo i o ústředním tajemství katolické mše ~ přepodstatnění. Magického vnímání 

(posvěcené) hostie lidem si ostatně všimli již současníci (Zuber 1987: 229) a proto nijak 

nepřekvapuje, byla-li příležitostně užívána i k církví zapovězeným (ale fungujícím!) 
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léčitelským a čarodějným praktikám. Tím se však již dostáváme od lidového "barokního" 

katolicismu sensu stricto, jenž nám bude níže představovat třeba F. J. Vavák, k jeho neméně 

významné heterodoxní složce. 

Takřka evergreenem všech misionářských relací se totiž v 18. století staly stížnosti na nízkou 

míru náboženských znalostí venkovanů, kteří, byť se i považovali za katolíky, o vnitřním 

obsahu této víry nevěděli prakticky nic, neznali Otčenáš, Trojiční učení atd. (cf např. Podlaha 

1903-07). Bylo tomu tak již jen pro nedostatečnou běžnou církevní správu, z vnějších i 

vnitřních důvodů zaostávající za potřebami společnosti, ale také proto, že církev v té době na 

pozitivním vymezení lidové zbožnosti z praktických důvodů příliš pevně nelpěla. Církev 

vyžadovala a při různých příležitostech (zpověď, vizitace atp.) i kontrolovala, byť asi mnohdy 

jen čistě formálně, pouze tzv. základy víry (in confuso et saltem quod substantiam): znalost 

počtu svátostí, Otčenáše, Desatera a patera tzv. církevních přikázání (Zuber 2003: 192). Proti

protestantská orientace první a poslední části tohoto "věroučného minima" přitom 

umožňovala poznat katolicitu zpovídaného, druhá a třetí část alespoň částečně jeho 

křesťanskost, což asi standardním duchovním úplně stačilo, na víc ostatně asi ani neměli čas. 

Tím spíše však takové nedostatečné znalosti musely popuzovat obvykle v teologii velmi 

sběhlé misionáře, zasvěcující celý svůj život hlásání pokání, i když na druhou stranu není 

vyloučeno ani to, že stesky na nízkou míru ortodoxie lidových vrstev mohly v 

v misionářských relacích být i standardními topoi, nebo že jimi bylo sledováno zachování 

tohoto typu náboženského působení. 

Ať se však k této otázce postavíme jakkoli, je zřejmé (a ukazují na to i paralely z jiných 

zemí), že lidová zbožnost přijala i blíže neurčitelnou část předkřesťanských a 

mimokřesťanských náboženských představ. Typickým příkladem mohou být folkloristy 

sebrané zvyky liturgického roku a další polokatolické-poloanimistické rituály (Horák 1946: 

71-79; Moudrý 1942; Procházka 1910; Tomíček 1921: 12; !dem 1926). R. Zuber však 

správně připomněl, že nad tím vším se klenula církevní garance a autorita; katolickou 

většinou obyvatelstva byla církev vnímána jako jediný představitel a prostředkovatel "pravé" 

víry, zatímco heterodoxní náboženské představy byly do tohoto primárně křesťanského 

obrazu světa toliko inkorporovány bez schopnosti samostatné existence (Z uber 2003: 236). 

"Světový názor našeho lidu je křest'anský. Ústní podání přiblížilo lidu příběhy biblické 

především povídkami . . . četné legendy o světcích a světicích, kázání, vypravování o 

zázracích, pouti a procesí k památným chrámům a kaplím, špalíčkové písně, spisy 

náboženské poučné apod., vytvářely soubor náboženské tradice, z níž hojně čerpala ústní 

slovesnost" (Horák 1946: 92). Z existence heterodoxních náboženských představ, četných 
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nepochopení "vysoké" církevní dogmatiky a jejích "lidových" reinterpretací, vedoucích třeba 

až tak daleko, jako bylo chápání Trojice jako spojení otce (Boha nebo sv. Josefa), matky 

(Marie) a dítěte (Ježíše), Boha jako hromovládce a Mariiných očí jako studánek, nemluvě už 

o nejrůznějších pověstech o nekřťěňatech, v upíří podobě bloudících krajem a podobně 

(Moudrý 1942: 48; cf Kozák 2003: 603-607; Procházka 1910; Tomíček 1926), proto ještě 

nemůžeme usuzovat na existenci nějaké paralelní, orální tradicí nesené lidové kultury, jež by 

byla s to konkurovat "oficiálnímu" křesťanství. 

Úvahy o paganokřest'anském charakteru lidové religiozity, v českém raném novověku již 

nepochybně stojící mimo rovinu možného, nám nicméně mohou posloužit k lepšímu 

pochopení problematiky přetrvávání dědictví české reformace. Ta se totiž podle některých 

autorů, zastávajících přesvědčení o trvání husitismu a bratrství v lidových vrstvách na 

venkově (přinejmenším v některých oblastech) mohla udržovat i v podobě nejistých 

náboženských identit, jako vytrvalé "posuzování pravosti" různých typů religijní zvěsti, 

srovnávání tištěných zdrojů s kázáními i mezi sebou atd. (např. Ducreux 1992: 63-66; 

Neumann 1931: 60), přičemž písemně fixovanému Slovu byl přikládán větší význam než 

mluvenému (Petráň et al. 1990: 243). Jistě není důvod zpochybňovat existenci těchto praktik, 

je však otázkou, nakolik byly rozšířené a tu je třeba mít spíše za to, že zasahovaly jen malou 

část populace. Hloubání o víře, typické pro (katolické i nekatolické) písmáky a/nebo 

vyslýchané u církevních a světských soudů, které tak ipso facto pronikalo do většiny pramenů 

zobrazujících lidovou zbožnost 18. věku, nepochybně bylo "vyhrazeno" jen nemnohým, již 

k tomu měli nejen dostatek kognitivních a mentálních schopností, ale v neposlední řadě i času 

a hmotných prostředků. Jak ještě uvidíme, bylo tomu tak i v případě předtolerančních tajných 

nekatolíků, vyznačujících se nad jiné hojnou znalostí čtení a psaní a doslova i "hladem po 

knihách", a proto lze sotva pochybovat, že by tomu na většinové, katolické straně bylo jinak. 

Zjevy písmáků byly v tomto smyslu ojedinělé, ač je na druhou stranu můžeme považovat za 

vcelku věrné reprezentanty lidové zbožnosti. Významná ostatně byla i zmiňovaná "písmo

centričnost" údajně častého lidově-náboženského "duchovního hledání", svědčící spíše o 

doslovném a v jistém smyslu "magickém" chápání psaného textu (podobně jako chápání 

knihy jako "kacířského znamení", doložené Ducreux 1992: 58-59), než o nějakém věroučném 

vzletu a hloubalství v plném smyslu slova. Zároveň to ukazovalo na velmi podobné mentální 

ustrojení lidových katolíků a tajných nekatolíků, jinak řečeno na iluzornost představ o 

(lidovém) protestantismu jako projevu postupného "odkouzlení" světa. K tomu jistě měla 

blízko elitní reformační teologie, v protestantských zemích postupně zakořeňující v stále 

širším veřejném prostoru, ale nikoli (alespoň nikoli většinově) čeští tajní nekatolíci 18. století. 
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4. KAPITOLA 

TAJNÍ NEKATOLÍCI, JEJICH PRONÁSLEDOV ÁNÍ 

ANÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY 

Nastavení normativních a institucionálních hranic religiozity po většinu 18. století 

připouštělo relativně malé věroučné znalosti venkovského obyvatelstva a za určitých 

okolností (a s určitými "katarzemi" v podobě občasných výlevů antisemitismu) dokázalo 

trpět i nekřesťany - židy. Vědomě se však vymezovalo vůči druhdy většinové, v tomto 

období však nepovolené nekatolické víře. Již tím byla situace tajných nekatolíků v Čechách a 

na Moravě specifická, protože tvořili jedinou pro své náboženské přesvědčení - byťsi 

chápané jako crimen contra statum -pronásledovanou skupinu obyvatelstva, což je vedlo 

k různým obranným strategiím a vposledku některé z nich až k emigraci do relativně blízké 

protestantské ciziny. Širší evropský sociální, politický, náboženský i intelektuální vývoj, 

v jehož rámci byli tito emigranti spíše drobným zrnkem prachu vláčeným událostmi než 

jejich aktivními tvůrci a hybateli, však vedl k další specifičnosti. Misijní angažovanost 

luterského pietismu, spatřující hlavní cíl pozemského života v praktických projevech 

křesťanské lásky k bližnímu a mimo jiné právě v rozšiřování této "možnosti spásy", stejně 

jako sociopolitické zájmy nového středoevropského hegemona, Pruska, totiž spolupůsobily 

na (dočasné) neutuchání zájmu o jejich souvěrce v českých zemích. Náboženští emigranti se 

na ně obraceli prostřednictvím literatury, která se tak stala důležitým nositelem protestantské 

zbožnosti a de facto nahrazovala pastorační práci, ale i přímo jako nositelé (= pašovatelé) a 

kolportéři této literatury do Čech a na Moravu, kde působili jak svým příkladem tak někdy 

přímo i jako zakázaní kazatelé, predikanti. Jen díky tomuto působení, vycházejícímu v různé 

míře ze všech center české emigrace 18. věku i z dalších (někdy jen částečně) 

protestantských zemí, se mohlo tajné nekatolictví udržet, přestože v této době zasahovalo již 

jen malou část české populace, a dokonce mohlo na počátku 18. století projít významným 

oživením. 

Badatelé v oblasti české religiozity raného novověku se shodují, že "pro [tajné] nekatolíky 

byla ... kniha hlavním prostředkem udržení víry, zachování náboženské identity" (Svatoš 

2003: 365). Trvání a vývoj tohoto hnutí vskutku nelze oddělit od emigrantské/protestantské 
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knižní politiky, včetně distribuce (v dědičných zemích) zakázané literatury, ať již (v menší 

míře) intelektuální nebo především pololidové/lidu určené. Jejím obsahem jsme se již 

zabývali, avšak je třeba připomenout, že tento věroučný a "ortopraktický" obsah tvořil jen 

jednu rovinu jejího působení; neméně důležité bylo, co a jakým způsobem z něj čeští tajní 

nekatolíci byli s to recipovat. Tajné nekatolictví sice bylo "náboženstvím knihy", to však 

rozhodně neznamenalo, že by rámec této literatury z různých důvodů nepřekračovalo nebo si 

po svém "nedoplňovalo"; v této souvislosti snad lze připomenout "tvůrčí přístup" 

furlandského mlynáře Menocchia ke knihám, neboť ten podle C. Ginsburga různou literaturu 

vnímal nejen prostřednictvím jejího vzájemného porovnávání, ale také v kontextu lidových 

náboženských představ a v neposlední řadě skrze vlastní recepční "mřížku", jíž tyto texty četl 

(Ginzburg 2000: 60-66). S "literární" formou a projevy tajného nekatolictví však zároveň 

souvisela proti němu zaměřená státní a církevní politika; jeho katoličtí protivníci si totiž byli 

plně vědomi tohoto charakteru a právě proti němu v karolinské a tereziánské době směřoval 

hlavní nápor obnovené protireformace. Katoličtí teologové s těmito knihami polemizovali, 

zabavovali je, ničili a nahrazovali "dobrou" katolickou četbou. Vlastnictví zakázaných knih 

zřejmě bylo, alespoň podle farářských relací, i nejčastějším důvodem k církevním trestům, 

respektive k dočasnému vyobcování z církve (cf Hrejsa 1921: 89-182). V této souvislosti 

bývá (ať již s negativním či pozitovním hodnotícím znaménkem) zmiňován jezuita P. 

Antonín Koniáš, uváděný jako prototyp ničitele a "nahrazovatele" českých knih. Jeho úsilí o 

spásu bližních (téměř) za jakoukoli cenu bylo - počínaje obrozenci - poněkud 

dezinterpretativně hodnoceno jako likvidace národních kulturních statků, čemuž katoličtí 

dějepisci oponovali kvantitativním umenšováním misionářova ničitelského působení a 

připomínámím jeho vlastní tvorby (první z nich zřejmě byl Hanuš 1863: zejm. 84). Takto 

však v dané době otázka nestála. J. Jakubec měl nepochybně pravdu v tom, že "počet knih 

Koniášem zničených je pro posouzení jeho činu vedlejší; on sám by byl jistě raději zničil 

60.000 knih kacířských nežli 30.000" (Jakubec 1929-34, I.: 926), protože právě to chápal on i 

jeho doba jako projev "pravé" víry a nejjistější cestu kjejímu náležitému rozšíření. Ze 

stejných důvodů zase tajní nekatolíci ničili nové projevy protireformační katolické zbožnosti, 

kupříkladu nepomucenské sochy. 

Protireformační státní a církevní působení však má, alespoň z historikova hlediska, i své 

světlé stránky v podobě zachovaných vnějších pramenů, umožňujících ověřovat a korigovat 

interpretace založené pouze na znalosti nekatolické (exulantské) knižní produkce. Díky 

výslechům tajných nekatolíků a zadržených náboženských emisarů, zprávám misionářů a 

dalších aktérů jejich pronásledování, stejně jako díky seznamům zakazovaných a zabavených 
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knih se proto o tomto nedovoleném náboženství mnohdy dozvídáme mnohem více, než o 

lidových formách jediného povoleného vyznání, panujícího katolicismu. Avšak ještě než 

k tomuto výkladu přejdeme, zaměříme se na otázky fungování emigrantských náboženských 

komunit, jejichž vznik a vývoj byl nezbytným důsledkem již zmiňované represivní politiky. 

1. Tajní nekatolíci mezi pronásledováním a emigrací 

Potlačované tajné nekatolictví v českých zemích se dokázalo v průběhu století a půl 

dlouhého období katolicismu jakožto jediné povolené konfese udržet jen díky sice různě silné 

a charakterově odlišné, přesto však v zásadě trvalé podpoře ze zahraničí, především jejich 

souvěrců s českými kořeny, náboženských emigrantů. Sice již F. Hrejsa uvažoval o tom že 

v Čechách a na Moravě existovala jakási podzemní bratrská církev, nahrazující duchovní 

správu institucí laických presbyterů, avšak zdůrazňoval, že "to vše byly přece jen výjimky" 

(Hrejsa 1912: 639). Na tuto starší myšlenku navázali a jí absolutizovali někteří současní 

protestantští historikové (zejm. Burian 1982: 97-98; Melmuková 1999), aniž jí však 

z pramenů doložili, proto se nezbývá než vrátit nanejvýš ke stanovisku Hrejsovu. To 

neznamenalo, že by se tajní nekatolíci výjimečně, obvykle vlivem ciziny, nemohli 

organizovat a dokonce různě využívat svého postavení. Typickým příkladem může být 

Opočenská rebelie, vyvolaná zprostředkovanou agitací J. Liberdy, kdy pro víru vzbouření 

poddaní vrchnosti přímo vyhrožovali, nepřistoupí-li na jejich požadavky, že z panství utečou 

do ciziny se všemi hospodářskými a sociálními důsledky (cf Volf 1908: 12). Přestože to bylo 

formálně zakázáno a příležitostně i tvrdě postihováno, odchod do emigrace zůstával po celé 

toto období reálnou možností (nábožensky, byt' nejen nábožensky) nespokojených 

poddaných a to možností nikoli zcela okrajovou. Uvážíme-li, že do pruského Slezska odešlo 

od čtyřicátých do počátku osmdesátých let 18. století asi dvanáct tisíc osob (Štěříková 1998: 

3 7), je nanejvýš pravděpodobné, že náboženská emigrace 18. století, před tím houfně 

směřující do Saska a paralelně s tím, byt' v menším rozsahu, do Uher, mohla čítat alespoň 

dvacet tisíc osob, tedy plné jedno procento české populace (respektive 0,66% české a 

moravské populace) v polovině 18. století. Bylo to sice málo vzhledem k obrovským 

změnám přirozeného pohybu obyvatelstva za starého demografického režimu, nebylo to však 

tak málo, aby toto množství šlo zcela zanedbávat již jen z kvantitativních důvodů. Naopak 

v emigračních zemích utečenci dali vzniknout více než deseti obcím, přičemž řadu dalších 

výrazně rozšířili. Vezmeme-li přitom za příklad jazykově německý Herrnhut na statcích N. 
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hr. Zinzendorfa v Lužici, z prvních sto šestnácti rodin v této obci bylo svým původem 

dvanáct (10%) z Čech, 77 (66%) z Moravy a jedenáct z obou těchto zemí (9,5%), zatímco 

pouhých šestnáct z oficiálně konfesionálně smíšeného "rakouského" Slezska (viz Moe13chler 

1922; kalkulace ZRN). 

Náboženské emigrace z Čech v 18. století 

Zatímco náboženská (a politická) emigrace z českých zemí v 17. století pocházela téměř 

výlučně ze šlechty a měst, ať už královských nebo poddanských, a byla tvořena především 

intelektuální elitou národa, emigrace následujícího věku byla spíše venkovskou, málo 

vzdělanou, v některých případech spojující náboženské a sociální důvody.265 Tohoto 

charakterového rozdílu si přitom všimli již novobratrští archiváři v Herrnhutu a našel své 

místo i v odborné literatuře (Skalský 1911: 87; Uher 1992), protože se s ním pojila i řada 

dalších skutečností. Zatímco emigrace 17. věku byla, s výjimkou členů Jednoty bratrské, 

věroučně dost umírněná, blízká filipistickému luterství a proto schopná - byť třeba nerada -

přijmout podmínku usazení se v Sasku, gnesioluteránství v duchu Formu/a concordiae, o sto 

let později již vzhledem k existenci pietismu nic takového nebylo nutné a z úhlu pohledu 

emigrantů by to ani nebylo možné. Měli totiž dost jednoznačné představy o "pravé" víře, své 

vlastní, jež demonstrovali například odmítáním skládání světské přísahy (viz např. Skalský 

1911: 126-127, 133-139),266 jež sice nakonec dokázali vměstnat do ranku "pietistické 

ortodoxie", avšak právě jen tam. Konečně snad právě pro větší intelektuální ale i 

265 Náboženské důvody však v případě trvalé emigrace do nekatolické ciziny zřejmě převažovaly (na rozdíl od 
dočasných migračních pohybů mezi jednotlivými zeměmi monarchie nebo i českými zeměmi a Říší), o čemž 
svědčilo i zanechávání relativně značného majetku v Čechách a na Moravě (Heroldová 1971: 43-44, 46-4 7). 
Část českých emigrantů na pruská území z dvacátých a třicátých let sice v průběhu pruského vpádu do 
severovýchodních Čech v roce 1742 získala zpět své majetky, respektive náhradu za ně (Štěříková in Hrubá 
2001: 55), avšak to byly výjimečné případy. Náboženský ráz této emigrace zřetelně ukazuje například list 
výměnkáře M. Němečka ze Šestajovic jeho vrchnosti hr. Colloredovi, sepsaný před emigrací (1732), ve kterém 
sděloval, že musí odejít, aby dodržel svůj křestní slib, a zároveň prosil Boha o milost pro "nesprávně" věřícího 
hraběte a jeho rodinu (Volf 1908: 30-31 ). Ostatním vesničanům Němeček napsal: "moji milí bratři, kteří chcete 
býti měšťané nebeští a oučastníci slávy jeho, tehdy poslechněte hlasu jeho, jak dí Pán Ježíš: kdo by ztratil život 
svůj pro mne, nalezne jej, a kdo by zachoval život svůj pro mně, ten ho ztratí. Nu, nejmilejší, neslužte světu, 
nebo on nás spasit nemůže" (ibid.: 31-32). V jeho nezájmu o svět však zřejmě nezaznívala žádná sociální 
revolta, jak o tom svědčil uctivý postoj k vrchnosti (byl si vědom, že jí svou emigrací poškozuje), vrchnímu i 
krajskému hejtmanovi (další listy na s. 32-33; cf také Jílek 1940: 34, 56). Zároveň je zajímavé, že Němeček 
počítal s větší teologickou sběhlostí šlechtice, jemuž dopis protkal řadou biblických citátů, oproti svým 
sousedům, kde jich bylo postatně méně a vůbec se neobjevovala přesná určení mist. Tato skutečnost samozřejmě 
má paralely v "různých teologiích" středověku, určených buď vzdělaným nebo lidovým recipientům (viz 
Gurevič 1996: 115-116), ovšem s tím rozdílem, že tentokrát toto dělení neprováděl (jen) klerik, nýbrž (relativně) 
nábožensky vzdělaný laik. Jeho intence však byla stejná. 
266 Bible (Mt 5, 34) zakazuje křest'anům přísahat, což církevní teologie chápe především jako pobídku k obecné 
mravnosti - stačí přeci dané slovo, přísaha by v lidských vztazích měla být nadbytečná- zatímco laičtí biblicisti 
tento příkaz Kázání na hoře pochopili doslovně. 
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socioekonomické schopnosti emigrantů 17. století, odcházejících z českých zemí v několika 

vlnách především v období Třicetileté války a krátce po ní, obvykle vedly k jejich poměrně 

rychlé asimilaci v prostředí hostitelských zemí, hlavně v Sasku (což zároveň znamenalo 

germanizaci) a v Uhrách, respektive nejčastěji na území dnešního Slovenska. V 18. století 

tomu tak z různých důvodů nebylo, takže potomci těchto emigrantů si udrželi své vazby na 

Čechy a Moravu mnohem déle, často až do dvacátého věku, což bylo důvodem i důsledkem 

jejich (pietismem vybuzené) misijní horlivosti směřující zpět do mateřské země (cf např. Dvě 

nové písně 1773). 

Poddanská emigrace 18. století vycházela především z příhraničních oblastí s nekatolickou 

cizinou, ze severovýchodních Čech, českomoravského pomezí a severní a východní 

Moravy,267 a vedla nepříliš daleko za hranice. Byli-li její příslušníci jazykově němečtí, přímo 

magnetem se pro ně od dvacátých let 18. věku stával pietistický Hermhut, zatímco jazykově 

česká emigrace směřovala v největší míře do jeho blízkosti, do nově založených obcí Velký 

Hennersdorf (1724), Nízké (1742) či české osady (Karlov) v Gerlachsheimu (1725).268 Tyto 

ryze české vsi přitom zůstaly přinejmenším po dvě generace sociálně (nikoli lokálně) 

stabilními komunitami (Uher 1992: 295); čeští emigranti se sice dále podíleli i na dosídlování 

jazykově smíšených obcí - zejména Herrnhutu - zde však došlo k jejich rychlé asimilaci. 

Výrazným a patrně nejdůležitějším sociálně stabilizujícím, etnodiferencujícím a 

etnozachovávajícím prvkem v životě hennersdorfské a gerlachsheimské české enklávy přitom 

byla jejich specifická religiozita, pro kterou příkře odmítaly přímé splynutí se saskou 

luterskou církví. Sice se hlásili k "české konfesi", avšak "nie mieli tu na mysli Czeska konfesji 

z roku 1575 ani zadnego innego dokumentu. Czeska konfesja znaczyla dla nich wyznanie 

czeskich protestantów, czyli to, co znali ze swoich tajnych zebran" (Štěříková 1998: 29). Tak 

sice platilo, že "byli ,na modlitbách ustavičně'. Modlili se nejen v komůrce, nýbrž i v lesích a 

na polích" (Skalský 1911: 317-318), jejich zbožnost však v mnohém kolidovala s 

náboženskými názory jejich duchovních správců. Z nich dokázali akceptovat jen dogmaticky 

mírné pietisty, i když i zde mnohdy docházelo ke třenicím. Laici si totiž připadali nábožensky 

opravdovější než jejich kazatelé a neostýchali se jim to dávat najevo, někteří se dokonce měli 

i za pravověrnější. Naproti tomu z hlediska luterské ortodoxie "ztratili pravého ponětí o 

náboženství; musili půlleta utvrzováni býti ve víře, a pak teprv připuštěni k přijímání svátosti 

267 Podle zjištění E. Štěříkové např. čeští emigranti v Berlíně a Rixdorfu pocházeli celkem ze 142 lokalit, z nichž 
bylo 101 míst v oblasti pozdějšího východočeského tolerančního sektářství; viz Štěříková 1999: mapa na s. 712. 
Podobně tomu bylo i v případě emigrantů do pruského Slezska a později na území Polska; Heroldová 1971: 20, 
38-41. 
268 Jazykově českému charakteru těchto osad, na rozdíl od Herrnhutu, odpovídalo i to, že známý Jiří Schafr si 
zde počeštil jméno na Vostrý; France k 1999: 303. 
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oltářní" (Rezek 1887: 96; obd. Volf 1908: 2; totéž bylo zaznamenáno i v Hermhutu, viz 

Weinlick 2000: 70-74). Jen někteří se postupně s pietistickým luterstvím identifikovali, 

zatímco ostatní mnohdy naopak využili nově získané relativní náboženské svobody k rozvíjejí 

své de facto sektářské zbožnosti, třebaže formálně zůstávali údy saských a slezských 

luterských sborů. Přitom "ani řeč ani původní česká kultura se v těchto pozdějších 

emigračních vlnách dále nerozvíjela", ani ne tak pro relativní prostotu těchto emigrovavších 

poddaných, jak soudí B. Uher (Uher 1992: 295), jako spíše pro jejich fundamentálně 

náboženské založení. Vše ostatní nebylo než nevýznamnými ,jevy průvodními"; proto platilo, 

stejně jako o sto let dříve, že konceptualizovat dilema českých emigrantů v pojmech , víra 

nebo vlast' by bylo vyloženě ahistorickým (cf Hrubá 2001: 52; Maur 2003: 125). Religijní 

výlučnost, lpění na eucharistickém lámání chleba proti luterskému přijímání oplatky, zamítání 

přísahy a další sektářské důrazy na striktně biblickou náboženskou praxi pak vedly k četným 

sporům s místními vrchnostmi a v konečném důsledku k přesunu lužických sborů do 

Braniborska, probíhajícímu od roku 1732 do druhé poloviny třicátých let (Slavík 1876: 323-

324; Štěříková 1999: 57-84; cf Dvě nové písně 1773: zejm. 27-47). 

Ve třicátých letech 18. století se emigrace výrazně zmenšila jednak v důsledku uvedeného 

přesunu, ale i vinou represí po potlačení Opočenské rebelie; byl to však jen dočasný útlum. K 

masovějším nábožensky motivovaným odchodům poddaných ze země začalo opět docházet 

po pruském záboru Slezska (Štěříková 1992: 25; Eadem 2001); přitom jen za samotného 

pruského vpádu do severovýchodních Čech v letech 1 7 41-42 tam "z nouze o spasení" odešlo 

okolo 2.000 lidí (Štěříková 1968: 63; Eadem 1998: 28).Z69 Byli usazeni v okolí Miinsterbergu 

a po četných sporech s místními vrchnostmi nakonec založili vlastní obce Poděbrady (1746), 

Husinec (1749), Bedřichův Tábor (1749), Bedřichův Hradec (1752), Malý Tábor (1752), 

Černín (1756) a Lubín (1778).27° Kamenem úrazu přitom opět byl bohoslužebný ritus, 

podávání lámaného chleba proti luterské oplatce, neboť přesné dodržování biblických 

ustanovení emigranti pokládali za jedinou a nejjistější cestu ke spáse (Štěříková 1992: 37). 

Tak se dokonce stalo, že spor o charakter přijímání svátosti oltářní přerostl v "otevřený boj, ve 

kterém nechyběly ani ,krvavé hlavy'" (Štěříková 1968: 68). Tyto problémy s (náboženským) 

"usazením" českých emigrantů ve Slezsku vedly buď k jejich oddělování do samostatných 

obcí, nebo dokonce k druhotmým emigracím do Braniborska (Rixdorf a další novobratrské 

komunity v okolí Berlína, kde se připojili k hennersdorfským a gerlachsheimským) či Polska 

(Zelów) (cf např. Hrubá 2001: 62; Štěříková 1998: 29-31 ). V samotném Slezsku zase 

269 Oficiální pasy přitom však získalo jen 253 osob; jejich seznam uvádí Volf 1908: 57-66. 
270 Správní vývoj českých nekatolických osad v dnešním Polsku nejlépe shrnula Heroldová 1971: 51-54. 
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vznikaly lokální náboženské skupiny charakterově zcela shodné s pozdějšími skupinami 

českých tolerančních sektářů. Například nedaleko Miinsterbergu "skupina usazená o samotě 

na panství hrabat Henklů propadla pod vedením sečtělého, dříve velmi váženého písmáka a 

lidového kazatele Hejcmana sektářství" (Štěříková 1992: 59), protože Hejcman začal vedle 

svébytných biblických výkladů, pro které luterští kazatelé neměli nejmenší pochopení, brzy 

nábožensky vykládat i své vlastní sny a celé hnutí postupně směřovalo k radikálnímu 

rozchodu s křesťanstvím. Jeho čelní představitelé byli proto uvězněni, v některých rodinách 

však zřejmě skrytě pokračovalo až do 19. století. K podobnému vývoji došlo v roce 1753 i v 

Husinci (ibid.: 79) a o pět let později v Bedřichově Táboře (ibid.: 89). 

Spor o praktické provádění eucharistického ritu přitom byl typickou charakteristikou českých 

tajných nekatolíků v 18. století i emigrantů zjejich řad; dřívější emigranti naproti tomu 

akcentovali spíše četnost a upřímnost svátostného přijímání. Jeho podstata, totiž zda při 

bohoslužbě lámat a podávat/přijímat chléb, jako to uvádí Lukášovo evangelium, nebo jeho 

"praktičtější nápodobu" v podobě předem připravené oplatky, dobové teology vůbec 

nezajímala (první na to upozornil Institoris Moszóczy 1783: 4-5, 36-44, 48-49), protože 

hlavní rozdíly mezi protestantskými vyznáními (oprávněně) spatřovali v učení o Boží milosti, 

související koncepci predestinace a ve sporu o podstatu Večeře Páně (respektive charakter 

Kristovy přítomnosti v eucharistii). Tím spíše jim však připadalo nemístné, aby se pro takto 

nedůležitou věc přestupovaly bohoslužebné řády jejich církví, což naopak emigranti chápali 

jako přestupování biblického ustanovení, jak na to byli - ve své optice - zvyklí již 

z katolických Čech (cf Hrejsa 1912: 638). Pietismus emigračních sborů jim k tomu ostatně 

dal důležitý předpoklad, (možnost) nadsazování Duchem obrácených laiků nad neobrácené 

kazatele, což vedlo k tomu, že tito emigranti se proti výkladům svých řádných luterských 

kazatelů vždy výrazně stavěli na stranu svých lidových vůdců, náboženských učitelů z 

vlastních řad. Právě oni požívali svrchované náboženské autority, ve Velkém Hennersdorfu 

donutili faráře J. Liberdu k přijímání s lámaným chlebem, v Gerlachsheimu a v Miinsterbergu, 

kde to možné nebylo, výrazně znesnadňovali sborové působení farářům V. Schulzovi a O. 

Macherovi. Argumentovali přitom vlastní biblickou exegezí, dle které správné přijímání z 

rukou laika cenili výše než nesprávné z rukou duchovního, byt' by první z praktických důvodů 

muselo být konáno v soukromých domech nebo třeba i v hostinci (Štěříková 1992: 40-43). K 

náboženskou praxí - zejména opět v otázce svátostného přijímání a vzájemné podřízenosti 

kazatelů a laických duchovních vůdců - podmíněnému rozkolu došlo i v Braniborsku, v 

Berlíně a jeho okolí (Rixdorf, Schonberg, Fridrichshagen, Buxhagen, Schone Linde, 

Nowawes), kam se přesunula značná část českých emigrantských sborů z Lužice a Slezska. 
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Zpočátku byl vývoj poklidný, nepochybně zásluhou "věci znalého" prvního kazatele 

berlínských Čechů J. Liberdy, pocházejícího z Velkého Hennersdorfu. Českým emigrantům 

bylo zvláštní milostí Bedřicha Viléma I. ze 4. června 1739 povoleno přijímání s lámaným 

chlebem, protože "oni zvlášť na tom trvali", a vlastní církevní správa (Slavík 1876: 330), v 

jejímž rámci si vzhledem ke kazatelově benevolenci mohli de facto věřit i konat ,jak kdo sám 

chtěl". Potíže nastaly po Liberdově smrti (1742) v souvislosti s příchodem několika nových 

kazateků, kdy jen část sboru přijala nového luterského faráře, zatímco další se scházeli tajně 

pod vedením laiků (Štěříková 1992: 40; cf Eadem 1999). Ještě další svým vědomým 

navázáním na matné tradice české reformace nadchla zbožnost ochranovských, takže jen mezi 

420 berlínskými Čechy v roce 1747 existovala již tři vyznání: 108 osob se hlásilo k luterství, 

133 k reformovaným a 179 k herrnhutskému novobratrství (Slavík 1876: 331). Z těchto sporů 

o náboženskou praxi jako soteriologickou záruku zajisté vznikla "zášť a rozepře, až i před 

soudy souzeni byli" (ibid.: 332), zatímco jejich již zmiňovaná vzájemně polemická 

náboženská literatura (jinou ostatně skoro ani nepsali) představovala nejčistší možnou ukázku 

religijně založené nesnášenlivosti. Pro úplnost snad třeba dodat, že relativně malé české 

enklávy v pruském Slezsku a v Braniborsku zanikly asimilací v první polovině 19. století; 

nejdéle se český živel udržel v Rixdorfu u Berlína, kde poslední česká mluvčí zemřela až v 

roce 1942 (Uher 1992: 295). 

Mnohem méně je naproti tomu známo o náboženské emigraci do Uher a to především proto, 

že rychle a "neviditelně" splývala s tamními českojazyčnými enklávami (cf Kálal 1922; 

Niederle 1906 ad.). 271 Uherské vrchnosti nepochybně o příchodech těchto lidí věděly, 

opakované vyzývání k jejich vracení však v tomto případě nepadalo na úrodnou půdu a 

zřejmě vedlo k jejich zatajování. Pravděpodobně díky větší geografické blízkosti Uher a 

Moravy zároveň nedocházelo k vážnějším vnitrocírkevním rozkolům, protože emigranti se 

byli s to podřídit náboženským představám duchovních jedné z uherských protestantských 

církví. Mezi saskými, respektive později i braniborskými a slezskými emigranty na jedné 

straně a emigranty v Uhrách na straně druhé ovšem existovaly čilé vzájemné kontakty, 

docházelo tedy ke vzájemnému zprostředkovávání náboženských obsahů (Čapek 1948: 133; 

Hrejsa 1947: 138-139). 

271 Studiu této otázky se v rámci autorova grantu Tajní nekatolíci v českých zemích v 18. století z perspektivy 
historického a historicko-antropologického studia aktuálně věnuje D. Tinková. 
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Vnitřní život emigračních sborů 

Pietistický důraz na laický živel a misijní činnost se plně projevil v zájmu českých emigrantů 

18. století zpětně působit do své mateřské země, v níž fungovali jako převaděči do 

nekatolické ciziny, nositelé zakázané literatury nebo i laičtí kazatelé (všechny tyto typy byly 

v dobových pramenech obvykle směšovány pod pojmem predikant). Obvykle přitom 

nezáleželo na jejich sociálním a hospodářském zakotvení v hostitelských zemích a dokonce 

ani na pohlaví, jako emisarky příležitostně působily i ženy (viz např. Podlaha 1898: 53; 

Hrubá 2001: 55). Proti výkladům starší katolické literatury, že emigranti se působení 

v Čechách a na Moravě, za které hrozily přísné tresty, ujímali především z hospodářských 

důvodů, pro obrovskou chudobu v cizině, lze argumentovat třeba příkladem Jiřího Vostrého, 

který se po emigraci na konci dvacátých let usadil v Gerlachsheimu, ale již roku 1732 byl 

v Čechách dopaden a odsouzen nejprve na doživotí a pak poslán na nucené práce. Po 

zdařilém útěku se usadil v braniborském Rixdorfu, kde se mu hospodářsky velice dobře 

dařilo, ale jako náboženský emisar byl dopaden ještě jednou v roce 1759, takže svůj život 

ukončil v pražské nemocnici (Schulz 1915: č. 5-6, 23-24; cf Francek 1999: 303-305; Hrubá 

2001: 54-55). Z uherských predikantů podobně působil někdejší poddaný Rychmburského 

panství Josef Čejka (Adámek 1911-22: č. 21-24). Nebyla to tedy hmotná bída, jež by vedla 

relativně zámožné emigranty k opětovným návratům do Čech, byt' jim za jejich kázání tajní 

nekatolíci někdy platili (Podlaha 1898: 53), nýbrž především náboženské důvody, "nouze o 

spasení" bližních, podmiňující či prostředkující vlastní spásu. V této souvislosti nutno dodat, 

že takového "materialistické" soteriologické uvažování souviselo spíše s lidově-katolickým 

pochopením ekonomiky spásy, než s luterským - byt'si pietistickým -konceptem sofa gratia. 

Docela stejně tomu však bylo i v případě již citovaného vření ohledně praktického provádění 

eucharistického ritu, kdy můžeme důsledné lpění na biblickém znění chápat jako projev 

"magického" myšlení, zatímco intelektuálně-protestantský nezájem o tuto otázku jako 

příznak postupujícího "odkouzlení světa". Bylo-li tomu tak, ukazuje se, že mezi lidovým 

katolictvím a nekatolictvím neexistovaly výratnější "mentalitní" rozdíly, které naopak 

panovaly mezi lidovou a elitní rovinou náboženských představ. 

Pro lidovou zbožnost bylo charakteristické i obecné převádění teologických otázek na 

praktickou rovinu etiky každodenního života, větší důležitost přikládaná "ortopraxi" než 

(nepříliš srozumitelné) ortodoxii. To se projevovalo i v případě českých náboženských 

emigrantů 18. století; například v Zelowě se proto dlouho odmítali živit obchodem, který 

považovali za neslučitelný se svou vírou, stejně jako zamítali hostince, tanec, divadlo nebo 
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karetní hry (Heroldová 1971: 92-96; Hrubá 2001: 62-63, 66; Štěříková 2002: 64n.). Tito 

druhotní emigranti se sice ztotožnili s reformovaným vyznáním, jako "památku" na tradici 

české reformace však - pro helvetskou církev zcela netypicky - slavili "svátek" Jana Husa u 

příležitosti výročí jeho upálení (Hrubá 2001: 66; cf Štěříková 1998: 37). Proti formálnímu 

kalvinismu však mohlo zároveň vystupovat i podobně vnější luterství, projevující se vedle 

vědomí vlastního sebevymezení především dalšími praktickými ohraničujícími znaky, 

oddělením hřbitovů a zdobením domů272 (Heroldová 1971: 92, 133). 

K radikálnějšímu rozchodu s "oficiálním" vyznáním poprvé došlo v německojazyčném 

Hermhutu, kde jej podpořila i vrchnost, N. hr. Zinzendorf. Obec, původně přináležející 

k Berthelsdorfské faře (jíž spravoval pietista Rothe), totiž měla odpor k liturgickému pojetí 

církve a vyžadovala i některé další nábožensko-praktické zvláštnosti, například společnou 

zpověď, přecházející v jakési probuzenecké "výkazy o duchovním životě" jednotlivců a 

v jejich sborovou "lustraci". To vedlo k rozkolu s bertheldovským farářem, po kterém se 

duchovní správy hermhutských de facto ujal Zinzendorf jako laický kazatel, utvrzeném 

vydáním církevní ústavy v prosinci 1727 (Weinlick 2000: 74). Později došlo i k rozdělení 

sboru podle věku, pohlaví a stavu na tzv. chóry, vznikly společné domovy pro svobodné 

muže (1728) a dívky (1730). Zinzendorf se přitom snažil zůstávat v rámci saské luterské 

církve, zachovat alespoň formální podřízení obnovené Jednoty drážďanské konsistoři, avšak 

stále se zvětšující rozpory vedly k definitivnímu oddělení ve čtyřicátých letech. Unitas 

fratrum se přitom na základě teorie tropů, akcentující v duchu semper reformanda a luterské 

"nejistoty Písmem" různé a přitom potenciálně správné možnosti šíření Kristova učení, ale i 

z praktických církevně-politických důvodů vymezila jako nadcírkevní náboženská 

organizace.273 Její církevně-organizační samostatnosti tím nicméně bylo s konečnou platností 

dosaženo, novobratrství se konstituovalo jako samostatný věroučný a organizační směr uvnitř 

protestantismu a kromě Hermhutu začalo (již dříve) získávat i další pietistické sbory a 

zároveň misijně působit na nevěřící (o stavu Unitas fratrum v polovině 19. století viz Janata 

et al. 1864: 283-333). Dosažení této samostatnosti se ovšem neobešlo bez problémů; ve 

čtyřicátých letech 18. století Jednota prošla náboženským tříbením, ochromujícím její 

praktickou činnost. Autoritativní Zinzendorf totiž ve své církvi postupně prosadil svéráznou 

absolutizaci pietistického mysticismu, spočívající především ve fascinaci Kristovým 

utrpením a krví, v jednom kázání dokonce ztotožnil Ducha svatého s Matkou, zavedl nový 

272 Luterské domy měly na štítech vyřezávané kříže, kalvínské kalichy; viz obrazová příloha č. 11-13 in 
Heroldová 1971. 
273 Až do roku 1789 trvalo dělení obnovené Jednoty podle církví, z nichž pocházeli její členové, v Říši na ex
luterány, ex-reformované a "moravany"; k tomu cf Weinlick 2000: 183. 
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bohoslužebný řád, který konstituoval tzv. Řád bláznů, svěcení svátků či velikonoční 

ritualizované očekávání slunce atd. (Křížová 2002: 176-177; Weinlick 2000: 191-196). 

Nakolik přitom v této své pozdní fázi odpovídal na náboženské potřeby a požadavky českých 

a moravských emigrantů, lze sotva určit, v plné míře je to však spíše nepravděpodobné; sbor 

se mu sice nějaký čas podřizoval, ale nakonec většina těchto extrémních novot vzala za své 

buď ještě za Zinzendorfova života, nebo pod vedením A. G. Spangenberga. 

Projevem lidově-praktické interpretace víry, respektive jejího převedení primárně do sociální 

a etické oblasti, bylo i ztotožnění spásy s odchodem z (katolické) země, na které kladly důraz 

vlastní životopisy berlínských novobratří (viz Štěříková 1999: 293-683).274 Přestože totiž 

cesta ke spáse zůstávala záležitostí vnitřního probuzení/obrácení, z úhlu pohledu běžných 

věřících byla neoddělitelná od vnější události, spočívající v opuštění "utlačitelského režimu" 

i záležitostí tohoto světa, majetku apod. K této vnitřní konverzi, dotvrzené zbavením se 

(nábožensky nenáležitého) majetku, přitom docházelo již před emigrací; například známý Jan 

Jílek, když zjistil, že jej neuspokojuje katolická zbožnost, to vyjádřil zcela "materialisticky": 

"všechny obrazy a oltáře, které jsem v té komůrce i také ve světnici nad stolem měl, [jsem] 

rozbořil . . . spolu svinul též tu ceduli toho bratrstva a také písně darebné vytrhal, do pece 

hodil a spálil" (Jílek 1940: 18).275 Emigrace z Čech či Moravy byla tradičně přirovnávána 

k exodu Bohem vedených židů z Egypta,276 respektive k jeho novozákonním paralelám 

v podobě přijetí pravé víry.277 Tato paralela přitom mohla jít tak daleko, že běžencům se 

v průběhu spásonosné emigrace dostávalo přímé Boží pomoci (např. Štěříková 1999: 320, 

334, 351-352, 355), zatímco později se dostali do (úspěšně zvládnutého) pokušení odpadnutí 

od "pravé" církve, jemuž zabránila nebo jejž napravila výlučná sborová kázeň (např. ibid.: 

309, 344). Zpřítomnění vysokých náboženských obsahů jejich konkretizací nebo i přímým 

ztotožněním se s nimi, vedoucí často až za hranice "oficiálního" náboženství, byla zcela 

vědomým prvkem lidové nekatolické religiozity. 

Neméně důležitým znakem české lidové nekatolické víry, prostřednictvím emigrací 

"přenesené do ciziny", podmiňujícím uvedené spory a formální "církevní" rozkoly, byl důraz 

274 I. Čornejová sice nedávno v návaznosti na R. Zubera zcela správně poznamenala (v recenzi v ČČH 102, 2004, 
3: 646), že jejich výpovědní hodnota je omezená z toho důvodu, že "jednalo se o stylizované biografie psané 
podle více méně závazných formulářů", avšak tím spíše je můžeme považovat za vhodný pramen k poznání této 
z protestantského hlediska (přinejmenším částečně) heterodoxní náboženské představy. 
275 Týž emigrant, na sklonku života dokonce laický kazatel v Berlíně, však zároveň tvrdě odsuzoval katolickou 
pověrčivost. Při požáru Litomyšle roku 1735, který mu umožnil útěk z internace, sledoval, jak "všechen lid jako 
omámený sem a tam běhal a každý na svého patrona [ = světce] velikým hlasem volal. Nejvíce na Floriana, 
kterého na jednom domě vymalovaného měli, aby bránil, křičeli a nohama do země dupali a velikým hlasem 
,Floriane, braň!' volali ... Zasmál jsem se, jak mohl pomoci, když sám spálen byl"; Jílek 1940: 55. 
276 2M 1-20; 4 M 10-14, 16-17, 20-27; 5 M 32, 1-43; Ž 105. 
277 1 K 10, 1-2; Ko 2, 13; 1 Pt 2, 9. 
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na tradici lidových náboženských učitelů. Tito písmáci totiž požívali větší autority než 

ordinovaní faráři, s nimiž měli srovnatelné znalosti Písma,278 mimo jiné i proto, že v podstatě 

trvale udržovali styk s českými zeměmi (Herodlová 1971: 129-130, 136, 166; Jílek 1940: 

65). Důležitou roli však hrála i tradice, protože dokázali udržovat (z elitního hlediska) sice 

nekonsistentní avšak komunitou vysoce ceněné prvky "pravé" víry, legitimizované svou 

stálostí a neměnností. Například tradiční vánoční náboženská píseň polských Čechů, 

potomků náboženských emigrantů z 18. století, Čas radosti z Kleychova kancionálu se 

v tomto prostředí udržovala přinejmenším do šedesátých let 20. století (ibid.: 140). Ani tito 

písmáci a tím méně jim oddaní prostí věřící, však nedisponovali uceleným náboženským 

učením. Četli Písmo a další náboženskou literaturu, avšak zdůrazňovali především některé 

"ortopraktické" aspekty, například zamítání přísahy a odpor k obrazům a dalším nálezkům 

lidským, takže z hlediska intelektuální teologie "neměli vlastně žádné určité víry" (Volf 

1908: 2, 31). Jejich religiozita, podmiňovaná v první řadě odporem vůči katolicismu, 

respektive tomu, co za něj považovali, proto byla s to přijmout v podstatě jakékoli vnější 

zaštítění, pokud je příliš neomezovalo a zároveň jim povolilo výstřelky vlastní biblické 

exegeze a udržování (někdy heterodoxní) náboženské tradice. 

2. N áboženské představy českých nekatolíků 

Přes vědomí důležitosti rodinných a lokálních vazeb a vztahů na případné rozhodnutí 

emigrovat se všemi z toho plynoucími důsledky lze patrně soudit, že k odchodu do 

protestantské c1zmy (nebo jiných částí habsburské monarchie) se odhodlali jen 

nejpřesvědčenější tajní nekatolíci, kterým už nebylo lze snášet pronásledování jejich víry a 

kteří tím zároveň demonstrovali snahu o důsledné naplnění křesťanského života, jak mu sami 

rozuměli. Charakterizovali-li jsme přitom jejich víru jako (z vnějšího pohledu) 

nekonzistentní, zdůrazňující jen některé věroučné prvky (odpor ke katolicismu, biblicismus, 

zamítání přísahy, obrazů, atp.) a zároveň pevně stojící v mezích "barokní" mentality, tím 

spíše to muselo platit v případě jejich (částečných) souvěrců, zůstávajících v Čechách a na 

Moravě. Toho si zřejmě všiml již kupříkladu J. Volf, zdůrazňující, že čeští tajní nekatolíci 

v 18. století přijímali Večeři Páně od laiků, "avšak činili tak pouze z nedostatku kněží [ = 

pastorů]", zatímco "ortodoxní" němečtí pietisté o přijímání neměli zájem skoro vůbec, 

278 Případ listů V. Němečka, dokládajících precizní práci s biblickým textem, byl již citován výše; cf Volf 1908: 
30-31. 
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protože se považovali za obrácené v Duchu a tutíž žádné vnější religijní projevy, včetně 

svátostného přijímání, vlastně nepotřebovali (Volf 1908: 19). Ještě než se však budeme 

věnovat nastínění různorodých náboženských představ předtolerančních lidových tajných 

nekatolíků, jejich možné typologizaci a jejich sociálním projevům a konotacím, věnujeme 

pozornost zdrojům, z nichž čerpali (jejich věroučná charakteristika již byla podána výše) a 

pramenně dostupným projevům toho, co si z nich odnášeli. 

Prameny lidového nekatolicismu a jeho náboženských představ 

Kromě již zmiňovaných "poutí" tajných nekatolíků z Čech a hlavně z Moravy na nekatolické 

bohoslužby do ciziny/jiných zemí a nad ně byla hlavním důvodem udržení nekatolicismu 

existence zakázaných knih a tajných kazatelů, náboženských emisarů, kteří do Čech 

přicházeli sloužit bohoslužby a především prodávat knihy. Právě tyto vlivy dokázaly udržet 

nebo v některých případech i nově získat (viz např. Kořán 1970: 95) stoupence nekatolických 

vyznání, neboť "poslední dvě generace [před vydáním Tolerančního patentu by] sotva 

dokázaly ve víře setrvat a vynutit si toleranční patent, kdyby nebyly posilovány silnými 

impulsy německého pietismu" (Smolík 1984: 74; obdobně např. !dem 1982: 73). Zdrojem 

náboženských představ tajných nakatolíků ovšem byl i dobový katolicismus a to ve dvou 

směrech; jednak v rámci "barokní" mentality implicitně přijímali některé prvky katolické 

zbožnosti, aniž si byli vědomi jejich katolicity (například marinánskou úctu), zároveň se 

však, vědomi si svého nekatolictví, explicitně vymezovali proti katolické církvi a religiozitě, 

jak se to typicky projevovalo u emigrantů, zdůrazňujících pronásledování "pravé" víry 

v českých zemích (pro 17. století viz např. Komenský 1864, pro následující věk životopisy 

berlínských a rixdorfských emigrantů in Štěříková 1999: 293-683). S tím souvisela i 

skutečnost, že někteří misionáři se pro své tvrdé zacházení s podezřelými z tajného 

nekatolictví dostávali i do konfliktu s vrchnostmi (např. Mach 2000: 43). 279 

V prvních obdobích násilné protireformace šlo především o tajné misie ordinovaných kazatelů 

augsburského vyznání ze Saska a Uher do Čech, jen omezeně doplňované laickými emisary a 

kolportéry zakázaných knih (Burian 1982: 98; Rezek 1887: 56-57), jejichž působení 

dopomáhala jen zvolna postupující katolická reformace a zárove11 (praktická) nemožnost 

farářského působení v zahraničních církvích pro vypovězené bohoslovce z řad utrakvistických 

279 Historicita výslechového prostředku v podobě bot s ohřebíkovanými podrážkami, jimiž se mělo šlapat po 
nohách podezřelých nekatolíků a na něž si v karolinské době stěžovaly petice určené zahraničním protestantům, 
Divadlem Járy Cimrmana zpopularizovaných pod ahistorickým označením "tretry koniášky", je ovšem sporná. 

282 



kněží či Jednoty. Tito kazatelé samozřejmě sloužili bohoslužby a zejména podávali svátosti, 

pochopitelně podle luterského bohoslužebného řádu, zatímco laičtí emisaři a místní kazatelé 

pouze vykládali Písmo, případně ordinovaným kazatelům pomáhali jako průvodci a ochránci 

(Burian 1982: 101). Množství i rozsah tohoto působení se však v poslední čtvrtině 17. století 

výrazně zmenšoval jednak pro postupný úpadek a poněmčování vlastních sborů v Sasku, ale 

pravděpodobně i pro snižující se počet nekatolických věřících v Čechách. Posledním 

výrazným luterským kazatelem, který však již svým působením předznamenal proměnu 

predikantského vlivu v Čechách a na Moravě, byl na počátku 18. století Michal Dyonisius 

(Burian 1985), který podle vlastních slov spravoval až 18.000 nekatolíků (ibid.: 9). Jako 

luterský kazatel pochopitelně podával oplatky, do značné míry však ctil a propagoval někdejší 

Jednotu bratrskou a po jejím způsobu se prý dokonce oblékal do krátké komže křížem 

přepásané červeným pásem (ibid.: ll). Důvodem přitom nebylo přizpůsobení se české tradici, 

protože tyto vnější znaky (v prvním případě znak jen rané Jednoty) byly dávno zapomenuty a 

vyvolávaly podiv, nýbrž šlo spíše o konstrukci obrazu církví české reformace z jejich raných 

spisů. Michal Dyonisius a patrně i další misionáři z Uher, tentokrát reformovaní (Burian 

1982: 1 09; Nešpor 2004: 16-18), však v Čechách a na Moravě ne-li přímo obnovili tradici 

Jednoty bratrské jakožto "základu" české reformace, tedy alespoň výrazně přispěli kjejímu 

zmasovění. Od druhého desetiletí 18. století se totiž ve výslechových protokolech tajných 

nekatolíků setkáváme se zřetelnými reminiscencemi na (ranou) bratrskou zbožnost, jež se do 

té doby prakticky nevyskytovaly (Burian 1982: 1 06).280 

Tato změna s sebou pochopitelně nesla i změny věroučné a především "ortopraktické". Ve 

druhém desetiletí se náhle objevilo podávání lámaného chleba, které naprosto vytlačilo 

dosavadní oplatky a které se stalo jedním ze základních požadavků náboženských emigrantů 

(Skalský 1911: 127,299, Štěříková 1968:67 aj.), a fenomén laiky, v naprosté většině emisary 

z ciziny, vedených bohoslužeb včetně podávání svátostí. První zprávy o laických 

bohoslužbách přitom máme z roku 1720 z Litomyšlska, od třicátých let se objevovaly i na 

Opočensku a Pardubicku, od padesátých na Třebíčsku i jinde (Burian 1982: 109; Hrejsa 1912: 

633; Skalský 1911: 59, 303; Volf 1908: 19). Posledně uvedená změna byla poměrně 

významná, neboť ordinovaných nekatolických kazatelů z ciziny v Čechách (na rozdíl od 

Moravy) působilo stále méně a jejich činnost byla nahrazena právě rozšířením činnosti 

laických náboženských emisarů, kteří na sebe převzali značnou část kněžských pravomocí. 

Období od druhého do sedmého desetiletí 18. století tak mělo charakter převážně laický, 

280 Podobně podle pramenů z počátku 18. století, zpracovaných R. Zuberem, emígranti do Saska o své 
návaznosti na českou reformaci vůbec nevěděli, to jim museli v Sasku říct; Zuber 2003: 448. 
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věroučně zprvu kalvínský, později a převážně pietistický. "Kazatelé nezastávali vyhraněná 

věroučná stanoviska a přicházeli mezi nekatolíky všech odstínů" (Zuber 2003: 436-437). 

Laičtí náboženští emisaři do Čech především přinášeli zakázané knihy pietistické provenience 

a tajně kázali, většinou v noci nebo v mlýnech a na jiných samotách, omezeněji i podávali 

eucharistii, což jim ospravedlňoval jejich pietismus.281 V naprosté většině šlo o věřící, kteří 

sami, často jen několik měsíců před počátkem svého misijného působení, emigrovali a po 

poznání náboženské svobody se opět vraceli pro své příbuzné a známé, ale i pro další 

souvěrce, případně se snažili i o konverze katolíků. Jejich jednání, při němž se vystavovali 

nebezpečí značného postihu a teoreticky i ztráty života, bylo motivováno nábožensky, jako 

snaha pomoci svým bližním, což ještě umocňovalo pi etické pojetí osobní zbožnosti a názor na 

soteriologickou užitečnost skutků. Po přesunu saských emigrantských komunit do 

Braniborska a zároveň v souvislosti se vznikem nových obcí v pruském Slezsku, protože 

misijní činnost emigrantů do českých zemí byla vždy největší v první generaci po jejich 

odchodu ze země, se největší podíl tajných náboženských učitelů rekrutoval právě odtamtud, 

jak o tom svědčily i potoleranční žádosti českých protestantů například z Černilova, aby 

dostali faráře z Husince či ze Střelína (Lukášek 1939: 14). 

Důležitější než samotní náboženští emisaři z ciziny však byly knihy, které přinášeli a které 

mohly působit mnohem šířeji i déle;282 právě proti nim směřovala negativní i pozitivní 

katolická knižní politika 18. století především, zatímco jejich kolportéři vymýšleli (také 

z hospodářských důvodů, protože pašování zakázaných knih bylo výnosné; cf Bílý-Krebl 

1996: 171) nejrůznější způsoby, jak je přes hranice převést.283 Podle poněkud nadnesených 

představ M.-E. Ducreux tehdy platilo, že "téměř každé stavení má svou Bibli nebo alespoň 

Nový Zákon, modlitby a kancionál. Výjimkou nejsou ani selské knihovny o 7, 10, i více 

svazcích - zjev, tuším jinde v Evropě tou dobou nevídaný" (Ducreux 1994: 84). Podle 

některých odhadů bylo v osmnáctém století v Čechách zabaveno alespoň 49.538 

náboženských knih (ibid.: 61 ), přičemž počet nezabavených byl přinejmenším stejně značný. 

O jaké knihy šlo? 

281 Ze známých případů se sluší uvést alespoň Bureše (Schulz 1915: 29), K. Davida (Skalský 1911: 68), J. Jílka 
(Jílek 1940), 1. Vostrého (Schulz 1915: č. 5-6, 23-24; Francek 1999: 303-305; Hrubá 2001: 54-55), všechny ze 
Saska či Pruska, nebo roku 1752 zatčeného 1. Čejku z Uher (Adámek 1911-22: č. 8-12). I uherští emisaři přitom 
přinášeli pietistické knihy saské provenience, Čejkovi byla například zabavena i Liberdova Hmfa nová. 
282 Běžnou praxí byl koloběh zakázaných knih (Ducreux 1992: 67-68; Rezek 1887: 113), velmi pravděpodobně 
se z nich někdy i společně četlo. 
283 Například 26. února 1752 musel být vydán patent zakazující převážet přes hranice kusové zboží zabalené do 
potištěných papírů, protože na nich bývaly protestantské texty, jež se do knižní podoby vázaly až v Čechách; 
Rezek 1887: 126. 
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Rámcovou představu o tajné nekatolické četbě (ale vzhledem kjiž zmiňovaným nejistým 

religijním identitám někdy i o četbě katolické; cf i Vavák 1907-38, I/2: 40-43) přinášejí 

seznamy zabavených knih. Jejich výpovědní hodnota sice není absolutní, protože jen část při 

misiích objevených podezřelých knih byla skutečně z katolického hlediska závadná a i v tom 

případě jen část byla zabavena (a zaznamenána). Dobový pramen totiž uvedl, že například 

v Solnici misionáři v roce 1751 "kacýřských knih od rozličných lidí a míst 250 kusů spálili, 

napravili těch takových knih a zpátkem vrátili 570 kusů" (Robek 1976: 168).284 Přesto je 

však spolehlivost těchto seznamů větší, než kupříkladu A. Podlahou a J. C. Kreblem 

uváděné charakteristiky zakázaných knih podle Koniášova Klíče, protože podle nich nejsme 

s to určit míru skutečného výskytu těchto knih, z nichž některé (jmenovitě latinské a 

francouzské) musely být buď jen v držení šlechty, nebo se v Čechách vůbec nevyskytovaly, 

s výjimkou fondů libri prohibiti (viz tabulka č. 6). 

náboženské nemravné opravitelné celkem 

české 868 o 92 960 

latinské 255 8 4 267 

německé 441 449 80 970 

francouzské o 77 o 77 

celkem 1.564 534 176 2.274 

Tab. č. 6: Charakter knih zapovězených Koniášovým Klíčem z roku 1749 podle A. 

Podlahy. 

Zdroj: Bílý-Krebl1996: 159. 

Z většího množství dochovaných seznamů zabavených knih lze uvést alespoň dva vcelku 

reprezentativní, seznam 48 knih zabavených P. A. Koniášem na přelomu let 1732-33 na 

straně jedné285 a seznam knih "staré muzikářky" K. Růžičkové z roku 1749. Další podobné 

prameny diskutovala M.-E. Ducreux, která došla k obdobným výsledkům (Ducreux 1994: 

73-74), k nimž ukazují i další záznamy o jednotlivě nalezených či odevzdaných 

284 Zároveň je třeba připomenout, že praxe pálení knih v té době již byla třicet let (od roku 1719) ne sice 
zakázána, ale konsistoří nedoporučována; zabavené knihy měly být soustřeďovány v diecézních či klášterních 
knihovnách. Byly-li přesto páleny, ukazuje to možná spíše na lidovou oblibu tohoto obyčeje jakožto 
kolektivního expiačního rituálu, jíž se katoličtí duchovní pouze podvolovali, o čemž by svědčila i obliba 
protireformačních písní typu Hořiž, hol'iž, Jene Huse (Bílý-Krebl 1996: 180-191). Koniášovy rady, jak poznat 
závadné knihy a jak je opravovat shrnuli Bílý-Krebl1996: 156-160, 219-236; Hanuš 1863: 89-90. 
285 Seznam poprvé uveřejnil J. Volf (Volf 1908: 38-40), chybnou dataci opravil P. Šorm, který také většinu 
těchto knih identifikoval (Šorm 1997: 37-38). 
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zapovězených knihách (viz Adámek 1911-22: č. 8-20; Schulz 1915: č. 5-6, 9, 19, 29). 

V obou případech je přitom důležité sledovat zejména původ zabavených knih, protože starší 

předbělohorské české tisky představovaly odlišný typ zbožnosti než tisky emigrantské, jež 

zase můžeme dělit na ortodoxně luterské a pietistické; stejně tak je třeba z historicko

sociologických důvodů sledovat nejen počet zabavených titulů, nýbrž především exemplářů 

(viz tabulka č. 7.). 

knihy zabavené A. tentýž seznam podle knihy "Staré 

Koniášem počtu exemplářů muzikářky" v roce 

v Kounově a 1749 

Dobrušce 1732-33 

četnost valid.% četnost valid.% četnost valid.% 

předbělohorské 16 39 16 32 6 54 

české tisky 

emigrantské 4 10 4 8 5 46 

ortodoxně-luterské 

tisky 

emigrantské 21 51 30 60 

pietistické tisky 

neurčeno 7 - 7 - 3 -

celkem 48 100 57 100 14 100 

Tab. č. 7: Zabavené nekatolické knihy v letech 1732-33 a 1749 podle původu. 

Zroje: Ducreux 1994: 87, příloha č. 4; Šorm 1997: 37-38, příloha č. 3; Volf 1908: 38-40, 

příloha G; kalkulace a doplnění ZRN. 

Relativní hojnost předbělohorských tisků v druhém uvedeném seznamu, stejně jako v 

"knihovničce" rychtáře Vaváka (Vavák 1907-38, V2: 40-43), nás přitom nesmí mýlit, ani vést 

k postulaci přežívání "husitských kořenů" českého nekatolictví v 18. věku, jako tomu bylo 

v případě M.-E. Ducreux (Ducreux 1994: 67-68), protože je zřejmé, že většina knih, které 

tajní nekatolíci skutečně užívali, byla pietistické emigrantské provenience (cf i ibid.: 73-74). 

Této skutečnosti si byli vědomi již doboví pozorovatelé z řad katolických duchovních (např. 

Klugar 1746; cf Bílý-Krebl 1996: 131-132, 176-177, 230-235; Volf 1908: 14-17) a nakonec 

vedla i J. Volfa k bližšímu (možná nesprávnému) určení údajné předtoleranční 
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protiprotestantské písně, nalezené v polovině 19. století (Bílý-Krebl 1996: 192-199). Vedle 

pietistických hallských Biblí a pietisticky interpretovatelných znovuvydávaných spisů J. A. 

Komenského (především Praxis pietatis; cf Smolík 1984: 73; Szalatnay 1931: 51), písňových 

proroctví (zejména Sybillina a Slepého mládence; cf Menčík 1916) a početně rozhodně nad 

nimi se totiž vyskytovaly nábožensko-praktické spisy J. Liberdy a jeho okruhu, zejména 

kancionál Harfa nová a tzv. Pravidlo hennersdorfské (cf Volf 1908: 18). Podle výslechů 

opočenských vzbouřenců se na svých schůzkách "modlili se k Bohu a zpívali z těch knih a 

z té Harfy" (ibid.: 37n.; cf i ibid.: 36).286 Podobně Koniáš v téže době (od 13. září 1732 do 31. 

března 1733) zabavil, jak o tom informuje seznam použitý v tabulce č. 6, větší množství 

exemplářů právě jen pietistické literatury, pět Nových zákonů, 2 Pravidla a 7 Harf (ibid.: 38-

40), takže nijak nepřekvapuje, že se českým tajným nekatolíkům říkalo dokonce "harfenisté" 

(Šorm 1997: 40, pozn. č. 102 na s. 57-58; Volf 1908: 3; cf Heroldová 1971: 35). Také za 

pruské okupace severovýchodních Čech "s vojáky přicházeli protestantští agitátoři, sváděli lid 

sedlský od katolické víry a rozdávali buď kacířské nebo nevěrecké knihy, českým jazykem 

v Prusku tištěné ... jichž v Sloupnici, Džbánově, ve Voděradech, Jehnědí a Heřmanicích bylo 

množství nalezeno" (Rejzek 1903: 216). A není důvodné domnívat se, že by později byl tento 

poměr relativně nové pietistické literatury ku starší emigrantské či předbělohorské české 

zvrácen ve prospěch později uvedených; pravděpodobný je spíše opak. 

Věroučné představy předtolerančního nekatolictví 

Jednou z možností vnitřního studia nekatolické zbožnosti před vydáním Tolerančního patentu 

je rozbor dochovaných písemných pramenů této provenience, jenž byl po formální stránce 

proveden v kapitole o pramenech. Ukazuje se přitom, že rukopisné "špalíčky" obsahovaly 

buď přímé opisy "vysoké" náboženské literatury se zjevnou akcentací tradice pozdní 

(kalvinizované) Jednoty, nebo drobnější protikatolicky zaměřené nábožensko-polemické 

útvary, nejčastěji písně. Jeden rukopisný sborník tak obsahoval přepis Komenského modliteb, 

tři pietisticky laděné emigrantské písně a opis části katechismu, zabývající se především 

podáváním Večeře Páně (podle luterského ritu a s luterským výkladem),287 což strukturně 

plně odpovídalo tištěným "špalíčkům" z předtoleranční doby (viz Dobiáš 1881c: 152-154; cf 

také Čapek 1948: 153-154). Další rukopis, ostřeji protikatolický, hovořil třeba o "swátku 

286 Zatímco Liberdovu Harfu uváděli všichni vyslýchaní, jen jeden z nich uvedl ještě další kancionál, totiž 
Třanovského; Volf 1908: 38. 
287 NK-ORST, sg. XVII H 1. 
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zprzněnj a pohaněnj Wečeře Swaté Páně" (s. 5) a transsubstanciaci vykládal jako 

"čarodeynym brebtánjm poswěcený" (s. 9),288 odsuzoval tedy "magičnost" katolického pojetí 

svátostí, před nímž dával přednost jednoznačně pojetí luterskému. Podobně tomu bylo i 

v případě Memoriálu opočenských poddaných z roku 1732 (Klugar 1754: 788-793; Šimák 

1917), kde se však- s výjimkou čistě pietistických prvků působení Ducha a Herzens-religion 

- v pojímání Večeře Páně sektáváme s důrazem spíše kalvínským či bratrským. Autoři tohoto 

dokumentu zdůraznili, že "my wjce newěřjme I že se proměňuge Chléb w Tělo Krystowo I ale 

že gest Chléb poswatně Tělem Krystowým I a Wjno w Kalichu poswatně Krwj Krystowou" 

(Klugar: 790; kurzíva ZRN), což bylo nejen odmítnutím katolické transubstanciace, ale také 

ortodoxně-luterské nauky o konsubstanciaci pravého Kristova těla a krve s postavou chleba a 

vína (luterán by místo "posvátně" napsal "podstatně"). Z této ojedinělé zmínky však nelze 

určit, šlo-li o (zcela ojedinělé) reziduum bratrského pojetí, o jeho nové vyvolání ať už 

kýmkoli, o import reformované teologie nebo konečně třeba i jen o omyl. 

Typickým znakem naprosté většiny předtolerančních nekatolických rukopisů (na rozdíl od 

náboženské praxe) totiž byla, vedle jejich tradicionalismu, zřetelná luterská teologická 

orientace, patrná především z pojímání eucharistie.289 Ostatně později, po vydání 

Tolerančního patentu byla dělícím rozhraním mezi luterskou a reformovanou větví 

protestantismu právě náboženská a rituální praxe (kromě způsobu podávání Večeře Páně šlo 

zejména o otázku soch a obrazů v modlitebnách, užívání kříže, bohoslužebná roucha atp.), 

nikoli věrouka. O případném odkouzlení světa zde proto lze s ohledem na protikatolické 

výpady hovořit jen částečně, protože se objevovalo právě jen v nich, zatímco nedocházelo 

k aplikaci obdobných myšlenkových/věroučných struktur a schémat v rámci vlastní 

nekatolické (polemické) teologie. Zároveň v lidovém prostředí 18. století nedocházelo ani 

k přijetí racionalistické argumentace osvícenského typu. Nekatolické rukopisy v tomto duchu 

zůstaly stejně tradiční a neproměnné jako katolické, s tou výhradou že po celé 18. století 

recipovaly vliv saského pietismu, projevující se především v "barokní" písňové tvorbě ale i 

v katechizaci a někdy také v aktualizačních narážkách, jimiž byly doplňovány existující 

(protikatolické) texty či výklady (Čapek 1948: 154). Podle zjištění J. B. Čapka, pracujícího 

s odlišným materiálem, zejména "oblíbeny byly písně, vypravující děje biblické, ze Starého 

zákona a zvláště ze života Ježíšova", přemýšlení o posledních věcech člověka včetně 

zásvětných obrazů, interkonfesní spory projevující se v podobenstvích, vizích a proroctvích, a 

288 NK-ORST, sg. XVII H 33. 
289 Např. ETF UK, sg. 1 M 24: 225-225a; NK-ORST, sg. XVII H 1: 83. 
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někdy docházelo k (verbální) sociálně-revoluční aplikaci náboženských postulátů (ibid.: 

154-155). 

Svědectví písmáckých rukopisů, naznačující religijní trvání, konzervatismus a s dílčími 

výhradami luterskou orientaci českých tajných nekatolíků, je však do značné míry ošidné. 

Bylo-li by tomu tak vždy nebo i jen ve většině případů, jak by bylo možné již zmiňované 

věroučné tápání náboženských emigrantů nebo krátce potoleranční (Bednář 1934: 83-86), pro 

které jim třeba F. J. Vavák říkal "náměsíčníci ... nebo každý měsíc něco nového smyslí a to 

co zákon prohlašují" (Vavák 1907-38, Vl: 96)? I když si přitom odmyslíme interkonfesní 

polemiku, přítomnou v těchto názorech, je zřejmé jednak to, že tajní nekatolíci nebyli ve 

svých náboženských názorech jednotní, a dále že si uvědomovali jen některé věroučné 

rozdíly, především svou odlišnost vůči katolicismu. Základní rys tajného nekatolictví 

"spočíval v negaci katolické zbožnosti bez vyhraněné vlastní dogmatiky", hlavně v odporu 

vůči papežství, očistci, kultu svatých a mariánské zbožnosti, poutím, modlitbě Anděl Páně 

(Zuber 2003: 474), což dokládají i jejich výslechové protokoly, v nichž se explicitně 

vymezovali jen vůči určitým konkrétním/"praktickým" projevům katolické víry, například 

modlitbě Zdrávas (Flesar-Kovář 1897: 116). Naopak třeba v roce 1770 vyslýchaný J. Nešpor 

z Javorníka, pocházející z nekatolické rodiny a právě odvolavší "kacířské bludy" (že úcta 

k světcům či modlitby za mrtvé nejsou nic platné, jsou jen dvě svátosti, papež je antikrist 

ad.), rozhodně (a zřejmě upřímně) popřel, že by někdy něco měl proti mariánské zbožnosti, 

"dyť pak ona jest blahoslavená matka boží" (Schulz 1915: č. 29). Tajné nekatolictví jako 

celek tedy bylo různorodé, rozhodně však nikoli ortodoxně luterské. Snad to bylo i z toho 

důvodu, že si "nevážili si teologického vzdělání [ať už katolického, jak míní autor, nebo 

protestantského; pozn. ZRN] a více dbali na písmáky" (Zuber 2003: 476). Rozhodně však 

platilo, že "u sedláků, podobně jako u vyšších vrstev obyvatelstva, to byla opět síla tradice, 

spíše než teologické důvody, která vedla k setrvávání při víře otců," tj. k nekatolicismu 

(Válka 1983: 86; dtto Bednář 1934: 88, 90; Mach 2000: 51). Rodinná tradice, zdůrazňující 

nekatolicismus a zároveň často i počítající, kolikáté "koleno" po Bílé hoře byli, se ovšem 

těmito prvky namnoze vyčerpávala. Větší teologickou sběhlost vykazovali jen někteří 

z tajných nekatolíků, jejich lidoví náboženští učitelé, jejichž působení bude věnován 

následující oddíl. Právě ti byli tvůrci písmáckých sborníků, stejně jako vykladači nekatolické 

víry, zatímco všichni ostatní jen jejich často nepříliš pozornými posluchači. K této 

nejednoznačnosti samozřejmě přispěl i zakázaný charakter nekatolicismu a jeho vnější 

pronásledování, přičemž tajná víra mohla vystoupit na povrch jen omezeně, nejčastěji 

v podobě zabavených nebo i dobrovolně odevzdaných knih, ale i jako odpor proti plošnému 
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biřmování, k čemuž došlo ve Sloupnici (Smetánka 1931: 15), proti poslednímu pomazání 

(Zuber 2003: 233), ikonoklasmus nebo i v podobě násilného povstání. 

O charakteru poddanského povstání roku 1775, které většina jeho souvěkovců považovala za 

projev tajného nekatolicismu, kdy "ze všech stran již znáti bylo, že toto pozdvižení ani ne tak 

pro robotu jako pro víru a ne tak pro svobodu tělesnou jako pro svobodu v náboženství se 

stalo" (Vavák 1907-38, I/1: 56; cf i ibid.: 57, 60; Petráň 1973: 122-123; Robek 1978: 23n.; 

opačně naproti tomu soudil holohlavský děkan F. M. Uhlíř, viz Domečka 1902: 30, 36-37, 

41; nebo líbeznický vikář J. V. Paroubek, viz Paroubek 1884-85: 86-87), přitom mohou být 

vedeny spory, jenž novější literatura řeší většinou akcentem sociálních a ekonomických 

motivů této bouře (Kočí 1975; Petráň 1973; Válka 1975 aj.). To však na druhou stranu 

neznamená, že toto povstání v některých oblastech nenabývalo zřetelné nábožensko-opravné 

rysy, projevující se nejen útoky na katolické fary (které mohly být motivovány i 

socioekonomicky), ale i proti-nepomucenským ikonoklasmem a v neposlední řadě tajně 

nekatolickým nebo i sektářským lokálním vedením povstalců. Případ černilovského V. Grilla 

staršího je v této souvislosti dobře znám (Domečka 1920: 5-6; Rezek 1918: 123-124), 

podobně tomu však bylo na Křížlicku (Rejchrt 1978: 30-33) a jinde (Kučera 1971: 111; 

Zuber 2003: 407). Tím nemá být řečeno, že je třeba se vrátit ke starším interpretacím 

povstání, avšak interpretovat je výlučně sociálně a hospodářsky je zjevně nesprávné,290 

protože nejen v některých oblastech východních Čech tvořili většinu povstalců nekatolíci, ale 

objevily se zde i vyloženě náboženské půtky a požadavky, což sociální interpretace této 

bouře až příliš "velkoryse" pomíjela. Vzbouřenci přitom zajisté nepředložili nějaký ucelený 

soubor svých požadavků či náboženských názorů, srovnatelný kupříkladu s opočenským 

Memoriálem, ale to je zcela pochopitelné; zatímco Opočenská rebelie byla vyvolána 

z vnějšku a odtud se jí zřejmě dostávalo i teologického vedení, o čtyřicet let později žádná 

taková přímá vazba neexistovala, přičemž lidoví tajní nekatolíci (včetně svých učitelů) nebyli 

s to podobné "vyznání víry" sestavit, a nadto náboženský ráz hototo povstání byl přeci jen 

druhotný, významově i časově, takže v jeho průběhu k něčemu takovému prostě nestačilo 

dojít. Avšak vyvozovat z toho, jako to učinil J. Kočí, že by náboženské projevy či požadavek 

religijní tolerance v povstání zcela chyběl (Kočí 1975: 30), je přeci jen přehnané, zvláště 

když se zde objevily poměrně výrazné chiliastické tendence, pocházející hlavně z proroctví 

Slepého mládence a Sibyllina proroctví (Válka 1975: 169-170), písní nikoli "nutně 

290 Náboženský charakter povstání v některých oblastech připustil i J. Petráň, přestože celkově zdůraznil spíše 
jeho socioekonomické důvody; Petráň 1973: 122-138. 
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nekatolických" ale vůči institucionální katolické zbožnosti přeci jen dost negativních -právě 

tento nábožensko-církevní negativismus totiž byl hlavní složkou tajného nekatolictví. 

Věroučně (a "církevně") nevyhraněnému charakteru předtolerančního nekatolictví odpovídalo 

i to, že v tomto období nejsme s to - s výjimkou extrémních případů, především 

novobydžovského abrahamitismu- rozlišit pozdější protestanty luterského a reformovaného 

vyznání od pozdějších tolerančních sektářů, ačkoli oba typy nekatolicismu se výrazně 

diferencovaly již v této době (Nešpor 1998: 235-251; !dem 2004: 14-26). Tak se sice M. 

Machovec snažil mezi tajnými nekatolíky odlišit pozdější řádné protestanty obou vyznání od 

tzv. pseudoprotestantů, v jejichž řadách se soustřeďovaly "ony více nebo méně vyzrálé raně 

sektářské tendence, které sice dosud vyúsťovaly v přesvědčení, že všech kýžených požadavků 

by bylo možno dosáhnout svobodou protestantismu, ale přičemž vlastní tyto požadavky už 

buď přerostly obzor protestantismu nebo s ním vůbec nesouvisely" (Machovec-Machovcová 

1960: 315). Podobně Z. Medek a další protestantští historikové hovořili o "zplanělém 

protestantismu" (Medek 1956: 182), jenže takové rozdělení má jenom teoretickou platnost. 

Zcela jistě odpovídalo skutečnosti, aniž však jsme s to z dochovaných pramenů určit, koho 

nebo kterou skupinu přiřadit kjednomu či druhému typu, což lze ilustrovat například 

způsobem užívání nábožensko-skupinových označení (podrobněji Nešpor 2002a: 218-221 ). 

Vezmeme-li do úvahy jen dobu od potlačení Opočenské rebelie, kdy byly kořeny budoucího 

tolerančního sektářství již nepochybné, setkáváme se v pramenech zejména se zprávami o 

zatčení a výsleších náboženských emisarů nebo - okrajověji - i českých nekatolíků. Jejich 

autory byli vrchnostenští správci a krajští hejtmani, nebo faráři, vikáři a misionáři katolické 

církve. Ponecháme-li přitom stranou abrahamitskou sektu, šlo alespoň o 42 případů, z nichž 

se ve 27 případech (64%) o vyslýchaných hovořilo jenom obecně jako o - z katolického 

hlediska- "hereticích", "kacířích", "odpadlících" nebo "bludařích" (Adámek 1911-22: č. 1-5, 

100, 106, 161; Rezek-Šimák 1927-34: č. 8, 14, 16, 19; Schulz 1915: č. 8, 10, ll, 17, 21, 25, 

27-34). Zprávy tohoto typu, mezi nimiž tvořily nejdůležitější část výslechové protokoly 

tajných nekatolíků, nám tedy s výjimkou jejich odmítání katolické věrouky nedovolují určit, 

jaké byly jejich vlastní náboženské názory. Je to docela pochopitelné, protože státní, 

vrchnostenské a církevní úředníky ani nic jiného, než přestupování zákona v podobě 

nekatolické víry, nezajímalo. Jen v menšině výslechových protokolů a dalších relací, 

konkrétně ve třinácti případech z uvedeného vzorku (31 %), se proto setkáváme s pozitivním 

označením tajných nekatolíků jako "evangelíků", "luteránů" či "lutriánů" (Adámek 1911-22: 

č. 6-7, 24, 109, 112, 146, 148; Schulz 1915: č. 5-6, 9, 19, 26, 34), ačkoli toto označení by 

mělo vzhledem k lutersko-pietistickému původu českého tajného nekatolictví naprosto 
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převažovat. Až teprve na samém sklonku předtoleranční doby se zcela okrajově začínala 

vyskytovat i další vnější označení nekatolických náboženských skupin, konkrétně "adamité" 

na Poděbradsku (Rezek-Šimák 1927-34: č. 3-5), o nich však s výjimkou jejich ,jména" 

nevíme nic bližšího. Podobný, avšak ještě pokřivenější obraz předtolerančního tajného 

nekatolictví poskytují širší relace státní správy (dvorské dekrety, guberniální nařízení apod.) 

nebo církevní správy (arcibiskupské a biskupské cirkuláře, konsistoriální relace). I v nich 

naprosto převažovala označování "heretická" (Adámek 1911-22: č. 27-28, 158; Rezek-Šimák 

1927-34: č. 7, 10, 18, 21-22; Schulz 1915: č. 12-13, 15, 20, 22), před zcela okrajovým 

pozitivním vymezením nekatolického náboženského přesvědčení ("luterán"; Schulz 1915: č. 

12), nadto se zde však setkáváme i se zřetelnými odkazy na údajný "husitský" původ 

středočeských a východočeských nekatolíků. Ti bývali označováni za "husitskou sektu" nebo 

"husitské kacířství", ačkoli je zřejmé, že navazovalo-li vůbec tajné nekatolictví 18. století na 

tradici české reformace, bylo to na tradici bezprostředně předbělohorskou nebo bratrskou, 

která měla k husitským náboženským názorům stejně daleko, jako ke katolickým. 

K projasnění však nepomůže, ani dali-li bychom slovo samotným tajným nekatolíkům. Ti se 

podle dochovaných výslechových protokolů většinou považovali za "luterány" nebo za 

"evangelíky" (Schulz 1915: č. 5-6, 9, 16, 34) a jen zcela okrajově zároveň připomínali tradici 

české reformace ("evangelík, to znamená husita"; ibid.: č. 23) - v tomto případě však 

paradoxně nešlo o domácího nekatolíka, nýbrž o pietistického emisara J. Vostrého z 

Braniborska. 

Exkurz věnovaný náboženským názorům předtolerančních tajných nekatolíků, jak se 

projevovaly v jejich terminologickém rozlišení, přitom potvrzuje výsledky dřívějších 

výzkumů (Rezek 1918: 233; Volf 1923: 167),291 že z hlediska státu a církve byli nekatolíci v 

předtolerančním období sledováni a vyslýcháni především ve vztahu k jedinému panujícímu 

vyznání, respektive ke státním zákonům. Byli vymezováni jen negativně a v tomto smyslu se 

o nich hovořilo jako o jednotné skupině, aniž se braly do úvahy věroučné rozdíly mezi nimi. 

Omezenější snahy o pozitivní charakterizaci jejich náboženských přesvědčení se přitom 

vyskytovaly spíše v "nižších sférách" státní a církevní správy, tedy u těch, kdo se s tajnými 

nekatolíky přímo setkávali. Proto není nepřesvědčivá domněnka, že je měli od nich 

samotných. Tajní nekatolíci - s již uvedenou výjimkou bydžovských abrahamitl't - se totiž, 

nepochybně s ohledem na zdroj, odkud pocházely jejich knihy a dříve i emisaři, všichni 

291 Této skutečnosti si ostatně povšimli již doboví pozorovatelé, především Dobrovský; Dobrovský 1941: č. 
XXlll. 
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považovali za "evangelíky", tedy za luterány.Z92 Pro toto "luterské vědomí" však samozřejmě 

byla nepodstatná skutečnost, zda se plně shodli s ortodoxní evangelickou věroukou nebo ne a 

to prostě z toho důvodu, že to před vydáním Tolerančního patentu neměli možnost sami zjistit 

a tuto možnost neměl ani nikdo jiný. 

Sociální charakter tajného nekatolictví 

Působení pietistických případně i dalších náboženských emisarů z ciziny, z nichž někteří do 

jisté míry suplovali duchovní správu, ve větším měřítku trvalo jen do přesunu lužických a 

větší části slezských českých sborů do Braniborska či Polska, do počátku čtyřicátých let 18. 

století. Jím formovaná věrouka a náboženská praxe však již do značné míry v Čechách 

přetrvala až do vydání Tolerančního patentu, mimo jiné i v důsledku pokračujícího pašování 

lidové náboženské literatury. Důraz se ovšem přenesl na místní lidové vykladače Písma, kteří 

na základě vlastní četby vytvářeli náboženské přesvědčení širší (lokální) komunity tajných 

nekatolíků. V rámci nekatolického hnutí, jehož aktivity sice nebyly zjevné, ale proto nelze 

říci, že by upadaly, tedy od čtyřicátých let hráli stále významnější úlohu domácí laičtí 

kazatelé. Ocenění laického živlu přitom nepramenilo jen z "diktátu doby" v podobě 

institucionálního pronásledování a vnitřních proměn emigrantských sborů, nýbrž odpovídalo i 

vlastní povaze pietistického probuzenectví. Platilo totiž, že "'obrácený' lajk [!] [byl] stavěn 

nad ,neobráceného' duchovního" (Skalský 1911: 5), přičemž pro stoupence pietistické 

zbožnosti nehrály roli ani (některé) rituální aspekty víry, nad které stavěli religiozitu srdce a 

praktickou každodenní etiku, ale ani její stránky organizační, církevně-institucionální. To jim 

na jednu stranu umožňovalo jakýsi nadkonfesijní, tolerantní postoj kjiným vyznáním, 

zároveň to však vedlo k vlastní teologické nevyhraněnosti, názorové různosti a namnoze i k 

"sektářskému" sebevymezování na základě (danou komunitou diktovaného) důsledného 

zachovávání biblické morálky. Věroučně to však ospravedlňovalo již samotné působení 

laických "predikantů" v Čechách a potom samozřejmě i domácích lidových náboženských 

učitelů. Z pramenů se tak dozvídáme o existenci místních vykladačů Písma, kteří v něm i v 

292 Jde zároveň o nepřímý důkaz mínimální kontinuity české reformace, protože za "husitu" se prohlásil jen 
jeden ze sedmí vyslýchaných a to ještě vlastně náboženský emísar, jenž byl "v husitské víře vyučený" v Sasku! 
O "husitech" v Čechách v této době se naopak dozvídáme ze zdrojů, které byly tajným nekatolíkům 
nejvzdálenější, jejichž autoři se s nimi nikdy nesetkali. Tyto špičky státní a církevní správy se naopak velmi 
dobře mohly setkat s literárním zpracováním husitské problematiky (např. u J. B. Bossueta, J. Lenfanta či u 
Voltaira; k tomu podrobněji v následující části práce), případně s husitiky v archivech. V této souvislosti stojí za 
to naopak připomenout, že dobový pozorovatel z lidových vrstev- rychtář Vavák- nazýval české nekatolíky 
prostě "perlinčany" (Vavák 1907-38; cf i Pekař 1990: 316), tedy těmi, jenž byli ke svému "bludu" svedeni 
náboženskými emisary a knihamí z Berlína. 
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další teologické literatuře byli nad jiné venkovany sběhlí, jim ji vykládali a někdy i při 

improvizovaných tajných bohoslužbách podávali Večeři Páně (Melmuková 1999: 73n.; 

Nešpor 1998: 205-206). Působení těchto náboženských učitelů ovšem bylo lokálně omezené, 

stejně jako jejich výklady tu více, tu méně odlišné, a v některých případech již nepochybně 

přesahující meze křesťanského učení. 

Příkladem takového lokálního náboženského učitele může být Václav Grill z Černilova, o 

kterém bude na následujících stranách ještě mnohokrát řeč. Okolo něj a jemu podobných (cf 

Burian et al. 1995: 113-117, 162-189; Kučera 1976: 9; Řezníček 1915: 52-53; Smetánka 

1931: 17) se shromáždily skupinky věřících, kteří na jejich laický výklad dali víc než na 

kázání faráře a kteří je respektovali jako svrchované náboženské autority. Protestantští 

historikové vedení E. Melmukovou přitom jen pro bezprostředně předtoleranční dobu 

detekovali čtyřiaosmdesát takových lidových náboženských učitelů či vůdců (Burian et al. 

1995: 115-117), i když je zároveň zřejmé jak to, že uvedený počet není konečný, tak že mezi 

nimi existovaly významné rodíly co do obsahu i dosahu jejich působení. (Téměř) bez výjimky 

se však stávalo, a nebylo to vůbec překvapivé, že tito lidé se pak neobjevovali mezi staršími 

tolerančních sborů, protože byli odbojní vůči jejich pastorům a svou autoritou vůči nim de 

facto představovali značnou konkurenci. Příkladem mohou být sloupničtí M. Bohuněk a J. 

Hlávka (Smetánka 1931: 23-24), P. Ploštica z Javorníku, který "v době vydání tolerančního 

patentu je ... již zlomený stařec, prošlý vězením a zkrušený ve své pýše někdejšího 

svobodného mlynáře náhlou chudobou [konfiskace majetku byla jedním z trestů]. Vývojem 

církve je zklamán: není už schopen přizpůsobit se situaci v rámci daných možností a vášnivě 

lpí na tom, čemu byl po celý život věrný za cenu vysokých obětí. Obec ani farář jej nechápou. 

Osamělý a zahořklý sedí ve své komoře nad knihou" (Petráň et al. 1990: 209-21 0), nebo ještě 

o hodně později M. Salavec z Bukovky, respektive celý jeho rod (Dobiáš 1881: 45-48, 98-

1 08). Naopak tam, kde se tito lidoví náboženští učitelé v době před vydáním patentu 

(nevědomky) odchýlili od protestantských konfesí a později jejich váha převážila nad učením 

ordinovaných pastorů, došlo v Toleranční době ke konstituci náboženského sektářství, 

odmítajícího jak katolicismus tak i protestantské konfese. 

Ani v případě náboženských nárorů předtolerančních nekatolických vůdců však obvykle nešlo 

o nějaké ucelené lidové nekatolické učení, spíše jen o jakési "glosování" učené teologie, ať už 

katolické nebo luterské. Jak si totiž uvědomil již F. Kutnar, "ve světle lidu se náboženské 

představy neobyčejně individualisují a subjektivisují ... a převádějí či soustřeďují se na 

několik základních, lidu nejbližších a lidovým rozumem postižitelých a vyložitelných zásad" 

(Kutnar 1948: 185). V praxi to znamenalo, že se orientovali především na "praktickou 
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stránku" náboženského života, tedy na etiku, mezilidské vztahy a také na náboženský rituál, 

zatímco k teologickým otázkám se vyjadřovali jen potud, pokud se tím kriticky vymezovali 

vůči katolické církvi. Jakýmsi "evergreenem" všech tajných nekatolíků se tak stal požadavek 

podávání eucharistie pod obojí způsobou, od počátku 18. století výslovně s podáváním 

lámaného chleba, odmítání nebiblických nálezků lidských, za které považovali hlavně úctu 

svatým, sochám a obrazům, očistec a modlitby za mrtvé. Stejně tak byla v pietistickém duchu 

odmítána myšlenka viditelné církve v čele s papežem, zásahy světské vrchnosti do 

náboženských otázek a to včetně (poddanské) přísahy, a snad i platnost světských soudů. V 

mnohém dalším se však náboženské názory jednotlivých nekatolických vůdců a tím i celých 

lokálních skupin tajných nekatolíků naopak lišily, často i velmi zásadně. Nejčastějšími 

"spornými body" se přitom stával počet (i výčet) svátostí, otázka významu mariánského kultu 

a výkladu Trojice, mohlo však jít i o řadu dalších věroučných i "ortopraktických" názorů, 

výkladů a přesvědčení. Podobně tomu bylo i v případě náboženského přesvědčení 

moravských nekatolíků (s částečnou výjimkou Valašska), explicitně odmítajících jen 

katolicismus (i kdyby bylo připuštěno přijímání pod obojí) a různě vypočítávané nálezky 

lidské, svou víru však vymezujících jen rodinnou tradicí, četbou Písma a přijímáním pod obojí 

s lámaným chlebem (Bednář 1934 ). 
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5. KAPITOLA 

"BAROKNÍ" LIDOVÁ ZBOŽNOST 

Předtoleranční tajné nekatolictví bylo od jediné oficiálně povolené katolické víry odlišné 

především v důsledku vnějších, institucionálních charakteristik. Bylo pronásledováno, což 

vyvolávalo jeho věroučně nejasný charakter ale zároveň i o to větší "zatvrzelost" jeho 

stoupenců, přičemž přínos zahraničních zdrojů, na prvním místě literatury, v podstatě překryl 

v 18. století již jen matné dědictví české reformace, nebo jej naopak (po svém) obnovil. 

Náboženství 18. věku bylo v plném smyslu konfesionalizační, z vnějšku určené státními a 

církevními institucemi, ovšem zároveň jimi obražené jen vnějškově a formálně, hlavně 

v podobě konfesionálního (sebe)vymezení. S výjimkou chakrakteristik, vyplývajících ze 

zapovězeného postavení, se proto české tajné nekatolictví 18. století valně nelišilo od 

soudobé lidové katolické zbožnosti; nacházíme zde stejný zájem jen o některé prvky 

náboženství, především o jeho "praktickou" aplikovatelnost v každodenním životě i ve 

viditelných kultovních prvcích, stejný tradicionalismus a snahu o konkretizaci víry. Dokonce 

i vlastní náboženské představy a jejich projevy, ať již vycházely z luterského pietismu nebo 

naopak z barokního katolicismu, byly namnoze shodné, kladly důraz na podobné interpretační 

postupy. Z evangelijního dědictví si odnášely především víru v nadpřirozeno, zázraky 

překračující pozemský svět, ať již způsobené světci (katolicismus) nebo samotným 

Bohem/Duchem svatým (pietismus), a především soteriologii s její (různě pojatou) "ekonomií 

spásy", zejména v rámci lidové víry vyhrocenou i proti "těm druhým", explicitně nábožensky 

odlišným a schopným vzdoru. Proto lze souhlasit alespoň s první částí tvrzení J. Kučery, že 

"žádná odlišnost katolictví a evangelictví u venkovského člověka nemohla překonat jeho 

lidové náboženství, které zůstává vždy a za všech okolností necírkevní povahy" (Kučera 

1971: 125). 

Obecně platilo, že "ve světle lidu se náboženské představy neobyčejně individualisují a 

subjektivisuji ... převádějí či soustřeďují se na několik základních, lidu nejbližších a lidov_vm 

rozumem postižitelných a vyložitelných zásad. Není to nic jiného než zlidovění vysokých 

obsahů a forem náboženství, zlidovění, které je konečně možné pozorovat i u lidu jinak 

katolicky orthodoxně věřícího" (Kutnar 1948: 185). Jinak řečeno, tam, kde chyběl kazatelský 
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dozor, lhostejno zda na katolické nebo nekatolické straně, lidoví náboženští myslitelé 

vytvořili velmi zvláštní a neobvyklá výkladová schémata, aniž se od biblického textu nutně 

odchýlili výrazněji, než jeho ortodoxní vykladači jakéhokoli vyznání. A. Rezek k tomu 

poznamenal, že tomu tak bylo "zcela přirozeně. Všichni čerpali z téhož zdroje, to jest z písma 

svatého; zde složena jest všechna zbraň a zásoba víry i pravověrnosti, odtud však vzala i 

béřou vznik též veškerá kacířstva" (Rezek 1887: 3). Při vědomí tohoto religijního základu 

myšlení raně novověkého českého lidu lze jistě souhlasit i s tvrzením, že "celá duchovní 

kultura našeho lidu, jeho vůdčí myšlenky a ideály rostly z učení Kristova" (Horák 1946: 82), 

pokud je pronášeno v polemice s postulací nějaké svým základem předkřesťanské lidové 

kultury. Zároveň je však nutné znovu připomenout, že tato lidová zbožnost jen zřídkakdy byla 

plně ortodoxní ať už z hlediska jakéhokoli vyznání. Na následujících řádcích si všimneme 

alespoň některých obecných rysů tohoto přístupu k religiozitě, který můžeme pracovně nazvat 

"barokní" či předmoderní mentalitou. 

Základní charakteristikou celého tohoto období - v lecčems představujícího "dlouhý 

středověk" ale zároveň i odlišného v podobě mnohem důslednější konfesionalizační "plošné" 

christianizace a prohloubení a individualizace víry i v lidových vrstvách - byla "kognitivní 

celost", umožňující dynamické, z aktérského hlediska funkční a (jediné) smysluplné 

slučování protikladů i odlišných institučních sfér, ačkoli vědomí jejich diference bylo 

přinejmenším částečně přítomné. Transcendentno a absolutno onoho světa tak mohlo být jak 

diametrálně odlišné od profánní reality, mohlo být cílem životní pouti, jak zdůraznil Z. 

Kalista u J. A. Komenského (Kalista 2001: 85-86), tak se zároveň projevovat jako tvůrčí a 

"esteticky"-pořádající princip pozemského světa. Dosažení spásy, které bylo cílem každého 

křesťana, se na jednu stranu výrazně individualizovalo, což mimo jiné vedlo ke shonu po co 

možná nejzbožnější literatuře, doplňující a někdy i suplující kázání a církevní rituály, zároveň 

však bylo spojeno s vnějšími bohoslužebnými úkony, vníma(tel)nými z pozdějšího hlediska 

jako magické, stejně jako s mocenským a represivním působením státního a církevního 

aparátu, v obou případech přinejmenším pro lidové vrstvy daného a tedy i "potvrzeného" 

Bohem. Snad právě proto, že objekty náboženství byly (někdy i záměrně) vyvyšovány, 

elitním diskursem oddělovány od "profánního" světa a někdy i zabstraktněny, aby 

nedocházelo k jejich zneužívání, lidové myšlení si je naopak přibližovalo, zpřítomňovalo a 

konkretizovalo, ať už v pozitivním smyslu (přirovnání ke Svaté zemi) nebo naopak v podobě 

jejich negace (ikonoklasmus). To však vůbec nebránilo příležitostným půtkám s oficiální 

církevní vrchností, k nimž docházelo i u katolíků, natož pak "menším" případům profanace 

posvátného, jako byla faráři v podstatě tolerovaná letní polní práce o nedělích, ačkoli její 
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důvody byly čistě ekonomické a zároveň představovala porušení jednoho z nejzákladnějších 

křesťanských přikázání (Zuber 2003: 169). V této změti "posvátného" a "profánního", kdy 

jedno bylo neoddělitelné od druhého, lze sotva najít nějaký řídící princip, aplikovatelný 

v klasifikaci racionálního postosvícenského světa; náboženství bylo všudypřítomné, avšak 

v konkrétních situacích mohlo být "použito" nebo také nemuselo. Pozemský svět byl výrazem 

pádu, ale mohl se stát i místem Božího projevu. Vrchnosti (včetně církevních!) byly dosazeny 

od Boha, což však neznamenalo, že by je za určitých okolností nešlo podvádět, klamat, 

připravovat o zisk nebo dokonce se proti nim postavit, opět často s religijní legitimací. 

Podobně i historický nacionalismus, vědomí vlastní (proto )národní výlučnosti, byť v rámci 

"barokní" mentality fungoval jen v intelektuálním prostředí, byl ovlivněn nábožensky; 

"náboženský prvek zasahoval tvorebně do obsahu vlastenectví i nacionalismu, ne ovšem 

v tom směru, že by národnost obsahově určoval, nýbrž že jí dával nadpřirozené oprávnění, 

boží posvěcení a vyšší mravní hlediska" (Kutnar 2003: 306). K oddělení obou těchto veličin, 

náboženství a národa/občanského principu, došlo až v důsledku osvícenství. 

Pomineme-li řeholní společenství, jež de natura rerum patřila spíše k elitnímu diskursu a 

obvykle se od laiků odlišovala i přijetím kněžského svěcení, jež zakládalo (téměř) 

nepřekonatelnou hranici odlišných typů pozemské existence, výrazem zvlášť projevované 

lidové zbožnosti se staly dva typy sociálně-náboženského chování, stojící na krajních mezích 

pomyslného kontinua (opět dichotomie!) - poustevnictví a náboženská bratrstva. Dobrovolné 

vyloučení ze společnosti za účelem kontemplativního života, které bylo v roce 1732 

institucionalizováno do podoby společnosti sv. Ivana (cf Zuber 2003: 307), lákalo stejně jako 

sdružování obzvlášť zbožných, (alespoň v intenci) překračující hranice tohoto světa, včetně 

stavovského členění, za účelem společné "práce" na spáse všech členů konfraternity (cf 

Mikulec 1995:127, 133-134;/dem 2000: zejm. 59-60, 78). Mezi lety 1650-1750 přitomjen v 

pražské arcidiecézi bylo přinejmenším 400-500 zbožných bratrstev (Mikulec 1995: 133), 

přečemž jejich protireformační cíl byl podle J. Mikulce až druhotný, bratrstva rostla 

spontánně z barokní zbožnosti (ibid.: 137; Mikulec 2000: 50-53). Jejich hlavním posláním a 

důvodem převeliké obliby totiž byla především soteriologická, zádušní orientace. Bratrstvo 

garantovalo svým údům - vedle prestižního postavení v časné společnosti, jehož 

ospravedlnění ovšem pramenilo z "exkluzivity na věčnosti" - větší jistotu vlastní spásy 

jednak zádušní zbožností ostatních členů, jednak i potvrzením vlastní silné víry právě na 

základě obecného kladného hodnocení členství v takové "obzvlášť zbožné" skupině (Mikulec 
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2000: 35-36, 55n.; Zuber 2003: 285, 303).293 Tvořilo tak- sociologicky uchopeno- "vnitřní 

sektářství" kroužku nejpravověrnějších z pravověrných uvnitř katolické církve na daném 

místě, wachovský typ náboženské skupiny ecclesiola in ecclesia (Wach 1944: 173-186). 

Mnohá náboženská bratrstva a literátské kůry přitom, stejně jako jednotlivé skupiny tajných 

nekatolíků (k této analogii blíže Nešpor 2004: 177-178), vznikla aktivitou místních 

náboženských vůdců zdola, tentokrát jimi ovšem byli agilní katoličtí faráři; "pokud mělo 

bratrstvo vzniknout u farnosti ,zdola', hrála přitom úlohu osobnost a aktivita místního faráře, 

ostatně na něj také padla veškerá práce s vedením konfraternity. Samozřejmě byl důležitý i 

zájem věřících, případně i atmosféra ve farnosti, ve skutečnosti to však býval zase správce 

farnosti, kdo své farníky dokázal pro myšlenku bratrstva získat a případně i navodit onu 

vhodnou atmosféru" (Mikulec 2000: 24). Jinak však náboženská bratrstva představovala 

osobitý projev vlastní náboženské výlučnosti, slučující jak sociální stránku víry, tak její 

konečný individualismus (spásy), pohrdlivě se vymezující a vyvyšující nad "nedostatečně" 

zbožné, stejně jako sebe samé chápaly skupinky či rodinné "klany" tajných nekatolíků. Nutno 

ovšem podotknout, že přes veškerý vnitřní náboženský obsah, přes vědomí strachu před smrtí 

a jejími důsledky, jež do konfraternit obvykle vedly, hlavním projevem jejich sociálního 

působení bylo (pozemské) dělení věřících na ne/dostatečně zbožné, "pravé" a "nepravé". I 

v případě exkluzivistických náboženských spolků (stejně jako na druhé straně u poustevníků) 

tedy opět šlo o "převedení" náboženství na vnější, formálně institucionální, respektive 

církevně/skupinově-organizační kritéria. Těm byl do značné míry podřízen i obsah raně 

novověké lidové víry, alespoň v manifestní rovině přijímaný z učeného teologického diskursu, 

na katolické straně tvořený například úctou ke světcům (se zvláštním postavením Panny 

Marie), důrazem na eucharistickou unii (včetně možné heterodoxie v používání hostie 

k magickým úkonům), nebo "smrtelnou"/spásnou teologií Kříže. 

V této souvislosti je zajímavá otázka, proč jen výjimečně docházelo k udáním tajných 

nekatolíků ze strany jejich katolických sousedů, ač o jejich existenci v řadě případů museli 

vědět (stačí vzpomenout na - slovně - militantního Vaváka!) a proč nedocházelo 

k vzájemným půtkám, typickým třeba pro Slezské války a hlavně pro bezprostředně 

potoleranční období (na Valašsku i po vyhlášení falešné tolerance) (cf Mach 2000: 52; Zuber 

2003: 4 76)? Svou roli zde jistě hrála lokální a sociální solidarita, respektive spíše to, že se 

uplatňovala jen v některých případech; tehdy když ze strany jinověrců nehrozilo 

bezprostřední "ohrožení". Dokud byli málo významní, utlačovaní, zřetelně diferencovaní od 

293 Tomu odpovídají např. zbožné modlitby vložené mezi písemnosti paličského bratrstva sv. Josefa; SOkA 
Svitavy se sídlem v Litomyšli, D.ú. Polička, kt. 67. 
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"pravé" víry, jejich existence byla zamlčována a/nebo marginalizována, ale především bez 

zájmu ponechávána svému osudu; jinověrci nepředstavovali ohrožení jiné spásy, než své 

vlastní. Proč by se měl někdo starat o jejich existenci, když byly důležitější problémy, ať už 

hospodářské, sociální, náboženské nebo jiné povahy (respektive všechno toto dohromady), 

třeba skrovné žně, protože "oblíbilo se Pánu Bohu českou zem potrestati" (Vavák 1907-38, 

111: 7)?! Rychtář Vavák proto existenci tajných nekatolíků poprvé zmínil signifikantně až 

v souvislosti se zrušením Tovaryšstva Ježíšova, jemuž sice nerozumně!, ale které (z nezbytí) 

respektoval, kdy mu vadilo, že ,,měli z toho zkažení velkou radost" (ibid.: 37). Do podobné 

situace jej přivedlo i poddanské povstání roku 1775, způsobené podle jeho názoru tím, že "v 

každé vsi i městě někdo byl bludař a ten jiné sprosté lidi, podruhy, pacholky, ano i mnohé 

sousedy svozoval" (ibid.: 43). Vavákův postoj vůči nekatolíkům, založený na 

(sebe)vymezující dichotomii "my" - "oni", avšak projevující se jen v situaci vlastního 

soteriologického a (ve druhé řadě?) církevně-institucionálního ohrožení, přitom můžeme 

považovat za relativně typický, stejně jako i další jeho náboženské názory (cf Kučera 1971: 

97-98; Kutnar 2003: 245). Svou roli zde možná hrálo i přesvědčení, každým "pozdvižením" 

nekatolicismu relativizované, o (postupném) konečném sjednocení všech křesťanských 

vyznání, jež nepochybně muselo být Božím záměrem, do něhož by věřící neměl vlastními 

silami zasahovat. 

Relativní tolerance vůči jinověrcům z těchto důvodů neznamenala vlastní náboženskou 

vlažnost; vědomí religijní výlučnosti naproti tomu bylo ventilováno jinými kanály, 

představujícími "praktický" ráz "barokní" religiozity. Příkladem mohou být zmiňované 

postupy proti rouhačství a dalším spásu ohrožujícím praktikám v podobě kolektivních 

expiačních rituálů, ale také postoj vůči nemanželským dětem, který byl tak negativní, že 

mnohdy vedl ,raději ke hříchu než k světské hanbě' (Navrátilová 2004: 31-34; Zuber 1987: 

218), nebo v neposlední řadě poměrně hojná udání nenáležitého života katolických farářů 

(Zuber 2003: 102). Tyto skutečnosti zřejmě souvisely s internalizací protireformační 

zbožnosti a zásad kanonického práva, respektive v lidovém prostředí vždy jen některých 

jejich částí, k níž došlo v průběhu 18. století. Tehdy se také začalo ukazovat, že "znalost a 

orientace v Bibli byla tvrdým oříškem i pro některé katolické duchovní . . . pod přísnými 

kritérii Bible neobstál často ani způsob života některých katolických duchovních" (Mach 

2000: 50), což ruku v ruce s dalšími faktory (obliba knih mezi tajnými nekatolíky, obecná 

česká náboženská zpěvnost trvající přinejmenším od husitství, nedostatky katolické farní 

správy atd.) vedlo k jejich postupnému "nahrazování" jinými médii přenosu religijních 

obsahů, na prvním místě populární teologickou literaturou. Z pochopitelných dúvodů k tomu 
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došlo dříve a ve větší míře na straně tajného nekatolictví, což však rozhodně neznamenalo ani 

to, že by český lidový katolicismus 18. věku tuto charakteristiku o něco později nezačal sdílet 

také (včetně lidového písmáctví), natož pak úplnou ortodoxii jednoho či druhého typu víry 

nebo i jejich písemných zdrojů. Svou roli zde nepochybně hrál i lidový konservatismus (cf 

Kutnar 2003: 250, 251), upřednostňující známé náboženské prvky a struktury před 

"novinkami", byť familiemost prvně jmenovaných nemusela být starší než několik generací 

nebo i jen dekád. Díky tomuto konservatismu se přitom šířil jak barokní potridentský 

katolicismus (nebo naopak vědomý odpor proti němu), tak také heterodoxní prvky lidové 

víry, obojí obvykle v sotva rozlučitelném sepětí. Jinak řečeno, výrazně nová religijní struktura 

(individuální náboženská četba), mohla nést zcela "tradiční" obsah a právě to patrně umožnilo 

její rychlé a masové rozšíření; v případě osvícenství tomu později bylo právě naopak, byť se 

stejně zásadními a relativně brzkými důsledky. 

"Barokní" zbožnost, jak jí na stránkách této práce rozumíme, byla vytvořena v rámci 

"vysokého", intelektuálního a elitního diskursu, probíhajího v podobě polemicky orientované 

systematické teologie; v případě katolické církve byla systematizována na Tridentském 

koncilu, v luterských církvích postupným přijetím pietistických oprav ortodoxního vyznání. 

Teprve z tohoto diskursu zvolna a po částech pronikala k lidovým recipientům, zprvu asi 

"oslepeným" její velkolepostí, schopnou dynamického přiblížení, projevující se jak v nádheře 

barokního stavitelství tak také ve vyznávající teologii, zdůrazňující nitemý osobní vztah 

k Bohu (jenž proto nepřestal být hrozivým a trestajícím), k nim však ipso facto pronikající jen 

v podobě některých prvků a součástí. Lidové (katolické i nekatolické) "baroko" proto bylo 

vždy opožděné a z elitního hlediska "neúplné", jeho plný rozkět se dostavil v době, kdy 

intelektuální vrstvy tuto zbožnost opouštěly, což snad ještě podtrhlo její rychlý konec v rámci 

elitního diskursu. Zatímco totiž začala být očividná vnitřní vyprázdněnost a pouhá formálnost 

intelektuální barokní religiozity, lidové baroko se svým kultivovaným a učeným 

pozorovatelům nemohlo jevit než jako karikatura "pravé" víry, plná pověr a "magie", 

redukující náboženství na jeho vnější projevy a "ekonomizovatelné" vztahy. Proto vnitřně 

vyprázdněné "baroko" vzalo tak rychle za své s nástupem osvícenství, opět nejprve v elitních 

a pololidových složkách, ale prostřednictvím nápodoby o něco později (a nutně jen 

"částečněji") i v lidovém prostředí. Tato zásadní proměna však nepřišla z "čistého nebe", 

nýbrž byla (před)připravena již v období ancien régime. Snahy o vnitřní opravu potridentské 

katolické zbožnosti, reprezentované především různými formami 
. . 
Jansemsmu 

(nezapomínejme, že kupříkladu "protoosvícenec" hr. Spork podporoval poustevníky; k tomu 

viz Zuber 2003: 307) na jedné straně, stejně jako přirozenoprávní filosofie a teologie a 
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kameralistický merkantilismus, populacionismus či fyziokratismus na straně druhé totiž již 

v průběhu a v závěru "barokní" doby vytvořily základy osvícenství, včetně jeho alternativní, 

racionalistické zbožnosti nebo třeba i zednářské intelektuální reformy a sdružování. Podobně 

se barokní (proto)nacionalismus, třebaže orientovaný k negativnímu (sebe)vymezení a 

sebepotvrzení, stal nezbytným základem národně obrozenské ideologie, jíž přinesl nejen 

důležité "faktografické" zakotvení, ale také potřebnou (náboženskou) legitimaci. "Barokní" 

dobu a její mentalitu tak můžeme nazvat tranzitivním obdobím par excellence, přinejmenším 

ve dvojím smyslu. Jednak šlo o přechod z "profánního" světa a pozemského bytí 

k transcendentnu a spáse, přechod na jednu stranu zcela zásadní, avšak zároveň pozvolný, 

umožňující neustálé sepětí absolutních protikladů. Velmi podobně tomu však bylo i v případě 

vztahu předmoderní/"barokní" zbožnosti k religiozitě osvícenské, umožňujícímu na jednu 

stranu trvání řady "barokních" struktur a institucí, na druhou stranu jejich radikální 

ideologické/rétorické odmítnutí. Dichotomie "baroka" a osvícenství, patrná z pohledu nového 

pojetí náboženství, světa i společnosti, stejně jako místa člověka v nadindividuálních entitách, 

a jím takto prezentovaná, proto nemůže být chápána jako absolutní. Velmi důležitá byla i její 

vnitřní dynamika, umožňující vedle odmítnutí a negace náboženských prvků, projevů a 

struktur také jejich přenos a trvání. 
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III. 

RELIGIOZITA TOLERANČNÍ DOBY 

1781-1848 
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1. KAPITOLA 

OSVÍCENSKÁ SNAHA O REKONCEPTUALIZACI 
, v , , o 

NABOZENSTVIAJEJIDUSLEDKY 

Nástup osvícenského myšlení, respektive jeho prosazení znamenalo zásadní změnu 

v pojímání místa člověka ve společnosti, na vertikále spojující tento svět s transcendentnem, 

v legitimaci sociálních a kulturních institucí; i z hlediska samotných osvícenců tvořilo předěl 

mezi "starým" a "novým", "tradiční" a "moderní" společností. Tento předěl byl natolik 

výrazný, že do značné míry a na dlouhou dobu zakryl všechny předchozí, kupříkladu 

zmiňovaný nástup konfesionalizace a raně novověkého státního/panovnického absolutismu, 

restrikci svébytné lidové (nejen náboženské) kultury ze strany elitního diskursu atd. Všechny 

tyto proměny, stejně jako mnohé další, se objevily dávno před osvícenským myšlením, které 

připravily a do kterého byly s určitými obměnami integrovány, avšak v dichotomickém 

chápání "starého" a "nového" na ně jaksi nebylo místo. Myšlenkový převrat filosofického 

kartezianismu, přirozené teologie a práva, fyziokratismu a populacionismu si je dokázal 

"přivlastnit", čímž podtrhl svoji "modernost" a legitimoval vlastní trvání/převahu na další 

více než dvě století. Stále ještě totiž platí, že Francouzská revoluce je "naší" revolucí, 

zakládající demokratický republikanismus, osvícenské a postosvícenské knihy čteme jako 

literaturu "naší" doby, zatímco na starší náboženské představy, zvyklosti, rituály a instituce se 

díváme jako na "středověké", takže je někdy obtížné širšímu publiku vysvětlit třeba to, že 

poslední procesy s čarodějnicemi se odehrály v 18. století. "Nové myšlení prostupuje celé 

století jako nějaká nálada. Píše a mluví se jinak než dříve a ještě nějakou dobu se tak bude 

mluvit a psát ... Nový směr byl reakcí na baroko, ortodoxii a protireformaci" (lm Hof 2001: 

12). 

Historie však nezná mnoho zásadních zvratů, dějiny jsou jak změnou tak také trváním, a o 

dějinách náboženství a lidové zbožnosti to platí par excellence. Nové složky, vybudované 

osvícenstvím a ve středoevropské habsburské monarchii (mnohdy) legalizované či uvedené 

v činnost josefinismem, se ne zcela rozlučitelně mísily se staršími, na jejichž kořenech 

vyrůstaly, byť to protagonisté "věku světla", a to i "světla národů" - národních obrození, 

málokdy byli s to připustit. Prosazení osvícenské symbolické a sociální konceptualizace, 

k němuž začalo docházet za vlády Marie Terezie a k jehož plnému rozvinutí došlo za obou 
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jejích synů, nepopřel a nelikvidoval (spíše jen v jistých smyslech omezil) ani "konzervativní" 

císař František. Naopak, jak bude z následujících stran zřejmé, bylo zásadním, 

nezpochybnitelným a v mnoha ohledech až do dvacátého století trvajícím zlomem. Zároveň 

však, a na to bychom neměli zapomínat, bylo trváním a navazováním na předcházející vývoj, 

a to jak v rovině intelektuální religiozity a jejích institucí (převaha nad lidovou vírou a snaha 

o její formování, "státní dozor", individualizace víry atd.), tak také v lidovém prostředí (trvání 

lidového "baroka", prolínání "náboženských" a "sociálních" rovin a institučních sfér, 

negativní sebevymezování apod.). 

Jednou z nejdůležitějších oblastí změny bylo právě náboženství, zprvu intelektuální/elitní 

avšak se zřejmou intencí působit i na lidové vrstvy. Voltairova, Fergusonova či Iselinova 

filosofie dějin, zformované v polovině 18. století, na něž více či méně navazovaly všechny 

další podobné konceptualizace, chápaly "staré", tradiční a (z jejich pohledu) konzervativní 

náboženství jako "slepou uličku" lidského poznání, kterou měla nahradit idea pokroku, včetně 

reformy náboženství. Tento zvrat nutně nemusel znamenat odstranění religiozity, a dlouho jej 

ani neznamenal. Pomineme-li některé okrajové filosofy, panovníci se nepřestali pokládat za 

Bohem ustanovené a pouze jemu odpovědné, jen si svou úlohu začali představovat ve zcela 

novém světle. Dea erexit Voltaire, stojí na průčelí kostelíku, který byl posměvač nucen 

postavit ve Ferney (místo kostela, který nechal zbořit), a tento nápis nebyl jen emancipací 

člověka, hovořícího s Bohem jako se sebou rovným, byl zároveň i výrazem vědomí, že Bůh tu 

"stále ještě je". Avšak takový Bůh, který stál vedle vyspělých náboženských kultur Dálného 

Východu, jež nebylo lze redukovat na nějaké nedokonalé formy/perverze křesťanské zvěsti 

(jako judaismus a islám) nebo jí předchůdné pohanství a které Evropa konečně vzala na 

vědomí, Bůh který se s touto růzností věr- stejně jako s růzností křesťanských interpretací, 

kodifikovaných v konfesionalizačním období - musel vyrovnat. Dokonce i v případě 

Francouzské revoluce, respektive jejího nejradikálnějšího období, kdy se tento Bůh sice 

změnil v ikonu Rozumu, podržel i tak většinu svých někdejších atributů a legitimující síly. 

Pro osvícenskou zbožnost bylo charakteristické její racionalistické a utilitaristické pojetí. 

Extrémním příkladem jistě byli deisté, hlásající, že Bůh svět sice stvořil, ale dále už do něj 

nezasahuje. Ale vlastně všichni osvícenci měli za to, že je to především člověk, kdo vytváří 

lidský svět a že na cestu k jeho zlepšení a modernizaci by mělo přispět v první řadě 

náboženství, už pro svůj nesmírný sociální vliv. Náboženství tedy nemělo být "zrušeno", ale 

renovováno, modernizováno, aby vyhovovalo požadavkům nové doby. Katolická bohoslužba 

měla být vedena v národních jazycích, aby jí lidé rozuměli, a měla být zbavena veškeré 

barokní nádhery, nabubřelosti a nesrozumitelnosti. Jejím hlavním cílem mělo být probouzení 
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etiky, ale také rozšiřování vědeckých poznatků a státních norem. Zrušeno mělo být i všechno 

to, co mělo podle názoru osvícenců negativní vliv na socioekonomický vývoj, 

z náboženských institucí neužitečné řehole, stejně jako kostely, "tmářské" a pověrečné 

praktiky. Z křesťanství mělo zbýt Jenom to "ryzí", co v jeho základech osvícenci 

předpokládali- víra v Boha a etické normy. 

Nositelé osvícenství a jeho sociální úloha 

Jako i jiné ideové proudy, ani osvícenství nevzniklo ze spontánního duchovního hnutí 

lidových vrstev, nýbrž bylo mezi ně velmi zvolna šířeno, namnoze již v době, kdy jej jeho 

tvůrci a šiřitelé - intelektuální a sociální elita - opouštěli. Osvícenství sice bylo hnutím 

zaměřeným na lid, avšak nikoli lidovým, podle hesla alles Jur das Volk, nichts durch das Volk 

(Petráň et al. 1990: 93). Již výše přitom bylo naznačeno, že některé prvky typické pro 

osvícenské myšlení měly starší ideové kořeny v teologických, filosofických a státovědných 

teoretických úvahách na jedné straně (přirozená teologie, jansenismus, fyziokratismus, 

populacionismus atd.) nebo v praktickém vládnutí na straně druhé, teprve nástup osvícenství 

je však dokázal prohloubit a propojit do podoby jednolitého, působivého a přítažlivého 

myšlenkového celku, mimo jiné i svým ,snem o lepším světě' (lm Hof 2001: 133-135; cf 

McCarthy 1986: 55n.; Kantzenbach 1965). Reformní nebo (jak se stále ještě říkalo) revoluční, 

ovšem ve smyslu nenásilného přerodu, myšlení přitom zůstávalo celostní. Jeho šíře vedla "od 

požadavku všeobecné politické reformy přes ,nápravu' církve až po technické inovace" (ibid.: 

134), proto mu vyhovovalo označení (přirozená) "filosofie". Myslitelé 18. věku, ať už šlo o 

výlučné teoretiky nebo o vladaře států a jejich úředníky, se rádi považovali za filosofy, 

nalézající "pravý" řád světa/přírody a usilující o racionální přizpůsobení tomuto řádu. 

Neopustili proto většinou jeho základní náboženské zakotvení a legitimaci, přesto však začali 

žít v novém symbolickém universu se všemi z toho plynoucími důsledky (Berger-Luckmann 

1999: 96-116). Kdo tuto různorodou skupinu tvořil a jaké byly její hlavní reformní 

požadavky? 

U. lm Hof, který shrnul především západoevropský materiál, zdůraznil, že protagonisty 

osvícenství byly především společnosti, ať už formálně organizované nebo nikoli, akademie, 

salony, svobodní zednáři a další exkluzivistické spolky, ale i "lid osvěcující" organizace 

v podobě čtenářských a hospodářských společností a další (lm Hof 2001: 90n.; cf Aston 

2002: 74-76, 86). Pomineme-li pro tuto chvíli poněkud specifickou situaci středoevropskou, 

kde osvícenství alespoň ve svých počátcích bylo daleko více záležitostí jednotlivců, je třeba 
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zdůraznit, že tyto společnosti se explicitně vymezovaly vůči jiným společnostem, dosud 

(přinejmenším v symbolickém smyslu) vládnoucím - stávající podobě státních a církevních 

institucí, na katolické straně vůči některým řeholním společenstvím (především jezuitům; 

k tomu viz Čornejová 2002: 207-221)- ve snaze podnítit jejich celkovou obnovu, případně 

likvidaci, jež by byla ku prospěchu celému lidskému společenství, protože měla vést kjeho 

většímu přiblížení uvedenému přirozenému/přírodnímu řádu. K hlubšímu poznání tohoto řádu 

přitom měla vést především (svobodná) diskuse, ovládaná toliko racionálními a logickými 

argumenty, proto se ve všech ohniscích osvícenství objevil zásadní požadavek likvidace 

dosavadních omezení v podobě cenzury, pronásledování jinak smýšlejících (včetně 

konfesionálních různic), církevního dozoru nad vzděláváním atd. Podpora těchto myšlenek 

ovšem neměla jen úzce idealistický rozměr; osvícenské myšlení došlo značného ohlasu také 

proto, že nabízelo řešení soudobých sociálních, kameralistických a mezinárodně-politických 

problémů. Například úspěch Pruska ve válkách o rakouské dědictví a jeho nepochybná 

převaha v hospodářské, sociální a organizační modernizaci (na státní i patrimoniální úrovni) 

v habsburských dědičných zemích nastartovaly širší zájem o tyto nové myšlenky, o racionální 

metody hospodaření (Maur 2003: 104). 

Ruku v ruce s tím šel populacionismus, představa že bohatství státu (v širokém smyslu) 

vytvářejí jeho poddaní, nejsou-li nijak omezováni a jsou-li naopak dány co možná dobré 

podmínky pro jejich práci - nebo i kvantitativní rozšiřování, populační zrůst (Kutnar 2003: 

53-54). Populacionismus, tvořící základ osvícenské státovědy, se přitom mohl pojit s tak 

rozdílnými hospodářskými učeními, jako byl na jedné straně merkantilismus a 

přirozenoprávní škola (zdůrazňující industrializaci a "uzavření" státního celku) a na straně 

druhé fyziokratismus (upřednostňující péči o zemědělství a svobodný obchod). Každopádně 

však směřoval ke změně sociálního hodnocení lidu a k podpoře jeho "výrobních možností" 

v podobě vzdělávání, osvěty, zavádění nových technologií a produkčních typů, to vše za 

účelem zvýšení "mezistátní konkurenceschopnosti", potažmo vojensko-politické úspěšnosti 

(cf Kutnar 1948: 21-43; Petráň et al. 1990: 94). Stejně tak se- ve smyslu "beccariánské 

revoluce"- měnil i pohled na společenskou/mocenskou povinnost trestat "úchylky". Množina 

akceptovatelného se rozšiřovala na vše, co neohrožovalo společnost, což vedlo například 

k odstranění či umenšení postihů za delikty proti náboženství, nebyly-li zároveň delikty proti 

státu; "superiorita Boha v hierarchii ochraňovaných zájmů a hodnot ... byla tedy na konci 18. 

století nahrazena superioritou státu" (Tinková 2004: 136). 

Počítalo-li utilitaristické a "státní" osvícenství, jež v průběhu 18. věku opanovalo a namnoze 

umírnilo původní rozlet filosoficko-náboženských představ, s aktivní participací lidových 
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vrstev na vytváření (státního) blaha, neznamenalo to, že by jim dalo volné pole působnosti. 

Recepce osvícenských myšlenek zůstávala alespoň zpočátku omezena na panovníky, část 

šlechty, duchovenstva a měšťanstva, respektive především na inteligenci ze všech těchto 

vrstev, zatímco "poměr osvícenců k lidu je dán směsicí rozumového a mravního poučování. 

Lid je [ = má být; pozn. ZRN] trpným objektem jejich osvětové práce, objektem, který má 

přijímat poučení a zlepšení svého stavu i proti své vůli" (Kutnar 2003: 114), ale také jen 

v určitém přesně vymezeném rozsahu. Jak ve vícero svých studiích zdůraznil M. Foucault, 

osvícenství "shora" zavedlo vedle nepochybné modernizace také centralizaci a dohlížení, 

mocenskou represi zaměřenou na rozšiřování a následnou kontrolu naplňování svých 

ideových premis (např. Foucault 2000). Ospravedlněním tohoto přístupu byl, alespoň 

v německojazyčné střední Evropě, Mendelsohnův důraz na to, že osvícenec nemusí hledat 

pravdu, protože ji zná, a jeho morální povinností je pouze ji popularizovat a také - v duchu 

celospolečenské prospěšnosti- vynucovat (Aston 2002: 83; Petráň et al. 1990: 92). 

Myšlenková a socioekonomická modernizace, k níž osvícenství vedlo, proto zároveň byla 

v jistém smyslu represí, kulturním sjednocením, definitivně (byt' postupně) prosazujícím 

"nadvládu" intelektuálního diskursu nad lidovým v podobě (systemizovaného) vzdělávání a 

osvěty, byrokratizace hospodářské činnosti a správy, odstranění všech "úchylek" na okraj 

společnosti. K tomu docházelo na všech rovinách vládnutí, státními celky počínaje až po 

venkovská lokální společenství. Jak totiž upozornil N. Aston, "vedlejším produktem" 

například konfesionalizačního kněžského vzdělávání byla skutečnost, že venkovské fary 

(katolické i protestantské) byly osazeny "příliš" vzdělanými bohoslovci, kteří nevěděli, co si 

počít, jak se zařadit do místní společnosti (Aston 2002: 43). Někteří z nich svou situaci řešili 

obžerstvím, alkoholismem, milostnými pletkami, majetkovými a dalšími zájmy, jiní se však 

"museli" zapojit do výchovy a (zdaleka nejen náboženské) osvěty svých farníků prostě proto, 

že jim nic jiného nezbývalo. Proto na kontinentě podle tohoto autora právě klérus často patřil 

mezi zakládající členy zemědělských a průmyslových (osvětových) společností, stejně jako 

byl "kontrolovatelem" jejich působení na venkově, zatímco v Anglii dával přednost 

kupříkladu sportu. 

Náš výklad na tomto místě nemůže suplovat syntetické přehledy o dějinách, obsahu, působení 

a významu osvícenství (viz např. lm Hof 2001; pro české země ve značně užším rozpětí 

Haubelt 1986 ad.), ještě než se ale hlouběji zaměříme na jeho náboženskou složku, je třeba 

opětovně zdůraznit holistický charakter tohoto hnutí. Platilo, že "většina [osvícenských] 

společností se sice přímo neoznačuje za náboženská sdružení, církevní příslušnost je však u 

nich natolik samozřejmá, že neustále pro líná jejich činností, stejně jako příslušnost k určitému 
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státu" (lm Hof 2001: 127). Osvícenské reformy nebo i jen snahu o ně si nelze představit bez 

zásadní složky náboženských reforem, které umožňovaly, ale vzhledem k novému pojetí 

zbožnosti také ospravedlňovaly (cf např. Říčan 1947: 257-258), všechny další kroky 

symbolické a sociální změny. V tomto smyslu osvícenství, respektive jeho "praktické 

provedení" v podobě josefinismu, pochopil E. Winter jako primárně náboženské hnutí 

(Winter 1945), což je sice zřejmě příliš úzké vymezení, oprávněné však alespoň vzhledem 

k fundamentální složce, jíž náboženské myšlení ("nové" náboženské myšlení, výrazně 

kritické vůči "starému"!) v celku osvícenského myšlení a (sebe)pojetí hrálo. Přestože to 

pozdější myšlenkový vývoj začasté popíral nebo marginalizoval, jak ve formě sekularizované 

vědy tak jako restaurační/druho-konfesionalizační křesťanská teologie, nebylo-li osvícenství 

hnutím vyloženě náboženským, tedy bylo alespoň nábožensky legitimovaným. Nenáboženství 

(neřku-li ateismus) byl v 18. a na počátku 19. století zcela výjimečným, omezeným na 

(marginální) příslušníky intelektuálních špiček společnosti, a naopak "religion was formative 

[even] in the maturing ofnational identities" (Aston 2002: 10). 

Racionální křesťanství 

Vedle religijní legitimace sociálního uspořádání, autority atd., jíž osvícenství "podědilo" 

z tradiční společnosti, patřilo mezi významné důvody této náboženské přítomnosti a významu 

samotné zrození osvícenství v prostředí teologicko-filosofického disentu, nespokojeného se 

stavem soudobého křesťanství ať již z ideových důvodů, nebo pro své spojení se složkami a 

mechanismy státní moci, snažící se (dávno před osvícenstvím) v absolutistickém duchu si 

podřídit církevní správu. Existovaly k tomu dobré důvody, které byly důsledky 

konfesionalizace a které se naopak ostře neshodovaly s osvícenským populacionismem. 

Lapidárně řečeno, přestávalo být zřejmé, proč by měl stát například pronásledovat jinověrce, 

když je to nákladné a zároveň to omezuje jeho celkovou populaci a produkci, aniž mu to 

jakkoli přispívá? Proč by měl tolerovat církevní svrchovanost ve vzdělávací politice, 

důslednou ortodoxii, když není z lidského úhlu pohledu jasné, která z konfesních podob 

křesťanství (včetně nejrůznějších disidentských skupin) je ta pravá? Atd. Přijetí těchto 

pragmatických premis vedlo k faktické náboženské toleranci, jakkoli omezené a nutně jen 

částečné, obvykle dříve než byla zavedena i v legální formě, přičemž jejich vliv byl nemenší 

než teoretická díla "filosofů" (Aston 2002: 20). Mezi tím se, v kritickém odmítnutí 

konfesionalizace, i teologové "začali přesvědčovat, že v křesťanství záleží jen na podstatných 

článcích víry a na ctnostném životě" a počet těchto fundamentálních článků, zejména těch 
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stojících v protikladu k jiným vyznáním, začal být stále zřejměji redukován (Říčan 1947: 

257). 

Bází, o níž se křesťanské teologické myšlení opíralo, samozřejmě zůstal Kristus jako Spasitel, 

avšak, jak zdůraznil již F. Meinecke, Ježíš začal být nově pojímán především jako učitel 

"nejvlastnějšího humanismu". Křesťanství se v duchu své osvícenské rekonceptualizace mělo 

do značné míry vzdát metafyziky a stát se náboženstvím (prakticky projevované) lásky 

k bližnímu (summa benevolentia aut amor universalis), zatímco všechno ostatní biblická 

kritika chápala jako pozdější vsuvky, "nálezky lidské" přidané k religiozitě prvotní církve. 

Dokonce i zázraky, stejně jako Ježíšova kázání osvícenští (zprvu především protestantští) 

teologové chápali v duchu pozdější demytologizace, jako přizpůsobení se době a jejím 

kognitivním možnostem, jako něco, pro co ve "věku rozumu" už nebylo místo, protože se to 

nesrovnávalo s přirozeným/přírodním řádem. Svět, který přestal být (jak ve vztahu 

k poznatkům proto/přírodovědy tak ve smyslu teodiceje) identifikovatelný se světem 

křesťanské spásy, dokonce vedl k představě deismu, Božího stvoření a dalšího nezasahování 

do běhu světa. Jistě šlo o koncept okrajový, poněvadž Deus otiosus byl sotva slučitelný se 

základním dogmatem o inkarnaci, to však nijak neměnilo ústřední směr teologických úvah 18. 

věku, teodiceji ve smyslu antropodiceje, jež byla realizována prostřednictvím (sociální) etiky 

(Barth 1986-88: 27n.; McCarthy 1986: 72-106, 215-221). 

Osvícenští teologové věřili, že člověk "skutečností své existence může také hájit Boha a 

možnost jeho existence" (Barth 1986-88: 65), a pokud se tato víra, odvolávající se také na 

přirozený/přírodní zákon, nesrovnávala s dosavadními interpretacemi křesťanství, bylo třeba 

změnit druhé uvedené. Všeobjímající filosofie se tím emancipovala ze svého dosavadního 

postavení servae theologiae ve prospěch postavení vůdčího, protože zakládajícího všechny 

akademické diskursy, včetně teologie (lm Hof 2001: 139-140). V Anglii a po jejím vzoru 

v dalších zemích, kam se osvícenství šířilo, byl jedním z prvních praktických důsledků této 

redukce křesťanství na lásku Boží a k bližním, na Evangelium a Dekalog, latitudinarismus, 

široké chápání křesťanské tolerance, směřující ke smíru konfesionalizací rozvaděných 

doktrín. Polemická a kontroverzní teologie se nejpozději od poloviny 18. století dostávala 

v celoevropském měřítku do defenzívy, protože "nullum pondus habent argumenta nostra, si 

vita non doctrinae respondent" (S. Warenfels cit. in lm Hof 2001: 144). Namísto nich začala 

nastupovat, nejprve v Anglii, Nizozemí a Prusku, částečná (zprvu jen faktická) náboženská 

tolerance, umožňující koexistenci různých věr a někdy dokonce i jakýs-takýs dialog 

s judaismem. 
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Druhým důležitým prvkem, který osvícenství vneslo do teologického myšlení (oběma se 

budeme podrobněji zabývat v následujících oddílech této kapitoly), byla její orientace na 

praxi. Bohoslovci seznali, nikoli bez vlivu laického světa, že jejich úlohou je především 

vychovávat, takže i v katolickém světě postupně mizela tridentinská představa "kněze" 

(Priester) odděleného od lidu ve prospěch "faráře", "náboženského učitele" či "duchovního 

správce" (Pfarrer, Religionslehrer, Seelensorgen) (Z uber 2003: 131 ). Zakladatelem 

(protestantské) přirozené teologie byl již zmiňovaný Ch. Wolff, chápající svět jako umělecké 

dílo a zároveň jako výraz nutnosti a absolutna, každopádně orientující křesťanské učení 

směrem k tomuto světu. Wolff se přitom ještě snažil sloučit oddělené absolutní pravdy víry a 

rozumu, zatímco vnějškově protiwolffiánský neologismus již od toho upustil. J. F. W. 

Jerusalem, J. J. Spalding, F. Nicolai a další teologové již zcela zřetelně "upřednostnili rozum", 

což vedlo k "seškrtání" tradičního dogmatu, takže "nakonec ze zjevení uznávali jenom to, co 

mohli pokládat za zjištěnou rozumnou pravdu, totiž ideji Boha, svobody či morálky anebo 

nesmrtelnosti", zcela pominuli například novozákonní pojem posedlosti, věčnost pekelných 

trestů, predestinaci, zázraky, luterské vysvětlení Kristovy přítomnosti ve Večeři Páně, autoritu 

Symbolických knih atd. (Barth 1986-88: 156). Zároveň s tím platilo, že "křesťanské pravdě 

v celku a v jednotlivostech ... není nutné věřit jakožto zjevené, nýbrž jakožto sloužící k naší 

spáse" (ibid.: 133). 

K přijímání těchto myšlenek měly protestantské církve značně větší dispozice, než tomu bylo 

na straně katolické. Chyběla zde centrální věroučná autorita v podobě církevního Magisteria 

(a hierarchie), naopak byla trvale přítomná vize ecclesia sem per reformanda, laická četba 

Písma podporovala racionální ("filosofické") interpretace, podle K. Bartha dokonce 

osvícenství v lecčems vycházelo z těchže mentálních kořenů jako pietismus.294 Z těchto 

důvodů v protestantských zemích obvykle došlo k rychlému a relativně bezbolestnému 

rozmachu osvícenství, recipovanému značnou částí měšťanů; podobně tomu bylo i v těch 

katolických zemích, kde zapustil hlubší kořeny jansenismus a kde zároveň existovala širší 

"veřejná sféra", umožňující "filosofické" diskuse a veřejnou (byť někdy anonymní) prezentaci 

úvah o jejich sociálních, právních, případně i (proto )politických konotacích (Francie, 

Portugalsko). K tomu nepochybně přispělo i rozšiřování osvícenských myšlenek v podobě 

širšímu publiku určených filosofických a teologických knih (situaci v Říši v tomto směru 

popsal Kantzenbach 1965: 184-190). Mnohem obtížněji se s novou filosoficko-teologickou 

konceptualizací člověka a světa vyrovnávaly tradiční katolické země, a to již 

294 Vzpomeňme, že např. pietista N. hr. Zinzendorfv roce 1727 financoval vydání katolického(!) kancionálu a 
modlitební knížky, dokonce se prý v této věci chtěl písemně obrátit na papeže; Weinlick 2000: 101. 

311 



z institucionálních důvodů. Kjisté (intelektuální a elitní) recepci osvícenství sice docházelo, 

avšak jeho veřejná prezentace byla namnoze nemožná již proto, že nad většinou publikační 

produkce, školstvím, kazatelskou a pastorační činností drželo dohled konzervativní 

Tovaryšstvo Ježíšovo. To se mu stalo osudným,295 stejně jako zrušení řádu bylo velkým 

vítězstvím osvícenského katolicismu. Regulativní a kontrolní funkce tohoto řeholního 

společenství, stejně jako dalších církevních institucí, na sebe přitom obvykle vzal stát, jako 

tomu již bylo v protestantských zemích. "Osvícenství se však nespokojilo s pouhým zásahem 

státu do církevních záležitostí, nýbrž chtělo dosáhnout vnitřní přeměny, návratu k původním 

zdrojům křesťanství. Na místo pobožnůstkářství, rozhojňování liturgie, náboženských rituálů, 

svátků a poutí mělo nastoupit zniternění. Důležitá byla i podpora srozumitelného mateřského 

jazyka namísto tajemné latiny. Tak se cíle shodovaly s protestantskými požadavky po sepětí 

s praxí. Byla tu i určitá naděje, že se takto podaří získat protestanty zpět do očištěné katolické 

církve" (lm Hof2001: 151-152). 

Nový typ katolické zbožnosti přitom představovala jansenistická teologie (např. J. Opstaetův 

Dobrý pastýř) a především dílo L. A. Muratoriho, jehož Della vera divozione dei christiani 

z roku 1747 se na několik příštích desetiletí stalo určující náboženskou literaturou (Zuber 

2003: 129). Muratori odsuzoval víru v zázraky, mešní oběť a další "magické" a "pověrečné" 

praktiky baroka, zbožnost centrovanou ke světcům atd., namísto toho spatřoval jádro 

křesťanství v lásce k bližnímu (Winter 1945: 14-16). Z hlediska celoevropského teologického 

vývoje přitom nešlo o nic nového, mnozí protestantští teologové již dříve zašli mnohem dál, 

avšak Muratori se stal vedle Itálie, kde se nad jeho myšlenkami živě diskutovalo (a některé 

z nich byly s nemenší vervou zakazovány), nesmírně populární v elitních kruzích Říše, včetně 

vídeňského dvora. Spolu s protijezuitsky laděnými řády, spolu s febroniánským 

episkopalismem, nebo i s Benediktem XIV., za jehož pontifikátu byla povolena laická četba 

Písma a redukován počet svátků i zakázaných knih, však jeho dílo představovalo zásadní 

průlom do katolického teologického myšlení, formující je ve zcela novém duchu. Z těchto 

pozic, horlivě recipovaných i některými panovníky, byl jen krúček k zásadním 

institucionálním reformám, směřujícím k proměně zbožnosti, k nimž v habsburských 

dědičných zemích došlo ve druhé polovině vlády Marie Terezie a (především) za vlády jejích 

synů. Popis těchto změn bude tvořit důležitou část následující kapitoly, na tomto místě se 

295 Jezuité byli v roce 1757 vyhnáni z Portugalska a jeho kolonií, o sedm let později z Francie, v roce 1767 ze 
Španělska a následujícího roku z Parmy; (dočasné) zrušení řádu znamenala bula Dominus ac redemptor nostcr 
Klementa XIV. z 21. července 1773. 
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naopak v širší evropské perspektivě podívejme na osvícenstvím vyvolanou proměnu vztahu 

státu a náboženství. 

Náboženství a stát I - idea náboženské tolerance 

Idea náboženské tolerance, sice různou měrou omezeného avšak přesto zásadního zlomu 

v podobě legalizované koexistence většího počtu křesťanských konfesí v rámci jednoho státu, 

tvořila jeden ze základních kamenů osvícenské teologie a zároveň důsledek faktického 

neúspěchu mocenské konfesionalizační politiky. Raně novověké státy (respektive jejich 

panovníci), jimž se bylo vyrovnat s konfesionální růzností svých obyvatel, začaly hlavně 

z hospodářských, sociálních a (mezinárodně-)politických důvodů postupně ustupovat od 

tvrdých opatření vůči jinověrcům a snažily se je naopak integrovat. Bylo to pochopitelné už 

proto, že ty země, které se (dříve) ukázaly jako vstřícnější například v podobě přijímání 

náboženských emigrantů (Anglie, Prusko, Nizozemí), z toho zcela očividně profitovaly. 

Osvícenský smysl pro praxi proto nejen umožnil jejich následování, nýbrž přímo k němu velel 

(širší evropský přehled viz Grell-Porter 2000). 

Náboženská tolerance, již zakládalo osvícenství či praktické kamerální zájmy (nebo nejčastěji 

směs obojího), přitom rozhodně nebyla právním uznáním plurality vyznání; jednak nikdy 

nešlo o povolení jakékoli víry, natož pak o likvidaci instituce státního náboženství (jež mj. 

stále ještě legitimovalo panovnickou moc; Aston 2002: 149), jemuž by ostatní vyznání byla 

postavena na roveň, ale mnohdy (dlouho) nešlo ani o formální uznání tolerance. Příkladem 

par excellence mohla být Anglie, na jednu stranu proslulá jako útočiště nábožensky 

pronásledovaných a svobodomyslných osob, kde se však zároveň praktikovala 

nerovnoprávnost různých vyznání (na prvním místě katolíků).296 Přestože král byl jak hlavou 

anglikánské ( episkopální) církve, tak také členem kalvinistické (presbytemí) církve skotské, 

ani to nezajišťovalo rovnost všech vyznání včetně dissent-u. Vůči pietistům a probuzencům 

navíc směřoval sociální tlak, obviňující je mj. -jako ve všech podobných případech - ze 

sexuálních zvráceností; "tel! us what the Methodists do in their dark meetings, when they put 

aut the candles ?" (cit. in ibid.: 68). Byla to však táž Anglie, jíž Voltaire dával za vzor 

interkonfesionální shody a která zrodila osvícenské i deistické filosofy; podobným směrem se 

vydaly také Spojené nizozemské provincie a Prusko, zatímco katoličtí panovníci stále ještě 

pokládali za svůj závazek udržovat (nebo obnovovat) církevní jednotu svých poddaných 

296 Anglická tolerance antitrinitářů, zřejmě první evropský akt toho druhu, pocházela z roku 1689; Aston 2002: 
141. 
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(Rémond 1998: 52-54). Bylo tomu tak ovšem jen do té míry, dokud k tomu měli síly, takže 

například v Uhrách bylo luterské a reformované vyznání oficiálně povoleno, přes občasné 

rekatolizační tlaky, a Diploma Leopoldinum z roku 1691 připouštělo konfesionální různost i 

v Sedmihradsku. Náboženská tolerance, snažící se zachovat loajalitu poddaných a opřít státní 

zájem o ně, teoreticky zdůvodněná osvícenstvím, si pak našla cestu i do tradičních 

katolických zemí, v roce 1781 do habsburské monarchie a o šest let později do Francie. Právě 

zde ,,Les esprits ont assez muri pour ne pas se scandaliser qu 'a 1 'une des charges les plus 

hautes du royaume, le Controle général des finances, accede un protestant genevois [ = 

Necker]" (Rémond 1998: 54), i když na druhou stranu náboženská tolerance vyvolávala 

sociální problémy, lidové bouře a odpor (části) duchovenstva i v protestantských zemích, 

k čemuž tím spíše docházelo v zemích katolických (Aston 2002: 143). 

Důvodem, proč byla tolerance v habsburském soustátí vyhlašována, samozřejmě byla 

existence tajných nekatolíků i v těch částech monarchie, kde katolictví platilo jako jediné 

uznané náboženství, vedle toho a daleko méně výrazněji snad i snaha po legislativní unifikaci 

říše a přiblížení se jiným evropským státům. "Správně dávkovaná tolerance je pro [nejen] 

český blahobyt, pro pozemské blaho . . . státu neobyčejně prospěšná, kdežto fanatismus a 

intolerance mu naopak nesmírně škodí. To byl axiom vedoucích státníků, kteří pak jakožto 

osvícenci měli vliv na toleranční zákonodárství. Nepřímo tedy byl hospodářský aspekt brán 

v úvahu při provádění tolerančního zákonodárství a nabýval na důležitosti úměrně s tím, jak 

se pak vyvíjelo ve směru represe a omezování" (Molnár-Smolík 1982: 23-24). Konfesionální 

různost měla přestat být překážkou budování pozemského blaha, což ovšem nemělo znamenat 

povolení všech vyznání, ani jejich vyrovnání s dosavadní státní konfesí. Regální princip měl 

zůstat zachován, zatímco další povolená vyznání měla být pouze tolerovaná, v původním 

smyslu "trpěná". Regální princip se dále uplatňoval v tom, že toleranční patenty byly pouze 

výčtové, zahrnovaly jen ty církve, které byly považovány za "státotvorné" nebo alespoň -

v duchu stávajících zákonů a osvícenských státovědných představ - k státu neutrální. 

V Čechách a na Moravě proto náboženská tolerance nezahrnovala různé sektářské skupiny, o 

kterých bude řeč v následujících kapitolách, ale například ani obnovenou Unitas fratrum, 

tvořící celosvětovou hospodářskou jednotu a proto hrozící vývozem jmění za hranice 

(Hloušek 1953; Lochman 1952: 175-206). 

(Omezená) náboženská tolerance, vycházející z osvícenského státovědného a filosofického 

přístupu, ovšem nebyla jediným momentem, v němž se projevilo nové náboženské myšlení. 

Typicky v habsburské monarchii byla jen jednou z reforem, jejichž cílem bylo vytvořit nový 

typ de facto státní církve, ne-li s monarchií institucionálně srůstající (jako k tomu došlo 
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v Rusku Petra Velikého), tedy jí alespoň podřízené a sloužící k její legitimaci i k vykonávání 

"praktických" potřeb v podobě (nejen) osvětové a disciplinační/regulativní činnosti. 

Religiozita zůstávala nezpochybnitelnou konstantou velké většiny populace a proto mohlo být 

prostřednictvím náboženství, ovšem náboženství (již v plurálu) reformovaných v osvícenském 

duchu, na lid také působeno. Mocenské špičky osvícenského státu si tuto možnost nejen 

uvědomovaly, nýbrž jí i plně využívaly. 

Náboženství a stát II. - idea náboženské výchovy a disciplinace 

Osvícenské pojetí společnosti s1ce vycházelo "shora", nicméně lidovým vrstvám přiřklo 

nemalou úlohu v procesu budování a rozvoje pozemského blahobytu, proto i když se na ně 

dívalo spíše jako na pasivní vykonavatele své vůle, nemohlo je zcela přehlížet. Naopak, 

mocní a vzdělaní 18. věku předpokládali aktivní participaci lidových vrstev na dalším 

sociálním, hospodářském a kulturním rozvoji, ovšem až od okamžiku, kdy se lid zbaví 

dosavadních pověr, myšlenkové strnulosti a zažitých zvyklostí. Locke, Rousseau i Pestalozzi, 

abychom jmenovali jen některé z klíčových teoretiků výchovy lidu, požadovali systematické 

vzdělávání širokých vrstev, které by mělo vést k jejich poznání přirozených/přírodních 

zákonů a k pilné a tvořivé aplikaci nejnovějších poznatků různých oborů do praktické 

činnosti. Aby něco takového bylo možné, musel nastoupit nový školský systém, stojící na 

principech víceméně všeobecné školní docházky, reformy a postátnění vyššího školství, 

reorientace na praktické dovednosti atd. (viz např. Haubelt 1986; Kuzmin 1981: 52n.). Avšak 

ještě před tím a nadlouho paralelně k tomuto pohybu hrála podobnou úlohu také kazatelna, 

jejímž prostřednictvím mohl (a měl) být lid vzděláván. "Toto poučení ... mohlo se také stát 

novou náplní činnosti venkovských farářů a pastorů ... farář mohl dělat víc než jen předčítat 

vrchnostenské mandáty. Jeho kázání se mohla obracet k praxi a pastýř duší se tak stával 

učitelem lidu. Měl mít na zřeteli nejen spásu na onom světě, ale současně i pozemské dobro. 

Odtud mají svůj púvod později vysmívaná kázání o seně nebo o bohulibosti bleskosvodú" (lm 

Hof 2001: 176-177). Např. sbírka kázání saského faráře T. G. Rollera obsahovala kázání o 

správném pochovávání mrtvých (u příležitosti Velikonoc), nenáboženském zažehnávání ohně, 

proti strachu z bouřek, vysvětlení, proč je dobré rušit svátky atd. (Barth 1986-88: 85). Obecně 

lze říci, že dúležitou složku kázání osvícenských bohoslovců tvořily jednak výklady (nových) 

státních nařízení a ve druhé řadě hospodářská a zdravotnická naučení, jež se sice vztahovala k 

"tradičním" homiletickým tématům, ale vědomě je překračovala ve smyslu snahy o co nejširší 

lidovýchovu. Tento trend sice nebyl zcela nový, do jisté míry jej znalo třeba i katolické 
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baroko (Zuber 2003: 119), avšak kjeho plnému uplatnění a masovějšímu rozšíření došlo 

právě až s nástupem osvícenství. 

Schopnost "praktické" osvětové činnosti (katolického i protestantského) kléru a vůbec i zájem 

o ni nebyly něčím samozřejmým; do osvícenské rekonceptualizace zbožnosti jim totiž bránila 

jednak výlučná teologická orientace na soteriologické, případně eschatologické otázky, na 

metafyziku, mimo profánní svět, patrná na obou stranách konfesionální hranice, ale také 

nedostatečné vzdělání kněží v "praktických" znalostech. Právě proto často směřovaly první 

osvícenské reformy vzdělávání na teologické fakulty, do bohosloveckých seminářů a obecně 

do církevního školství; jejich úlohou bylo vytvořit takový klérus, který by byl "na výši doby", 

jenž by byl s to dále předávat nabyté znalosti nejen náboženské,297 ale i využitelné 

v hospodářské činnosti a v dalších oblastech (viz např. Zuber 2003: 38-77). Ze stejného 

důvodu docházelo i kjiným církevním reformám (Winter 1945: 102). "Zprostředkovatelskou 

roli faráře brzy doplnily drobné populární spisy s konkrétními radami, které byly určeny 

přímo do rukou rolníků, pokud ovšem uměli číst" (lm Hof 2001: 177). V Dědičných zemích 

se jednalo především o noviny, kalendáře a populární hospodářsko-technologické sp1sy 

(Kutnar 1957: 30, 77), ale situace nebyla příliš odlišná ani v jiných částech Evropy. 

Šíření vzdělání a (náboženské/etické) výchovy v tom smyslu, jak jim rozuměl elitní 

osvícenský diskurs, ovšem nebylo jedinou novou úlohou, jíž stát vědomě připsal církevní 

organizaci. Neméně důležité bylo, s jistým zjednodušením řečeno, že "kněz stává se státním 

úředníkem, jeho autoritou je osvícenská vrchnost světská" (Gintl 1924: 42). Bylo již uvedeno, 

že duchovní mnohdy měli povinnost seznamovat lid s nejnovějšími správními nařízeními, to 

však zdaleka nebylo všechno. Církev měla být podřízena státu, pokud k tomu ještě nedošlo 

(jako v protestantských zemích), jako jeden z jeho "výkonných aparátů", její organizace měla 

sloužit k disciplinaci poddaných a k legitimaci sociálního statu quo; příkladem mohou být 

kázání z období Napoleonských válek (Kutnar 1957: 100). Podobně tomu bylo i v případě 

literatury, na kterou začala někde opět dopadat cenzura, nebo i konceptualizace - teď již 

povinné - školní docházky. Školský kodex Františka I. tak pro Rakousko stanovil, že "žáci si 

musí v triviálních školách osvojovat pouze takové vědomosti a představy, aby ve svém dalším 

životě zbytečně nepřemýšleli, byli spokojeni se svým osudem . . . obecná škola musí 

především vštěpovat mládeži náboženské pravdy, poskytovat dětem správné představy o 

podmínkách, ve kterých žijí a budou žít, aby se mohly v dalším životě řídit těmito 

představami v souladu s křesťanskou morálkou" (Kuzmin 1981: 67). Disciplinační úloha 

297 Důležitost školní katecheze pro šíření a obnovu každé konfese s1 samozřejmě uvědomovali i jejich 
protagonisté, jak katolíci tak i protestanti; cf Stručný přehled 1944. 
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církevního a školního vzdělávání však působila i v hlubších rovinách, nejen jako vědomý boj 

s konkurenčními ideologiemi a sociokulturními institucemi, ale také jako implicitní 

sebeprosazení osvícenské ideologie a sociální praxe. Představy osvícenců tak zákonitě 

pronikaly do lidových vrstev jako jediné správné, formovaly "moderní" pohled na svět i místo 

člověka v něm, k čemuž jistě přispěla i jejich hospodářská efektivita. Podobně tomu bylo i s 

idejemi technologického pokroku. Jak již dávno ukázal K. Hoch, například v Rakousku za 

vlády Františka I. a jeho syna sice docházelo k potlačování sociokulturní modernizace ve 

všech směrech, včetně organizovaného národního hnutí atd., avšak ani zde nebyly kladeny 

překážky přírodovědné, technologické a hospodářské osvětě, jež naopak byla více či méně 

výrazně podporována (Hoch 1936). 

Obě polohy osvícenských náboženských a sociálních reforem, na jedné straně snahu o co 

největší "pozemský blahobyt" (dosahovaný prostřednictvím osvětového působení a zahrnující 

i náboženskou toleranci) a na straně druhé disciplinační a regulativní opatření, přitom nelze 

oddělovat (cf lm Hof 2001: 216-221). Podobně jako panovníci (včetně církevních) v období 

raného novověku usilovali o blaho svých poddaných cestou jejich konfesionalizace, eo ipso 

vytvoření/posílení jediného "náležitého" náboženského přesvědčení, tak se i osvícení vládci 

18. a počátku 19. věku snažili o rozšíření takového náboženství, které sami považovali za 

jediné správné. "[Katoličtí] osvícenci, byt' někdy uštěpačně a pohrdlivě mluvili o Římu, 

pokládali sebe za dobré katolíky, za katolíky uvědomělejší a pokrokovější nežli byl Řím, 

vychovaný v dogmatech a v učení jezovitském" (Herben 1927: 21). Zároveň se však snažili 

zabránit tomu, co většinou považovali za nešťastný důsledek přílišného uplatňování 

"svobod", radikálnímu osvícenství které bouralo existující instituce, zfanatizovávalo davy a 

vedlo ke zřejmým nepokojům a "nepravostem", symbolizovaným Francouzskou revolucí. 

Radikální osvícenství a jeho důsledky 

Snahy o zásadní a rychlé prosazení osvícenských politických, sociálních a v neposlední řadě i 

náboženských principů, někdy vedoucí až k odvržení křesťanství ve prospěch různě 

charakterizovaného přirozeného náboženství, zůstaly po většinu 18. věku omezeny na (v té 

době) okrajovější myslitelské proudy a/nebo politické a intelektuální de facto nátlakové 

skupiny (svobodní zednáři, ilumináti). Jejich sociální vliv nebyl příliš značný a zejména 

široké vrstvy neoslovovaly svými myšlenkami přímo, lidová (zpočátku hlavně měšťanská) 

recepce proto zůstávala omezena na přejímání některých reformních myšlenek a jejich 

synkrese s dosavadním symbolickým universem. Intelektuální osvícenství se však mezi tím 
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radikalizovalo, takže "co střední generace osvícenců jen opatrně naznačovala, stává se pro 

mnoho jejich následovníků naprostou jistotou" (lm Hof 2001: 214 ). U. lm Hof v této 

souvislosti uvádí například německého protestantského teologa A. Riema, hlásajícího 

racionalismus a "demytologizaci" křesťanské teologie v duchu věku rozumu; právě touto 

cestou se vydali i již zmiňovaní neologisté. Snaha o odstranění "pověr", respektive nálezků 

lidských, se na protestantské straně mohla opřít o ideji ecclesia semper reformanda a 

reformační tradici, představovanou například Zwinglim (figurativní pojetí svátosti oltářní), 

proto obvykle byla s to soužít se stávající dogmatikou a církevní institucí a postupně je 

proměňovat. Naproti tomu náraz, který osvícenství vyvolalo v katolickém světě, byl alespoň 

z hlediska religiozity mnohem výraznější a ostřejší. Dokonce do té míry, že někteří radikální 

osvícenci odmítli Boží stvoření a světovládu (Holbach), případně se přímo označili za ateisty, 

protože "představa Boha je zbytečná a zřízení církve nebezpečné, protože zakonzervuje 

představy, které jsou škodlivé pokroku" (Condorcet; ibid.: 215). Z tohoto myšlenkového 

kvasu, respektive z jeho vulgárnější (ale také explicitnější) formy, jíž nabyl v důsledku 

převzetí radikálně-osvícenských myšlenek veřejnou diskusí, vzešla nejradikálnější forma 

jejich praktického uplatňování, Francouzská revoluce. Revoluce představující jak zcela 

zásadní průlom do nábožensko-sociálních vztahů (cf Rémond 1998: 55n.), tak také neustálou 

noční můru pro své odpůrce, ať již z řad tradicionalistů nebo- vždy umírněně-osvícenské, ale 

tím víc zděšené- tzv. reakce. 

K. Barth výstižně ukázal, že přestože americký boj za nezávislost a Francouzská revoluce 

vycházely z těchže myšlenkových kořenů a obojí dělilo pouhých něco přes deset let, zcela se 

změnil ideový náboj obou revolucí, deklarativně formulovaný kupříkladu v jejich vůdčích 

textech, Prohlášení nezávislosti na jedné straně a Deklaraci práv člověka a občana na straně 

druhé (Barth 1986-88: 39-40). Oba texty sice deklarovaly rovnost všech lidí, avšak americký 

ji zakládal stvořením a francouzský pouze narozením, rovná práva byla v prvním případě 

daná Stvořitelem, zatímco ve druhém jen tím, že jsou "přirozená, nezcizitelná, posvěcená" 

atd. Francouzské prohlášení z 26. srpna 1789 tak bylo, s výjimkou odvolání na Etre supreme 

v preambuli, zbavené teologické legitimace, poprvé důrazně oddělovalo náboženský a 

občanský princip, pouto mezi konfesí a státem. Duchu tohoto oddělení odpovídal i desátý 

článek Deklarace, stanovující že "nul ne paut etre inquiété pour les opinions meme 

religieuses" (cit. in Rémond 1998: 55), potvrzující, že "náboženství přestalo být 

nejdůležitějším pojítkem jednoty národa a kritériem jeho totožnosti" (ibid.: 56). Dominance 

občanského principu nad konfesionálním, tento důsledný přesun soteriologických otázek do 

individuální a privátní sféry, umožnila nejen úplné zrovnoprávnění dosud marginalizovaných 
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- přestože již legalizovaných - protestantských vyznání i židovství, ale také institucionální 

potlačování katolické církve, jež se jí bránila (Civilní ústava duchovenstva z 12. července 

1790).298 Vyvolala také reakci v podobě tradicionalistického a royalistického povstání ve 

Vendée, zaštiťujícího se symbolem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přes snahy o potlačení 

trvajícího až do počátku následujícího století (k sociálním příčinám vzniku a trvání 

chouanerie viz Tilly 1976), stejně jako příkré papežské odmítnutí v podobě breve Quod 

aliquantum z 10. března 1791. 

Zbavit se symbolické a legitimizační role náboženství však nebylo snadné am pro 

nejradikálnější revolucionáře, přinejmenším proto, že deklarovaná univerzální platnost 

občanského principu ještě neznamenala jeho masové přijetí v podobě nového symbolického 

universa. Jak ukázala například D. Tinková, ruku v ruce s tímto zdánlivě sekularizačním 

vývojem proto přicházely pokusy o vytvoření jakéhosi "patriotického náboženství", započaté 

patrně již pařížskou oslavou prvního výročí dobytí Bastily 14. července 1790 (D. Tinková in 

Hanuš 2002: 18; cf Aston 2002: 233-234). Ještě dál noví vůdci lidu zašli po zrušení 

království, kdy na jednu stranu "aby osvícený Rozum mohl dosíci svého vítězství, musel 

nejprve vytvořit tabulu rasu, skoncovat s ,předsudky' a ,fanatismem' minulosti: hébertovci 

vyzývali k plenění kostelů, v pařížských divadlech předváděli parodie na mši a posměšné 

protináboženské maškarády ... Na různých místech po celé zemi plály hranice a v plamenech 

mizely ,hračky pověr' spolu s dřevěnými svatými, kteří ,navzdory modlitbám několika bigotů 

nechtěli dělat zázraky"' (D. Tinková in Hanuš 2002: 21). Na druhou stranu nešlo jen o ničení 

symbolů náboženského ancien régime, protože již v době Hébertovy dominance vznikl nový 

kult trojice mučedníků revoluce, stromů revoluce, 20. brumairu roku II byla v Notre Dame 

uspořádána slavnost bohyně Rozumu atd. Pozitivní obsah nového "státního náboženství" byl 

ještě zřejmější v období vlády Výboru veřejného blaha, zejména po Robespierrově vystoupení 

18. floréalu roku II, vyzývajícím k úctě k Etre Supreme, víře v nesmrtelnost duše i zavedení 

nových občanských svátků, například v podobě oslavy Nejvyšší bytosti 20. prairialu roku II. 

V této práci nemusíme sledovat mnohem složitější vnitřní vývoj francouzské religiozity 

v revolučním období, je však nutné zdůraznit, že tento výron radikálního pololidového 

298 Civilní ústava duchovenstva z rozhodnutí Ústavodárného shromáždění, o kterém byla kurie pouze 
informována, upravovala počet diecézí podle sekulárního správního členění, stanovovala volenost církevních 
představitelů, jejich povinnou přísahu věrnosti národu, stejně jako souhlas s již provedenou sekularizací 
církevního majetku a existenční závislostí na státních platech a příspěvcích. Moderní historikové však přitom 
správně dodávají, že Civilní ústavu nelze interpretovat v duchu pozdějšího vývoje jako projev protináboženských 
či protikatolických tendencí, nýbrž jako (zřejmě do důsledků nedoceněný) pokus o uplatnění regálního principu 
stejně jako osvícenské snahy reformovat církevní instituci; např. Rémond 1998: 59-61. V duchu těchto opatření 
došlo později k potlačení řádů a řeholních kongregací ( 1790), ke zřízení občanských matrik, zbavujícímu 
církevní přechodové rituály jejich sociální platnosti (1792), zavedení rozvodu apod. 
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osvícenství ustavil nový precedens vztahu (katolického) náboženství a státu, respektive jeho 

občanů. ,Jis [révolutionnaires} deveurent aussi convaincus qu 'aux premieres jours de Ia 

Révolution qu 'un État a besoin d 'une religion et qu 'i! ne sort pas de s a compétence en faisant 

profession de foi ... Puisque le catholicisme s 'est refusé a etre Ia religion de Ia France 

régénérée, Ia fonction unificatrice est reportée sur ďautres cultes" (Rémond 1998: 66-67). 

Kult Rozumu, Nejvyšší Bytosti, stejně jako pozdější teofilantropie se sice dlouhodobě 

neujaly, za konzulátu byl 15. července 1801 uzavřen konkordát s Římem, pro katolicismus 

oficiálně obnovující status státního náboženství, avšak návrat k předrevoluční době již nebyl 

možný. Stát jako sociální reprezentace se v důsledku Revoluce poprvé přestal opírat o svou 

náboženskou legitimaci, oddělení konfesionálního a občanského principu zůstalo zachováno. 

Namísto toho právě občanský/národní stát začal nabývat implicitně náboženských rysů, 

respektive začal od svých občanů vyžadovat tutéž míru loajality, jako dříve stát nábožensky 

zakotvený. Bylo tomu tak i z toho důvodu, že v důsledku rozšíření náboženské tolerance ve 

skutečnosti padla idea státního náboženství, takže se všechny státem povolené a zároveň 

kontrolované církve octly v jedné linii závislosti na sekulárních činitelích (a v neposlední řadě 

na jejich příspěvcích na náboženský provoz). Francie tyto výdobytky navíc "vyvážela" na 

anektovaná území, ať již v podobě velké sekularizace nebo formálního zrušení Svaté říše 

římské (1803), což spolu s obavami korunovaných hlav z domácího opakování Francouzské 

revoluce vyvolávalo zásadní proměny náboženské politiky a vposledku i prožívání. Obavy 

před revolučním zvratem, ruku v ruce s přežívajícím osvícenstvím podněcující mírnější 

reformy, ve svém důsledku neméně závažné, od základu změnily situaci institucionalizované 

religiozity ve všech (západo )evropských zemích. Všude se sice přinejmenším v první 

polovině 19. století uplatňoval regální princip, státní svrchovanost nad církvemi, lišila se však 

míra zásahů do náboženského života a stejně tak i církevní reakce na ně. 

Pokud jde o katolickou část Evropy (byt' velmi podobně tomu bylo i v protestantských 

zemích, s tím rozdílem že nešlo o ostře vyhraněné tábory; cf lm Hof 2001: 223-229), M. C. 

Putna v návaznosti na E. Wintra charakterizoval tři typy řešení vztahu náboženství a 

"sekularizované" společnosti z pozic katolické církve (Putna 1998: 36). Prvním byl umírněný 

reformismus, představovaný pokračováním katolického osvícenství, který kladl důraz na 

vnitrocírkevní reformy, dehierarchizaci a etatizaci církve, stejně jako na výchovu lidu 

prostřednictvím vzdělaných kleriků nového typu. V této poloze, blízké převažujícímu 

protestantskému pojetí, byl státu ponechán řídící a kontrolní primát nad institucionalizovanou 

religiozitou, zatímco "pravé", vnitřní náboženství se orientovalo na etickou oblast a osvětu, 

v neposlední řadě na praktické hospodářské, sociální a kulturní otázky. Racionální, praktické 
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a tolerantní křesťanství tohoto typu úzce souviselo i s rodícím se národním hnutím (víz např. 

Aston 2002: 179, 228). Na to pak navázalo německé reformní katolictví, Hermes, Gi.inther, 

německý katolicismus (Lochman 1964: 19-20). 

Druhým typem odpovědi na radikální osvícenství se stala tzv. reakce, snaha o restauraci 

tradičního režimu, zděšení protícírkevnímí a protínáboženskýmí tendencemi Francouzské 

revoluce, jež vedlo k jejích "uzávorkování", eo ipso popření. K tomuto postojí měli 

pochopitelně blízko panovníci, obávající se nešťastného osudu Ludvíka XVI., ale brzy 

"ukazuje se, že staronoví vládcové jsou sice zavilými odpůrci revolucí a reforem všeho druhu, 

ale jisté stopy v jejích myslích osvícenství přece jen zanechalo- především pohled na církev 

jako užitečnou služebnici státu a syndrom obavy před ,nepřiměřeně velkým vlivem církve', to 

jest - především papeže" (Putna 1998: 56). Restaurace proto alespoň pro laiky 

nepředstavovala bezvýhradný návrat k předrevolučnímu stavu, nýbrž přijetí některých 

osvícenských principů (etatismus, populacionismus, hospodářská osvěta atd.), které měly být 

legitimizovány mimo jiné i církevní autoritou. Politická a sociální restaurace tak sice šla ruku 

v ruce s restaurací náboženskou, namnoze jí však jen využívala pro své cíle. Toliko u části 

katolického kléru restaurace vedla k převaze konfesionálního nad národním/občanským 

principem, ke kurialismu a pozdějšímu ultramontanismu. Šlo však, jak poznamenal M. 

Havelka, o proud "teologicky slabý a intelektuálně nehluboký" (M. Havelka in Hojda-Prahl 

2003: 33). 

Konečně (časově) posledním typem reakce na radikální osvícenství, ztělesněné Francouzskou 

revolucí, se stal romantismus, jemuž nešlo ani tolik o nějaký náboženský revival, jako spíše o 

ustavení nového typu zbožností "zahleděného do minulosti". Kořeny romantismu přitom 

bývají shledávány v německém pietismu i v osvícenství, k nimž se stavěl kriticky a proti nimž 

vyzdvihoval středověkou církevní jednotu, náboženskou "poetiku" spíše než dogmatiku atd. 

(Aston 2002: 276-281, 301-302). Chateaubriandova okouzlenost katedrálou, nebeským 

Jerusalémem, stejně jako venkovským lidem považovaným za uchovatele těchto tradic, 

postavila proti "nudě" osvícenského racionalismu mystiku, estetiku i paravědecké disciplíny, 

individuální prožitek. Platilo sice, že "restaurační církev je vůči romantikům, věrna své 

nedůvěřivosti vůči všemu, co zvnějšku, ,ze světa' přichází, velmi ostražitá ... restaurace o 

romantiku příliš nestála, ale v ohledu intelektuálním a estetickém jí vděčila za víc, než tušila a 

tuší" (Putna 1998: 133-134). Právě romantika se tak stala nejživějším intelektuálním 
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projevem katolické teologie konce 18. a první poloviny 19. věku, někdy ve spojení s pozdním 

osvícenstvím (Lamennais),299 mnohem častěji s restaurací (de Maistre). 

S radikálním osvícenstvím a jeho nezamýšlenými důsledky se však musela vyrovnat i 

protestantská část Evropy, v případě vládnoucí vrstvy většinou preventivně v podobě jejich 

institucionálního okleštění. Například Fridrich Vilém II., respektive jeho náboženský ministr 

J. Ch. Wollner zaveleli k reakci v Prusku, kde náboženský edikt z roku 1788 vyzýval všechna 

tři hlavní vyznání, luterány, kalvinisty a katolíky, k přísnému dodržování ortodoxie jejich 

konfesí a k podřízení policejnímu dozoru. To vše, stejně jako zpřísňovaná cenzura, církevní 

dozory, etablování státního školství atd., mělo zabránit šíření radikálního osvícenství 

v protestantských zemích. Namísto něj byl naopak podporován církevní nacionalismus, 

v Prusku vrcholící státem organizovanou unií augsburského a reformovaného protestantismu 

u příležitosti třísetletého výročí luterské reformace (1817). O čtyři roky později sjednocená 

církev dostala i novou, jednotnou liturgii (Aston 2002: 316). Církevní unie "shora" sice 

vyvolala určitý odpor v podobě vzniku svobodných luterských církví, tentokrát k výročí 

Augustany (1830; Říčan 1947: 291), avšak obecné směřování k nacionálnímu, ne/nad

konfesijnímu pojetí křesťanství se stalo pro německý protestantismus 19. století typickým. Šlo 

vlastně, při vědomí menší ostrosti vzájemných hranic těchto pojmů v protestantismu, o 

propojení národně-romantického přístupu s pozůstatky osvícenství (státní primát a kontrola 

nad církvemi) na jedné straně a na straně druhé o restaurační tendenci legitimizace 

prostřednictvím víry. Romantický pohled však zjevně převažoval a formoval i protestantskou 

teologii 19. věku, byťsi nadále důkladně čerpala z Kanta. 

Sluší se na tomto místě zmínit dílo hallského profesora J. A. L. Wegcheidera, ne snad proto, 

že by byl největším luterským teologem 19. století, tím byl nepochybně Schleiermacher 

(Barth 1986-88: 415-461; McGrath 2001: 96-98), nýbrž z toho důvodu, že "zatímco 

Schleiermacher bádal, on vychovával. Zatímco Schleiermachera oslavovali, jeho četli" (Barth 

1986-88: 462). Wegcheider uchoval Kantovu představu rozumného náboženství, 

racionalismus víry, jež se nedostává do konfliktu s moderním vědomím, avšak zároveň 

s Novalisem a Schleiermacherem stavěl na individuálním prožitku (das Gefiihl) vztahu a 

(absolutní) závislosti na Věčném a Nepodmíněném. Jenští romantikové i jejich epigoni, jako 

byl Wegcheider, zdůrazňovali (v lidské rovině) individuální, subjektivní a (vzhledem 

k transcendentnu) relační a dependentní charakter náboženství, čímž ipso facto vyklízeli 

299 Zatímco v evropském kontextu nebylo spojení intelektuálního osvícenství s romantismem příliš časté, 
v habsburských dědičných zemích a především v Čechách k němu docházelo nmohem více, takže F. Kutnar 
dokonce hovoří o "vnitřní příbuznosti" (českého) osvícenství a (českého) romantismu; Kutnar 2003: 100. 
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prostor sekulárnímu státu k organizaci vnějších, institucionálních stránek religiozity a 

sekulárním socioekonomickým zájmům pro tu část společnosti, jež o náboženství ztrácela 

zájem. Neologické oddělení absolutních pravd víry a rozumu tak paradoxně zůstalo 

zachováno, i když protestantská teologie směřovala úplně jinam, což umožnilo a posílilo 

snadnou interakci protestantismu 19. věku s modernitou, ústící až v liberální vyznání 

(Kulturprotestantismus) konce století. 

Nové symboly -stát, národ, pokrok 

Neméně než s důsledky (radikálního i umírněného) osvícenství a novým uspořádáním státně

církevních vztahů se muselo organizované náboženství napříč Evropou od počátku 19. století 

začít vyrovnávat s novými sociokulturními fenomény, s populační explozí, urbanizací, 

novými formami socializace, lidovým antiklerikalismem, secesí malých náboženských skupin 

atd., v jejichž důsledku docházelo ke snižování tradičních religijních forem a výrazů majoritní 

populace (Aston 2002: 217, 330). Vývoj v jednotlivých zemích sice nelze podle tohoto 

hlediska paušalizovat, tím méně časově, avšak sociální role organizovaného náboženství se 

nepochybně měnila, případně celkově upadala. Výzvy nové zbožnosti, představované na 

katolické straně především romantickým hnutím ale i změněnou funkcí řeholního života 

(včetně bullou Sollicitudo omnium ecclesiarum roku 1814 obnoveného Tovaryšstva Ježíšova) 

nebo laických náboženských bratrstev, a v protestantských církvích schleiermacherovským 

"náboženstvím citu" případně probuzenectvím a evangelikalismem, neoslovovaly zdaleka 

každého. Navíc subjektivizace a přesun náboženství do privátní oblasti, vedený snahou o jeho 

prohloubení, otvíral možnosti sekulárním sociálním institucím nastoupit na jeho místo, 

případně nahradit náboženské zájmy ekonomickými či kulturními. ,,De fondement de l'unité 

qu 'elfe était dans les ages antérieurs, voila que Ia religion est dorénavant réduite a n 'etre 

plus qu 'u ne des nombreuses variables qui différenciement les sujets ou les citoyens ... La 

nation se substitue a l'Église comme société globale ... La nation devient religion a s on tour, 

religion séculiere: elfe se mue en absolu et le sentiment du sacré qui délaisse la religion se 

raporte sur la nation: ou lui dévoue sa vie, on meurt pour elfe, ou lui dédie toutes ses pensées, 

on combat poure sa liberté ou sa grandeur" (Rémond 1998: 162). 

Protože "rozluka" autoreferenční společnosti, respektive státu jakožto její reprezentace, a 

konfesionálního principu ideově vycházela z osvícenského popu1acionismu a zároveň proto, 

že k ní paralelně probíhala imperiální politika Napoleonských válek, nositeli nové kolektivní 

identity, symbolickými referenčními centry se staly právě státní útvary. Společnost, jíž nadále 
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neslučovala jednota víry, měl integrovat především patriotismus (cf lm Hof2001: 181-183). 

K jeho vybudování ostatně směřovalo stejně tak (centralizované a postátněné) školní 

vzdělávání, jako jiné typy vlastenecké agitace, stále častěji se projevující v podobě tištěného 

slova (Kutnar 1957: 125, 132). Tento patriotismus se přitom mohl obracet jak k legitimačním 

osvícenským argumentům v podobě občanské rovnosti a povinností vůči společenství (nebo 

panovníkovi), tak také do historie, ospravedlňující prostřednictvím souvztažnosti minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. Druhý případ "státo-centrické" legitimace přitom byl častější 

tehdy, nedošlo-li ve větší míře k lidové recepci osvícenství a k vytvoření svébytného 

populárního diskursu o nezbytnosti sociálních, politických a kulturních reforem, přičemž 

představoval transformovanou podobu historismu barokní éry; tak tomu bylo například 

v habsburských dědičných zemích (viz Kutnar 2003: 63, 86-88 aj.). 

Patriotismus však ještě neznamenal nacionalismus a nutně nemusel znamenat ani odmítnutí 

religijní legitimační dominance coby majoritního symbolického universa. K tomu došlo 

teprve tehdy, byl-li příliš vzdálený, abstraktní a nesamozřejmý symbol státu, personifikovaný 

spíše panovníkem než čím jiným (cf Kutnar 1948: 131-150), nahrazen mnohem bližším 

symbolem národa jakožto jazykového společenství.300 Přechod mezi státní a národní 

(sebe)identifikací přitom byl snazší v etnicky relativně homogenních státních útvarech, 

zatímco v případě malých a nesamostatných národů obvykle vyžadoval umělou intelektuální 

agitaci, vedoucí - spolu s dalšími faktory - ke vzniku národního uvědomění, potažmo 

národního společenství v moderním slova smyslu (Hroch 1986: 56, 63-65). Již F. Kutnar 

přitom přesvědčivě doložil, že "politický nacionalismus lidu je ... dítětem napoleonských 

válek" (Kutnar 2003: 236), byt' si k jeho zmasovění došlo až v první polovině 19. století 

v důsledku (v první fázi najmě kněžské) agitace. (Historické) národní (sebe)vymezování však 

nabylo pouze důsledkem modernizačních sociokulturních změn nebo romantickou reakcí na 

osvícenství a restaurační sebeobranou proti šíření Francouzské revoluce či bonapartovského 

impéria. V nemenší míře bylo implicitním trváním raně novověkého identifikačního principu, 

takže platilo, že "v 19. a 20. století ... se idea konfesí přelila do nacionalismu" (Zuber 2003: 

454). "Nacionalistická ideologie chce vést lidi a celý národ, chce jim dát smysl pozemského 

života a nahradit ztracené náboženství" (Kutnar 2003: 180; cf i Hroch 1986: 9). Implicitní 

religiozita nacionální ideologie nutně neznamenala její zápas s křesťanským symbolickým 

universem, nýbrž spíše "tiché převrstvování". V protestantských zemích (ale třeba i 

v Čechách a na Moravě) tomu tak bylo z toho důvodu, že reforn1ační církve (a v českých 

300 Výklad o větší funkcionální efektivitě nacionalismu, než poskytoval státní patriotismus, podal lm Hof 200 I: 
234. 
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zemích katolíci) se od počátku zapojily do budování národní jednoty. V katolických zemích 

sice antagonismus obou určujících principů vyvstal zřetelněji, ale málokde měl tak radikální 

průběh jako v revoluční Francii, a i zde později konkordát a zejména bourbonská restaurace 

vyvolávaly iluzi symbiózy. A však "aux X!Xe siecle le mouvement se prolonge et s 'accomplit 

par la rapture avec la religio, le catholicisme essentiellement, parce que c 'était le moins 

enfermé dans le cadre des États-nations" (Rémond 1998: 163). Referenční univerzalita 

konfesionálního křesťanství (nebo i křesťanství vůbec) byla nahrazena univerzalitou 

národního principu, církve se staly jedněmi z množství sociálních organizací, vedle dalších 

spolků a sociokulturních aktivit. Zatímco protestantské církve na tuto situaci reagovaly 

zniterněním víry a příklonem k modernizaci (v ideálním případě obojím zároveň, častěji jen 

druhým modelem, pojímaným namnoze vnějškově), katolíci se snažili "redukovat kontakty 

katolíků s nekatolickým okolím na minimum ... Podle ideálu druhé fáze restaurace [tedy ve 

druhé polovině 19. stol.; pozn. ZRN] by se měl katolík narodit v katolické porodnici, chodit 

do katolické školy, ve spolku katolické mládeže si najít životní partnerku, pracovat 

v katolickém družstvu, číst pouze katolický tisk, stonat pouze v katolické nemocnici a být 

pohřben ... však víme kde" (Putna 1998: 72), vytvořením ultramontánního "katolického 

ghetta". Tato tzv. druhá konfesionalizace, projevující se poněkud odlišně (nikoli 

protinacionalisticky a protimodernisticky) i v protestantských církvích, se však plně uplatnila 

až po polovině 19. věku a bude jí tedy věnována pozornost na patřičném místě níže. 

Stát (případně region) a především národ se však před nástupem marxistické sociální dimenze 

symbolického universa, typickým až pro polovinu 19. věku a i tehdy jen pro některé 

západoevropské země, nestaly jedinými implicitně-náboženskými konkurenty tradiční 

religiozity. Jako dědictví osvícenského důrazu na (přírodo)vědu a technologické inovace se 

totiž začala projevovat i zárodečná podoba pozdějšího scientismu, reprezentovaného "vírou" 

v pokrok, humanizaci, ovládnutí přírodních zákonů a přizpůsobení se jim. Až do druhé 

poloviny století přitom zřejmě nešlo, s výjimkou některých intelektuálů (Comte, St. Simon), o 

nějakou vědomě protináboženskou ideologii, jako spíše o ovládnutí praktických poznatků, 

které od náboženských otázek prostě jen odvádělo pozornost. Nové metody hospodářství, 

industrializace a důsledky osvětové činnosti v dalších oblastech byly natolik lákavé, že na 

zbožnost alespoň některým lidem jaksi přestával "zbývat čas". Tím spíše, že "pověry" jejich 

předků byly osvícenskou osvětou radikálně otřeseny, jak to dokládají třeba populární výklady 

z konce 18. století o přírodních příčinách zdánlivých zázraků a působení nadpřirozených sil 

(cf např. Kliment 1911; podobně Krameriův Nowý Kalendář Tolerancý na rok 1796 

vysvětloval komety nebo čarodějnické působení; dtto Gostko z Serentbálu, O živlech atd.). 
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Navíc osvícenské "vědecko-popularizační" pojetí křesťanství k něčemu takovému přímo 

vybízelo. Náboženstvím se "kryly" i zcela profánní výklady hospodářsky užitečných novot, 

hygienických a zdravotních opatření atd. (např. Jais-Rautenkranc 1818: 370-386; Hubr 1821), 

"pravá" křesťanská zbožnost byla vymezována především vzhledem ke světu, k lidem a práci: 

"Mnozý [nesprávně] myslj, že pobožnost záležj w tom, aby se často do kostela chodilo a 

dlauho a mnoho modlilo ... [Naopak] i při prácy, mezy řizenjmi, wšudy můžem myšlenj 

swých k Bohu pozdwihnauti, a při wšem, cožkoli widjme a slyšjme na geho lásku, moc, a 

neymaudřejšj prozřetelnost wzpomenauti. A tak nás může wšecko pozdwihnauti k pobožnosti, 

a wšecek žiwot náš samá pobožnost býti" (Jais-Rautenkranc 1818: 166-168). Platilo-li, že 

"neylepšj gest rada w nauzy wšeligaké: ,Pomoz sobě sám, Bůh pomůže ti také.' ... Chraň se 

tedy, dobrý křesťane! Powěry" (ibid.: 370), mnozí méně dobří křesťané si z této poučky 

zřejmě vybírali jen její první a poslední části, které se jim zdály nejpraktičtější. Od praktické 

zaneprázdněnosti mimonáboženskými skutečnostmi pak již byl jen krok k nezájmu o 

skutečnosti náboženské a další k jejich ne-li odmítnutí, tedy alespoň vytěsnění z běžného 

života. Do poloviny 19. věku ještě nešlo, alespoň jinak masově, o vědomý liberální ateismus, 

agnosticismus z nezájmu se však již začal objevovat. 
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2. KAPITOLA 

SMRŠŤ REFOREM A OTÁZKA JEJICH TRV ÁNÍ 

Josefinské správní, náboženské a další reformy, přestože mnohem hlubší a svým obsahem 

jednoznačnější, tvořily, jak již bylo mnohokrát připomenuto, jen pokračování a završení 

reforem jeho matky Marie Terezie. Uplatňování osvícenského "státo-centrismu" 

(absolutismu) mimo jiné i v náboženských otázkách tehdy sice dospělo ke svému vyvrcholení, 

avšak i v případě nejradikálnější ze všech reforem, zavedení křesťanské tolerance, R. J. 

Kerner po studiu tereziánského reformismu prohlásil, že "it was only a metter oj time when 

toleration would come - and that time was to be when the monarch felt that the Protestants 

would be loyal to the dynasty" (Kerner 1932: 37). Základem tereziánských a později 

josefinských reforem se stalo vytvoření centralizovaného, samostojného, byrokraticky 

spravovaného státu, a přestože se nepodařilo všechny tyto cíle naplnit, a to ani za vlády 

panovníka, jenž si říkal Fanatiker des Staatswohles, jejich podstatná část zůstala v platnosti 

dlouho po Josefově skonu. Tak tomu bylo i v případě většiny josefinských náboženských 

reforem. 

Jako každá výrazná postava v dějinách, vyvolává i Josef II. (samostatně vládl v letech 1780-

1790) rozporuplná hodnocení; historikové se přeli především o hlavní intenci jeho politiky a 

reformních kroků. Podle jednoho názoru byl Josef osvíceným panovníkem, "posledním 

vskutku velkým reformátorem katolické církve, jehož hlavu nezdobila papežská tiara" 

(Medek 1982: 98) a desetiletí jeho vlády bylo "až po okraj naplněno úsilím o reformu 

katolické církve" (Winter 1945: 98). Neznamenalo to ovšem, že by jeho reformní úsilí bylo (v 

jeho době i později) katolickou církví pozitivně hodnoceno, spíše naopak. Jiní autoři naproti 

tomu soudili, že josefinské náboženské reformy byly jen jedním, a to ne nejdůležitějším 

článkem jeho reforem státu a státní správy, nepochybně vedoucím k dotvoření absolutistické 

monarchie, řízené dobře vyškoleným byrokratickým aparátem a ovládané osvíceným císařem 

(např. Bělina 1985: 46; Magenschab 1999: 122-125). V tomto pojetí císařovy osobnosti nejen 

státní zájem převládal nad jeho zájmy náboženskými a světonázorovými, ale dokonce je 

primárně ovlivňoval, takže Josef II. reformoval církev vlastně jen z nutnosti všeobecných 

"modernizačních" reforem. Tyto diskuse dokonce vedly k terminologickému odlišení výrazů 

,josefinismus", jímž se myslela jansenismem a osvícenským myšlením ovlivněná snaha o 
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reformu soudobého katolicismu, a "josefínství", což zase znamenalo celek reforem státních; 

právě proto mohlo být napsáno i to, že Josef II. "žádným ,josefínistou' v klasickém smyslu 

toho slova nebyl" (Kadlec 1977, 2.: 150-151 ). I když však tento poněkud přeteoretizovaný 

spor ponecháme stranou, přestože je pravděpodobné, že druhý uvedený názor vychází 

z širšího kontextuálního rozhledu, je nepochybné jednak to, že ,josefínské církevní reformy 

... nebyly akcemi namířenými proti náboženství" (Magenschab 1999: 125), a ve druhé řadě 

také to, že svého tvůrce z velké většiny přetrvaly. 

Bylo tomu tak již za krátké vlády jeho bratra Leopolda II. (1790-1792), prokazujícího 

obratnou vnějšně usmiřující politiku, zatímco na většině provedených reformních kroků 

rozhodně trval. Neméně tomu však bylo za Františka II. (1792-1835) a Ferdinanda V. (1835-

1848), panovníků sice typicky restauračních a v podstatě trvale se obávajících možného 

opakování Francouzské revoluce, přesto však jen velmi zvolna nebo vůbec neustupujících od 

osvícenských absolutistických, centralizačních a byrokratizačních idejí. Vznik svého druhu 

policejního státu jako reakce na Francouzskou revoluci, stejně jako opětovné zavádění 

některých Josefem II. kdysi zrušených náboženských institucí totiž sice mohou být z určité 

interpretace historického vývoje nahlíženy negativně, to jim však neupírá jejich osvícenský 

ideový základ v podobě posílení kontrolních funkcí státu a byrokratizace jeho správy, nebo 

v případě toho, že "obnovované" religijní instituce již sloužily zcela novým, moderním 

myšlením ovlivněným účelům (náboženská bratrstva zde mohou být příkladem par 

excellence; cf Mikulec 2000: 135-137). 

Období od počátku vlády Josefa II. do vzplanutí revoluce roku 1848 budeme nazývat 

Toleranční dobou,301 protože znamenalo první významný krok k proměně vztahů mezi státem 

a církví, respektive církvemi, principem občanským a nacionálním na straně jedné a 

konfesionálním principem na straně druhé (cf Rémond 1998). Kromě katolicismu, jenž zůstal 

panujícím vyznáním a ipso facto podléhal hlubokým etatistickým reformám, byla s různými 

omezeními povolena tři další křesťanská vyznání a judaismus, přičemž od tohoto kroku 

nebylo přes odpor stavovských desiderií po smrti Josefa II. nikdy ustoupeno. Z hlediska 

zavedení náboženské tolerance i dalších josefínských religijních reforem se tak Toleranční 

doba vlastně dělí na dva nestejně dlouhé úseky. Vláda Josefa II., zprvu nadšeně vítaného a 

později příkře odsuzovaného i svými někdejšími stoupenci, se totiž vyznačovala až 

překotným, pro mnohé bolestným a málokdy do hloubky promyšleným reformismem. Jakoby 

301 Jak již bylo řečeno v úvodu, Toleranční doba sensu stricto nastoupila vydáním Tolerančního patentu ( 13. října 
1781) a skončila vydáním patentu Protestantského (8. dubna 1861 ); tento právně-historický pohled však 
v přítomné práci opouštím ve prospěch důležitějších změn strukturních, mentalitních a symbolických. 
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císař "chtěl až po smrti své matky dohonit všechno, co po roce 1765 nemohl udělat" 

(Magenschab 1999: 76); zmatky a nepokoje rané Toleranční doby, které obzvlášť barvitě 

popsal například P. J. Locatelli (Locatelli 1905), ne nutně spojené jen s nově povolenými 

vyznáními, proto neodmyslitelně patřily k reformnímu chvatu a autoritářskému zavádění 

změn "shora". Naopak všichni pozdější panovníci, Leopoldem II. počínaje, se snažili o 

ustálení a ukotvení většiny těchto (umírněně-)osvícenských reforem, někdy mírně 

pozměněných, případně o jejich synkrezi s dotehdejší religiozitou. Všichni přitom zůstali 

věrní katolické církvi, jíž chápali jako důležitý legitimizační faktor i jako prostředek působení 

na lid, aniž by se však vzdali osvícenské devízy, podle níž "brushed the Church aside as only 

a secondary factor and operated directly through the new absolute State. In such an 

atmosphere, religion became no more important in the public lije of the State than public 

sanitation or the welfare of the serf" (Kerner 1932: 315). Po bouřlivé době Josefovy vlády 

nastoupilo institucionální uklidnění, jehož důsledky pro český náboženský život však byly

již vzhledem k délce jeho trvání docela pochopitelně- neméně závažné a dalekosáhlé. 

1. Josefinská doba reforem a zmatků 

Josefinské náboženské reformy 

Cílem osvícenských reforem Josefa II. byl nejen všestranný rozvoj státu, který císař pokládal 

za Bohem mu svěřený, ale především jeho poddaný, tvůrce tohoto státního blaha (Kutnar 

1948: 21-43; !dem 2003: 100-144; Magenschab 1999: 154). Avšak lid, který by byl 

osvícenským duchem naplněn stejně, jako jeho vladař, musel být teprve vytvořen. Musel být 

zbaven "barokního tmářství", "pověr" (cf Maiello 2004: 345; Zuber 2003: 237) a přehnaně 

poníženého postavení, aby mohl náležitě participovat na společenském a státním rozvoji, a to 

třeba i proti své vůli. K tomuto cíli směřovalo rozšíření osvětové činnosti v osvícenském 

duchu, spojené se zmírněním cenzury a školskými reformami, reforma soudnictví a agrární 

reformy (včetně zrušení člověčenství) a v neposlední řadě reformy nábožensko-církevní. Ty 

poslední, jejichž povšechný popis podali J. M. Lochman a Z. J. Medek (Lochman 19552: 151-

174; Medek 1982: 110-127), však nelze oddělovat od ostatních císařových reformních snah, 

neboť tvořily jejich integrální součást a spolu s nimi směřovaly k jedinému cíli, renovaci 

monarchie podle osvícenských státovědných principů a "vytvoření" takových poddaných, již 

by jich byli právi. 
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Důležitým krokem ovlivňujícím náboženskou oblast se stalo zmírnění (nikoli zrušene02
) 

cenzury po ll. červenci 1781, související také s jejím přenesením z církve na stát, pokud se 

tak již nestalo dříve (Kutnar 1957: 81; Lněničková 1999: 45). Odstranění zákonných a 

kontrolních omezení se totiž, na rozdíl kupříkladu od Vídně, projevilo hlavně v náboženské 

oblasti. Pražská "brožurová válka" první poloviny osmdesátých let nabyla především 

nábožensko-polemických rysů, jenž budou sledovány na jiném místě této práce, obsahovala 

například protijezuitské a protinepomucenské výpady (Kraus 1917-24, II.: 183; Vojtek b.d.: 

17; Volf 1930: 139), především se však snažila pranýřováním barokních "pověr" a 

nebiblických (a zároveň "nemoderních") institucí katolické církve přispět kjejímu obrození 

(Lochman 1952: 207n.; Przedak 1904: 66n.). Většina této literatury, brožur a efemerních 

časopisů, sice vycházela v němčině a i z dalších důvodů neměla šanci proniknout do širšího 

publika, připravovala však půdu i pro českojazyčné náboženské diskuse a formovala religijní 

představy intelektuálů, především kněží a měšťanů, kteří potom působili na lidové vrstvy. 

Stejně důležité bylo, že cenzura skutečně nebyla zrušena, pouze se dostala do rukou 

osvícensky laděných intelektuálů ve službách státu. Ti totiž bez většího váhání udělovali 

imprimatur i poměrně radikálním projevům nové religiozity, ale zároveň konfiskovali 

literaturu ovlivněnou barokní zbožností,303 "hlavně písně pověrečné, nábožensky štvavé a 

nemravné", a kriticky se stavěli i vůči oblíbeným lidovým modlitebním knížkám typu Pěti 

červených korálků, nebeklíčům atd. (Scheybal 1990: 48, 71-72). Protibarokní cenzurní 

restrikce přitom k formování religiozity nového typu přispěla možná více, než (často 

nehluboký) náboženský obsah polemik, zvláště když jejich hojnost a ostrý tón vyvolávaly 

přinejmenším rozpaky (a někdy i zpětné konfiskační zásahy). Špatnou zkušeností z prvních let 

po omezení cenzury proto bylo motivováno guberniální nařízení z 23. března 1786, nařizující 

revizi všech knih, vydaných po roce 1781. 

Aby mohlo mít vydávání "nové" náboženské literatury širší dopad, především však proto aby 

došlo k důslednějšímu naplňování osvícenských osvětových intencí v hospodářské oblasti, 

muselo dojít také k zefektivnění školní docházky. Všeobecnou vzdělávací povinnost (pro 

chlapce) stanovila sice již Marie Terezie, jejíž školská reforma vedla ke vzniku venkovských 

triviálních škol, avšak zásluhu na jejím definitivním ustavení a prosazení měl opět především 

Josef II. Císař totiž brzy po svém nástupu na trůn jednak zvýšil sankce za porušování 

302 Cenzura byla zrušena teprve v roce 1789, ale po necelém roce, ještě za Josefa II., byla v dúsledku 
Francouzské revoluce opět obnovena. V první polovině roku 1790 byla prakticky zrušena svoboda tisku, 
zakázána kolportáž novin, letáků a brožur ze zahraničí. 
303 To se týkalo i literatury zahraniční provenience; podle císařova nařízení z října 1781 byl zakázán dovoz všech 
zpěvníků zahraniční provenience a v prosinci téhož roku bylo všem knihkupcúm nařízeno pořídit soupis veškeré 
náboženské literatury, jíž mají na skladě, a poslat jej ke schválení guberniu. Uvádí to Medek 1982: 117. 
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vzdělávací povinnosti, již v polovině dekády vztáhl i na dívky a od roku 1789 stanovil jako 

povinnou, a ve druhé řadě systemizoval školský systém zavedením školy na každých 90-100 

dětí (Kuzmin 1981: 57-58). K dalšímu zefektivnění základní školní výuky, představující 

bránu ke gramotnosti a elementárním praktickým znalostem důležitým pro celospolečenskou 

modernizaci, došlo v roce 1787 přesunem dozoru nad školním vyučováním z církve na stát 

(Tenčík 1962: 30) a v neposlední řadě i zřizováním nekatolických (protestantských a 

židovských) konfesionálních škol, o kterém bude pojednáno níže. Odhaduje se přitom, že 

celková gramotnost případně pologramotnost populace se spolu s prvními absolventy 

triviálních škol zvýšila ze 40% na 49.6%, respektive ze 60% na 65.8% (Kuzmin 1981: 66). 

Reformy ve vlastní náboženské oblasti přitom na sebe nenechaly příliš dlouho čekat. Již 

v prosinci 1780 totiž Josef II. zrušil dosavadní (protireformační) náboženské komise304 a na 

počátku nového roku i misionáře, 31. března 1781 zakázal transmigrace pro víru a 12. května 

pátrání po zakázaných náboženských knihách. "Tichá tolerance", jež byla zanedlouho 

vystřídána zjevnou, se však neomezila jen na likvidaci - z osvícenského hlediska 

kontraproduktivních- restriktivních mechanismů vůči tajným nekatolíkům. Josef II. totiž po 

vzoru svého dědečka i své matky v zemích, které spravoval, obnovil dvorským dekretem z 26. 

března 1781 panovnické placetum regium vůči kuriálním výnosům, eo ipso panovnickou 

svrchovanost ve věcech víry, což se záhy prakticky projevilo zákazem jakékoli další 

publikace protijansenistické a protifebroniánské buly Unigenitus a buly, proklínající všechna 

protestantská vyznání s výjimkou luterství, In coena Domini. Tyto kroky zřetelně 

připravovaly budoucí náboženskou toleranci, i když po většinu roku 1781 ještě v dvorských 

kruzích probíhaly diskuse, má-li být náboženská tolerance vyhlášena de iure, nebo bylo-li by 

pro stát vhodnější její trvání viafacti (podrobněji Medek 1982: 128-147). Císař se, na rozdíl 

od radikálního kn. Kaunice, zřejmě dlouho klonil spíše k druhé variantě, jak o tom svědčí 

pokračování umírněné a pozitivní (hayovské) rekatolizační politiky v případě valašských 

protestantů a důrazné zamítnutí petice nosislavských nekatolíků žádajících svobodu víry 

z července 1781. Petice jim měla být vrácena roztržená s vyjádřením, že "není vůbec naděje, 

aby císař dovolil jim svobodné ,vykonávání náboženství'" (Bednář 1931: 208). V tomto i 

v dalších letech ostatně vladaře spíše zajímaly otázky vnitřní reformy katolické církve, 

směřující jednak k odstranění "přežitků" barokní religiozity a jednak k novému správnímu i 

kultickému uspořádání. Šlo ovšem o reformu, která s konečnou platností stavěla stát nad 

(katolickou) církev, "autoreferenční" sociální potřeby nad "heteroreferenční" náboženské. 

304 "Namísto ní" byla zřízena dvorská duchovní komise pod vedením K. F. Kressla a F. J. Heinkeho, která 
v prvních letech Josefovy vlády organizovala náboženské reformy. 
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Příkladem může být nový trestní zákoník, pro Dědičné země vydaný v roce 1787, který 

pomíjel všechny dosavadní náboženské zločiny s výjimkou rušení náboženství, jež však 

zůstalo pouhým přestupkem (Tinková 2004: 162). 

Z širšího mezinárodního hlediska (což ovšem neznamená, že nebyl vnímán i domácím 

obyvatelstvem) byl nepochybně nejviditelnější součástí josefínských náboženských reforem 

zaměřených proti "starým" náboženským zvyklostem postup proti klášterům a řeholním 

společenstvím. Ani v tomto případě nešlo o nic nového, řeholní spiritualitu značně omezovala 

již Marie Terezie, její syn však byl mnohem radikálnější. Předzvěstí dalších reformních kroků 

se stal 4. března 1781 zákaz styků řádů s cizinou, namířený jednak proti určujícímu vlivu 

obvykle v Římě sídlících řádových generálů ve prospěch domácích provinciálů a také proti 

vývozu klášterního jmění za hranice, doplněný ll. září následujícího roku zrušením exempce 

(Winter 1945: 118-119). Řádová společenství, už v tereziánském období zbavená například 

své juridiciální autonomie, se stala standardní součástí obyvatelstva monarchie, podřízenou 

domácím provinciálům a jejich prostřednictvím biskupům, kteří zase byli de facto považováni 

za státní úředníky. Kláštery však nebyly osvícencům trnem v oku jen pro své specifické 

postavení a nebezpečí zahraničních styků. Na jejich existenci architektům nové zbožnosti 

(nejen nové církevní politiky) vadilo také to, že obvykle v praxi nenaplňovaly požadavek 

křesťanské chudoby, byťsi vetknutý do řádových pravidel, a často se ani nepodílely na 

socioekonomickém rozvoji charitativní či zdravotní a podobnou činností ve prospěch sociálně 

potřebných, nýbrž tento rozvoj naopak podvazovaly kumulací majetku a odváděním mladých 

mužů a žen od populačního rozvoje a (v prvním případě také) vojenské služby. 

20. května 1781 proto bylo (na dvanáct let) zakázáno přijímání nových kandidátů řeholních 

slibů, než bude stanoven nový numerus clausus řeholního kléru, řeholníci a řeholnice cizího 

původu byli vykázáni za hranice a zároveň byla připravována likvidace těch klášterů, které se 

nemohly prokázat společensky užitečnou charitativní, školskou, pastorační nebo jinou 

činností. Podle dvorského dekretu z 12. ledna 1782 proběhla od května 1782 do září 1784 

první vlna rušení klášterů, postihující především rozjímavé a žebravé řády. Zrušeny byly 

všechny kláštery a řádová společenství kartuziánů, eremitů, lesních bratři, františkánek a 

karmelitánek a některá další. V pozdějších letech Josefovy vlády k sekularizovaným 

klášterům přibyly i některé benediktinské, cisterciácké a premonstrátské, případně další, často 

na základě přímého politického vlivu (nebo naopak jeho absence) jejich představitelů. 

Zatímco první vlna rušení klášterů v Čechách postihla pět mužských a dvanáct ženských 

klášterů a na Moravě 34 a 4 kláštery (Winter 1945: 119), Bílkova bilance za celou dobu 

josefinismu hovoří o celkových 118 sekularizovaných klášterech (97 mužských a 21 
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ženských) v českých zemích, z čehož na Čechy připadalo plných 74 (cit. in Medek 1982: 

114 ). Redukce klášterů v osmdesátých letech 18. století se přitom dotkla nejméně 1.934 

řeholníků a řeholnic, zatímco jich zbylo jen 847 v třiašedesáti klášterech (Kerner 1932: 72); 

těm ostatním byla dána možnost buď se uchýlit do zbývajících klášterů, nebo častěji dostali 

penzi z nově ustaveného náboženského fondu. 305 Majetek zrušených náboženských institucí 

totiž i pro osvíceného vladaře, respektive právě pro něj jakožto reformního katolíka, 

představoval nedotknutelný náboženský majetek. Neměl proto sloužit, jako z Talleyrandova 

návodu v revoluční Francii nebo v průběhu napoleonské sekularizace Říše, k fundování 

světských záležitostí, nýbrž měl být použit ke svému - v očích císaře a jeho náboženské 

komise- původnímu účelu, kterému církev jejich doby nebyla s to dostát, k rozvoji duchovní 

správy a k péči o chudé a potřebné. Podle dvorských dekretů z 28. února 1782 a 7. ledna 1783 

byl proto v každé zemi z jmění sekularizovaných klášterů a dalších likvidovaných 

náboženských institucí zřízen Fundus religiosus (resp. náboženská matice), který měl 

financovat další obnovu katolické církve. Ne vždy přitom zodpovědní činitelé s tímto 

majetkem zacházeli náležitě a stejně tak je nepochybné, že "nucený prodej mobiliáře 

zrušených institucí [například i židovským kramářům; pozn. ZRN] ... nutně přispěl k posílení 

náboženské vlažnosti" (Bělina et al. 2001: 151), to však byl nutný rub chvatných, 

nedostatečně připravených a málo kontrolovaných reforem. 

Byly-li osvícenská kritika a konsekventní likvidační kroky proti řeholním společenstvím 

vedeny mimo jiné jejich výlučností vzhledem k laické populaci katolických věřících, bylo 

pochopitelné, že se s nemenší razancí obrátí i proti laickým ecclesiolae in ecclesia, proti 

náboženským bratrstvům, na jejichž existenci osvícence "urážela" i vyhrocená barokní 

zbožnost jejich členů (Mikulec 2000: 124-134; Winter 1945: 188; Zuber 2003: 285). Také 

rušení náboženských bratrstev mělo svou tereziánskou předehru, v roce 1 7 48 bylo zakázáno 

zakládat nová bratrstva bez zvláštního povolení, na počátku sedmdesátých let byli omezeni 

terciáři306 a spolu s likvidací Tovaryšstva Ježíšova byly zrušeny i jezuitské mariánské 

sodality, v roce 1774 bylo odděleno jmění konfraternit od farního a bylo dáno pod státní 

dozor. V srpnu 1782 byl proto zopakován zákaz zakládat nová bratrstva a konečně 22. května 

následujícího roku vyšel dekret rušící všechna náboženská bratrstva (a hlavně literátské kůry, 

definitivně zavržené roku 1785) s výjimkou jediného, Buqoyova bratrsva účinné lásky 

k bližnímu (papežem potvrzeného v roce 1781 ). Impulsem pro rozsáhlou vlnu rušení těchto 

305 Protože císaři záleželo především na kvalitní duchovní správě, nabízel řeholníkům, kteří by se jí ujali, penzi 
ve výši 300 fl. ročně, zatímco ostatním jen 150 fl.; Winter 1945: 123. 
306 K úplnému zrušení třetích řádů došlo dvorskými dekrety z prosince 1782 a března 1783; Mikulec 2000: 132. 
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institucí, na rozdíl od klášterní reformy neponechávající mc z dosavadní konfraternitní 

zbožnosti, podle E. Wintra byl právě nedostatek finančních prostředků pro bratrstvo nového 

typu. Podle tohoto autora Josef II. soudil, že zanedbávala-li církev péči o chudé a potřebné, 

nemá na svůj majetek ani právo a ten necht' slouží svému původnímu účelu307 (Winter 1945: 

185-187). Z podobných důvodů byli ještě před vlnou rušení náboženských bratrstev zrušeni 

neužiteční, nepracující a rozmařile žijící, alespoň z úhlu pohledu osvícenců, poustevníci a 

"lesní bratří"; stalo se tak dvorským dekretem z 12. ledna 1782. 

Neužitečnými (protože neužívanými) byly shledány také některé kostely a kaple, které stály 

"navíc" vzhledem standardním farním či filiálním chrámům.308 Zprvu šlo o venkovské kostely 

a kaple, v nichž byly bohoslužby konány střídavě s farními kostely, případně nebyly konány 

vůbec, na něž se vztahovalo sekularizační nařízení z 12. července 1783, později k nim přibyly 

i nepotřebné kostely ve městech.309 Tyto svatostánky byly odsvěceny a nejčastěji prodány 

včetně své movité výbavy v dražbách, aby tak jednak přispěly do náboženského fondu a 

zároveň napříště sloužily společensky a hospodářsky užitečným způsobem, jako skladiště, 

výrobní prostory apod. 

Konečně posledním typem josefínských náboženských reforem, negativně vystupujícím proti 

dosavadní zbožnosti, byly hojné zákazy rituálních zvyklostí a institucí, jejichž kořeny byly 

shledávány v barokní "pověrčivosti" a které podle osvícenských teologů a sekulárních 

mocenských uskutečňovatelů jejich myšlenek představovaly lidské nálezky, nenáležitě 

zastiňující "pravý" obsah Evangelia a jevové stránky "pravého" křest'anství. 4. května 1781, 

spolu se zákazem buly In coena Domini, vešel v platnost zákaz večerních pobožností 

v chrámech, ve veřejných i soukromých prostorách, protože křest'any odváděly od 

popracovního odpočinku a vzhledem k době svého konání mohly svádět k nemravnostem. 

Stejně tak byly zapovězeny i noční modlitby ke sv. Kryštofu a ke sv. Koruně, sloužící 

obvykle k magickým praktikám za účelem zbohatnutí. 16. května 1781 bylo zakázáno 

exkluzivistické nošení cechovních korouhví při božítělové slavnosti a cechovní korouhve byly 

vykázány z kostelů, napříště stále očividněji prostých a nezdobných (což upravoval oběžník 

z 1. června 1782), a v září téhož roku došlo i na "kupčení" uvnitř chrámů, kdy se musel 

jakýkoli prodej devocionálií přemístit in locis profanis, před brány svatostánků. V listopadu 

307 F. Kindermann, pověřený likvidací náboženských bratrstev a od roku 1786 i vedením nového bratrstva účinné 
lásky, ukončil likvidaci konfratemitního jmění v roce 1789. Z 929 tisíc fl. připadlo 114 tisíc náboženskému 
fondu, zbytek bratrstvu účinné lásky k bližnímu; Winter 1945: 194. Konkrétním příkladem 

institucionalizovaného rušení náboženského bratrstva (v daném případě sv. Josefa) mohou být protokoly uložené 
v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Polička, kt. 67. 
308 Podobně měly být na základě nařízení ze 7. ledna 1785 z chrámů odstraněny postranní oltáře, obětní tabulky, 
sochy a obrazy. 
309 Podle F. X. Kryštůfka tak jen v Praze bylo sekularizováno 38 kostelů a kaplí; cit. in Medek 1982: 116. 
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1781 byl tento zákaz rozšířen na všechna poutní místa po čas nedělí a svátků, přičemž 

guberniální oběžník ze 17. května 1782 připomínal, že i prodej odpustků vyžaduje císařské 

placet. 28. dubna 1784 pak bylo s posvěcenými věcmi zakázáno obchodovat úplně. Poutím a 

procesím však alespoň do jisté míry zvonila hrana i z jiného důvodu, protože odváděly od 

každodenní práce (nebo v neděli od řádných bohoslužeb) atd., takže bylo třeba redukovat 

jejich počet. Zasáhla proti nim sice už Marie Terezie, ale i v tomto případě Josef II. její 

omezení značně překonal. Na počátku roku 1783 byla zakázána všechna procesí s výjimkou 

těch, jež byla konána v prosebném týdnu, při nichž byla nošena svátost (teoforická procesí), 

nebo která měla zvláštní episkopální schválení. Guberniální oběžník z 21. března 1784 tyto 

výjimky ponechával v platnosti, přičemž místním duchovním ponechával možnost konání 

dvou dalších procesí ročně, vždy jen v období zasvěcených svátků (mimo nedělí). Při procesí 

však napříště nesměly být nošeny sochy, kříže ani - což už bylo zakázáno dříve - cechovní 

korouhve. Z důvodu soustavné duchovní správy bylo farářům v únoru 1782 zakázáno 

navštěvovat posvícení v jiných farnostech, což prý nadto vedlo k pohoršlivým hostinám, ale 

tento zákaz byl později, nepochybně i z centralizačních důvodů, dvorským dekretem z 12. 

října 1786 pozměněn. Dosavadní posvícení, původně odkazující k výročí posvěcení kostela (a 

proto časově různorodá) a spojovaná často i s dožínkovými slavnostmi, byla zrušena ve 

prospěch jediného, tzv. císařského posvícení, stanoveného na třetí říjnovou neděli. Z dalších 

císařských nařízení, zapovídajících dosavadní (najmě lidové) náboženské zvyklosti ve 

prospěch racionálního osvícenského pojetí křesťanství lze zmínit zákaz vyzvánění proti 

bouřkám (guberniální oběžník z 16. prosince 1783), omezení pohřebních a křestních hostin, 

zákaz žehnání chleba a dalších zemských plodin, koledy, vykuřování domů a dalších svátostin 

(5. srpna 1785), zdobení soch a veřejného vystavování relikvií, jejich dotýkání a líbání, a 

v neposlední řadě krajně nepopulární nařízení o pochovávání mrtvých bez rakví z obav před 

nedostatkem dřeva a přesunutí hřbitovů mimo města ze sanitárních důvodů (cf Zuber 2003: 

333). 

Některé tyto zákazy přitom byly obsaženy v novém bohoslužebném řádu, od dubna 1783 

platném pro Vídeň a o rok později vyhlášeném i pro Čechy (s platností od 1. května 1784; cf 

Jaksch 1828, IV.: 507; Oliva 1904), který zároveň představoval hlavní pozitivní krok 

josefínských liturgických reforem. Středem bohoslužby, jež měla být konána důsledně podle 

římského rituálu, se mělo stát kázání vycházející z Evangelia, srozumitelné, zdržující se 

dvojsmyslností a aktualizačních narážek, které naopak mělo vést k výchově věřících 

335 



v osvícenském hospodářsko-sociálním310 a eticko-humanitním smyslu.311 Naopak oblékání 

soch a věšení předmětů na oltáře a obrazy, křížové cesty, prosebné průvody, slavnost 

vzkříšení na Bílou sobotu, pobožnost na poslední den roku, zřizování jesliček a Božích hrobů 

byly zakázány. Počet mší se přitom měl řídit počtem kněží ve farnosti, přičemž obvykle 

platilo, že v pracovní dny byla konána jen jediná mše a o nedělích a svátcích dvojí 

bohoslužba, nejprve kratší pro čeleď a pak druhá mše pro celou farní obec (Zuber 2003: 255-

256; Oliva 1904). Dodatkem k bohoslužebnému řádu bylo nařízení z 21. února 1786, 

stanovující, že veškeré bohoslužebné úkony, s výjimkou římského mešního rituálu, měly být 

pro větší srozumitelnost konány v zemských jazycích (češtině a/nebo němčině), v jazykově 

smíšených oblastech popřípadě i v obou. Podobnost s protestantskou (především luterskou) 

liturgií přitom zřejmě nebyla náhodná, protože do kostelů začal být v mnohem větší míře 

zaváděn i zpěv v národních jazycích, zdůrazňující laickou participaci na bohoslužbě. "Vše 

sledovalo jediný cíl: posílit pastoraci a udělat z ní základ církevního života" (Magenschab 

1999: 176; Winter 1945: 123). 

Zjednodušením a zesrozumitelněním bohoslužby s1ce Josef II. vycházel vstříc lidovým 

vrstvám, ale jaksi proti jejich vůli, rušil zavedené a spíše oblíbené liturgické zvyklosti ve 

prospěch sice racionálnějších a z osvícenského hlediska správnějších, ale (venkovským i 

městským) lidem spíše nepochopených, nových a ipso facto nábožensky "nefungujících". 

Alespoň v něčem však císař přeci jen vyslyšel prosby a stesky svých poddaných, adresované 

namnoze již dřívějším panovníkům, a to v otázce náboženských plateb. Poplatky za 

náboženské úkony, ofěra, desátky a další církevní platby totiž patřily, přes nepochybnou 

katolicitu velké většiny české a moravské populace, k nejméně oblíbeným, nadto často bývaly 

ziskuchtivými faráři neoprávněně zvyšovány nebo i ukládány (Zuber 1987: 200). Již na 

počátku své samostatné vlády, 27. ledna 1781, proto Josef II. vydal nový řád štolových 

poplatků pro Vídeň (24. srpna rozšířený i na další země), který pak platil až do počátku 20. 

století (Prášek 1903: 317; Zuber 1987: 200). Štolový řád nadále v duchu tereziánské reformy 

štoly umožňoval různé typy ("třídy") náboženských úkonů podle sociálního postavení 

věřících, avšak definitivně odděloval štolové poplatky od příjmů duchovního. Ty byly 

systemizovány, zprvu na 500 fl. ročně farářovi a 300 fl. kaplanovi, později ještě více, a byly 

hrazeny státem, stejně jako nově zřízené pense (ve výši 200 fl.) pro vysloužilé duchovní. 

Duchovenská činnost se tak, podobně jako v revoluční Francii, stávala "státním 

310 Podobně např. již dvorský dekret z 9. listopadu 1781 nařizoval všem venkovským duchovním po kázání sdělit 
posluchačům obsah Wollersteinovy rozpravy o dobytčích nemocech; Prášek 1903: 348. 
311 K tomu sloužilo i jejich vyučování náboženství ve školách; viz Winter 1945: 123-128. 
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zaměstnáním", službou farníkům (cf Zuber 2003: 131), aniž by je po finanční stránce 

obtěžovala nad předem jednoznačně vymezené církevní platby. Z téhož důvodu bylo 14. 

června 1 786 zakázáno vybírat při kázání ofěru se zvoncem, aby ustoupil tento "nepřístojný" 

tlak na věřící a zároveň aby nedocházelo k vyrušování během liturgické aktivity, jíž osvícenci 

přikládali největší význam. 

V pozdně tereziánské a především v josefínské době došlo také k víceméně konečnému 

dobudování farní a episkopální sítě, na jejichž nedostatky si katolická hierarchie periodicky 

stěžovala po celou dobu protireformace (počínaje 16. stoletím), aniž finanční situace 

dovolovala výraznější změnu. Kromě neúplné reformy moravského episkopátu (uvažovalo se 

i o zřízení biskupství opavského), k níž došlo ještě v tereziánském období, přibylo v českých 

zemích biskupství českobudějovické, vytvořené Piem VI. bulou z 20. září 1785 oddělením 

budějovického, táborského, prácheňského a klatovského kraje od pražské arcidiecéze. 

Rozšířeny byly také biskupství litoměřické, do té doby zaujímající jediný kraj, a 

královéhradecké (po rozdělení původního hradeckého kraje sahající i do bydžovského), aby 

respektovaly krajské členění země312 a zároveň aby obsahovaly v každém případě zhruba 

jednu pětinu českého území; zamýšleno přitom bylo i zřízení plzeňského biskupství, ale 

k tomu pro odpor tamních měšt'anů nedošlo.313 Smyslem těchto reforem bylo zkvalitnění 

episkopální organizace a lepší rozložení biskupského dozoru nad jednotlivými farnostmi, jež 

byly považovány za základní jednotky náboženské správy i religiózního působení na lid. 

Ještě před tím, konkrétně 12. září 1782, proto panovník stanovil "direktivní pravidla" pro 

úpravy farní sítě, podle nichž byly nové fary nebo lokalie zřizovány tam, kde "buď pro vodu, 

nebo vysoké hory, nebo sníh v zimě a špatné cesty" nebyla fara dobře dostupná, kde k ní bylo 

více než hodina cesty, v obcích nad 700 obyvatel (nebo v případě, že v obci byli i nekatolíci, 

500 obyvatel), případně v místech, "která jsou opatřena kostelem, a která listinami mohou 

dokázati, že ve starších dobách měla již faráře" (Samsour 1912: 779). Reforma farní sítě tedy 

do jisté míry potvrzuje E. Wintrem předpokládaný intencionálně rekatolizační charakter 

náboženské tolerance, její snahu o redukci počtu (nyní již zjevných) nekatolíků, a zároveň 

císařův tolik popíraný smysl pro historii, "obnovování tradice", pokud ovšem souzněla 

s osvícenskými záměry. Podle tohoto nařízení bylo v Čechách, jak spočítal E. Winter (Winter 

312 Ačkoli k rozšíření královéhradecké diecéze došlo až v roce 1784, císař s ním zjevně počítal už dříve, jak o 
tom svědčí jeho sporné pověření biskupa Haye vizitovat klérus v krajích, které byly k diecézi později přivtěleny, 
Čáslavském a Chrudimském (vizitační zprávy viz Hay 1903; /dem 1904). Hay byl jmenován duchovním 
komisařem pro oba kraje 20. dubna 1782 (9. května 1782 k tomu obdržel obdržel vynucenou arcibiskupskou 
plnou moc, ačkoli to odporovalo kanonickému právu) a hned podnikl rozsáhlou vizitační cestu do Jilemnice, 
Litomyšle, Lanškrouna, Poličky, Chrudimi a na Pardubicko, následujícího roku do Čáslavského kraje. 
313 Plzeňská diecéze, zahrnující západočeskou pětinu Čech, pak byla zřízena až v roce 1993. 

337 



1945: 134-135) zřízeno 81 nových far a 314 lokalií,314 z nichž většina byla později povýšena 

na fary, jejichž vznik financoval náboženský fond. Přes všechny nedostatky a nepřístojnosti 

spojené s likvidací církevních institucí tak "náboženský majetek" sloužil náboženským 

účelům, nedošlo k jeho sekularizaci. Nová místa v duchovní správě, stejně jako za určitých 

okolností i ta stávající, přitom měla být obsazována na základě konkurzních řízení, 

dosvědčujících teologickou i sociální a organizační způsobilost budoucích farářů (ibid.: 132-

133). Císař sám, dvorská náboženská komise i jemu oddaní církevní představitelé (z prelátů 

pohybujících se mimo dvorské kruhy dlužno jmenovat například královéhradeckého biskupa 

L. v. Haye) si ovšem uvědomovali, že většina stávajících katolických duchovních nesplňuje 

požadavky, které na klérus kladl osvícenský katolicismus. Například Hayovy vizitační zprávy 

svědčily o jeho starosti o "dobro a řád" farníků bez ohledu na vůli jejich duchovních a často i 

proti ní (viz např. Hay 1904: 7, 9, 11-12, 14, 23, 33-34, 42, 48-49, 58-59, 66, 83). "Nově 

myslící" a působící faráře, josefínské pastores bonorum, jednající podle Zippeho návodu, že 

"konat náležitě a věrně duchovenskou péči znamená vyučováním a mravním spolupůsobením 

podporovat náboženství a ctnost, a těmi domácí i veřejnou, vnitřní i vnější blaženost; znamená 

to vykonávat vynikajícím způsobem lásku k člověku a ctnost a činit dobro vlasti a lidskému 

pokolení" (cit. in Lochman 1952: 170), bylo třeba nejprve vychovat. 

Vrcholem josefínských náboženských reforem proto podle E. Wintra byl vznik generálních 

seminářů, připravujících dobré pastýře k jejich působení na lidové vrstvy (Winter 1945: 135). 

Došlo k němu dvorským dekretem z 30. března 1783, který rušil všechna dosavadní 

bohoslovecká učiliště (pražský Lužický seminář přitom byl záhy obnoven) a místo nich 

ustavoval zemské generální semináře, pro Čechy v Praze, pro Moravu a (rakouské) Slezsko 

v Hradisku u Olomouce, na nichž měli budoucí bohoslovci studovat na základě stipendií 

zjosefinského náboženského fondu (Drábek 1946: 17). Osvícenskému charakteru těchto 

vzdělávacích institucí odpovídala i skladba předmětů a vyučovací jazyky; na generálních 

seminářích se vyučovalo německy, s výjimkou latinských přednášek z dogmatiky, církevních 

dějin a kanonického práva, a české (případně německé) pastorální teologie.315 Kromě 

teologických předmětů přitom byla z důvodu osvětového působení nových kněží vyučována i 

hospodářská nauka a fyzika (ibid.: 19-20). Tento praktický ráz generálních seminářů byl ještě 

314 Například v královéhradecké diecézi zřizoval dvorský dekret z 24. září I 785 79 nových far a lokalií 
(Řezníček 1915: 327), byt' jich tam nakonec z hospodářských důvodů bylo do roku 1787 ustaveno jen 60 (ibid.: 
33 I). Později pro lepší správu diecéze biskup Hay navrhl restrukturalizaci jejích vikariát{'!, což bylo schváleno 
dvorským dekretem z 18. února 1790. 
315 České, respektive německé vyučování pastorální teologie, zavedené s ohledem na reálné potřeby pastorace, 
ovšem nebylo ničím novým, například na olomoucké univerzitě bylo podle dvorského nařízení zavedeno už 
v roce 1779 (Cinek 1934: 36). Podle nařízení brněnského gubernia z 12. prosince 1788 se dokonce všichni 
bohoslovci měli povinně učit češtinu, ale to se v praxi nepodařilo naplnit (Drábek 1946: 62). 
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zvýrazněn zkrácením výuky z pěti na čtyři roky, ke kterému došlo od roku 1786, aby se 

zabránilo "zbytečným teologickým hádkám" (ibid.: 39). "Profesorský sbor [olomouckého, ale 

stejně tak i pražského; pozn. ZRN] generálního semináře byl sestaven vesměs z oddaných 

stoupenců osvícenského absolutismu", byt' jejich odborná úroveň často nebyla valná (ibid.: 

27, 73n.).316 O osvícenském ladění seminářů přitom svědčí například F. Cinkem nalezený 

knihovní katalog semináře v Hradisku, vypracovaný v souvislosti s jeho likvidací, podle 

kterého tvořila většinu fondu osvícenská literatura, z teologických oborů byla nejhojněji 

zastoupena biblistika a nejméně dogmatika (Cinek 1934: 109). 

V roce 1784 byl zaveden i upravený studijní plán (univerzitní) teologie, stanovující v prvním 

ročníku výuku církevních dějin, encyklopedické teologie, hebrejštiny a hermeneutiky Starého 

Zákona, ve druhém teologické literární dějiny, hermeneutiku Nového Zákona, patrologii a 

dogmatiku, ve třetím druhou část dogmatiky, polemickou teologii, morální teologii a ve 

čtvrtém pastorální teologii a církevní právo. Teologické studium však bylo brzy poté zkráceno 

na tři roky, přičemž v prvním ročníku byly vyučovány církevní dějiny, Starý Zákon, 

hebrejština a řečtina, ve druhém dogmatika, polemika a morálka, a ve třetím pastorálka a 

církevní právo (Cinek 1934: 58). Výuka na univerzitních teologických fakultách přitom 

v zásadě kopírovala výuku na generálních seminářích, jen ji prohlubovala směrem 

k teoretickým znalostem. Po odstranění již zmiňované sporné J. Opstraetovy učebnice se 

například pastorální teologie učila podle Chládkových Počátků opatrnosti pastýřské, 

nařízených dvorským dekretem z 27. listopadu 1780, jež začaly být od roku 1789 

nahrazovány Stachovým překladem F. Giftšice, jak to stanovovalo nařízení ze 7. února 1788 

(ibid.: 72). Církevní dějiny se v celém Rakousku učily z protestantské rukověti Schockovy, 

s tou výhradou že výnos z 30. září 1786 profesorům ukládal, aby "vyvraceli věty nauce 

katolické odporující". Tato učebnice byla později na návrh Migazziho nahrazena, ovšem 

neméně protipapežskou, febroniánskou učebnicí M. Dannemayera Institutiones historiae 

ecclesiasticae Novi Testamenti (Cinek 1934: 86; Drábek 1946: 35-36). Podobně tomu bylo i 

v případě dogmatické teologie, z církevního (nikoli panovnického- zde by nepochybně šlo o 

pastorálku) hlediska považované za jakousi "královnu teologických nauk", jež získala plně 

ortodoxní učebnici až dvorským dekretem z 3. srpna 1789 v podobě E. Kliipfelových 

Institutiones Theologiae Dogmaticae (Cinek 1934: 97). Naopak církevní právo, které 

případně mohlo interferovat s právem světským nebo dokonce tvořit základ kritiky státních 

316 Snad z tohoto důvodu například v Olomouci ve druhé polovině 80. let výrazně poklesl počet alumnů; Cinek 
1934: 95-96. 
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........................................... 

zásahů do náboženských záležitostí, bylo zásadně vyučováno podle febroniánských učebnic, a 

to světskými právníky (Drábek 1946: 39). 

Josefinské náboženské reformy, jež byly ve vší stručnosti naznačeny, jako celek směřovaly 

k vybudování nového religijního typu, který by neméně než spáse věřících sloužil 

"humanitním" sociálním a státocentrickým ideálům, zlepšení života všech lidí na tomto světě. 

K tomuto cíli směřovala i výchova kněží a osvětová činnost, dílem působící na lid, stejně jako 

vlastně všechny "shora" zaváděné politiky změn. Jednou z nich, pro osvíceného vladaře jistě 

nikoli nejdůležitější (cf Medek 1982: 110), ale přesto přinášející hluboký vlom do dosavadní 

institucionální náboženské politiky - protože vedle katolického povolující také další vyznání 

- se stalo také zavedení náboženské tolerance, eo ipso (nakonec jen částečné) zamezení 

konfesionálního nucení k tomu vyznání, jež zeměpán považoval za jediné "pravé" a které 

podle zásady cuius regio, eius religio nárokoval i od svých poddaných. 

Náboženská tolerance a její meze 

Diskuse o náboženské toleranci a její příprava, jež si vyžádala většinu roku 1781 (viz Medek 

1982: 128-147) a měla i svou předehru v podobě císařského povolení prvního mezikonfesního 

sňatku (Nešpor 2004: 33), vedla nakonec k vydání Tolerančního patentu 13. října 1781 (jeho 

české znění viz Toleranční sborník 1984: 135-137; cf Husa-Kutnar 1954-62, I.: 394-397). 

V jeho preambuli byly uvedeny typicky osvícenské důvody, vedoucí k zavedení tolerance: 

"Jsouce přesvědčeni jednak o škodlivosti všeho nátlaku na svědomí a jednak o velikém 

užitku, který pro náboženství i stát vzchází z pravé křesťanské tolerance, viděli Jsme se 

pohnuti vyznavačům augsburského a helvetského vyznání a dále nesjednoceným Řekům 

povoliti všude soukromé vykonávání jejich náboženství" (Toleranční sborník 1984: 135). 

Toleranční patent tedy především občansky zrovnopravňoval některé - v habsburských 

zemích žijící - nekatolíky, dovoloval jim zcizovat majetek, zastávat úřady, stávat se mistry, 

nabývat akademické a vyšší vojenské hodnosti. Privilegované, "panující" postavení katolické 

církve ovšem mělo zůstat zachováno a tři nově povolená vyznání - luterské, reformované a 

pravoslavné- byla pouze trpěná. Jejich údové sice mohli soukromě vyznávat svou víru, sbor 

však mohli vytvořit jen za určitých podmínek, zejména našel-li se jich v konkrétním místě a 

jeho okolí dostatečný počet (500 plnoletých věřících nebo 100 rodin) a byli-li s to tento sbor 

ekonomicky vydržet, tedy především uživit pastora - kterého nesměli nazývat farářem - a 

případně i učitele, ovšem při zachování stávajících desátků a štolových poplatků - za úkony 

které nekonal- katolickému faráři. Nekatolické modlitebny které si spolu s farami a případně 
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školami museli postavit vlastním nákladem, nesměly mít vzhled kostelů, zejména nesměly mít 

vchod z veřejného prostranství, věž a zvony, stejně jako nesměly být kostely nazývány (Edgar 

1912: 49; Janata et al. 1864: 248-249). To vše, obdobně jako taxativně vymezený plat 

protestantských pastorů pouze ve výši platu katolického kaplana, mělo sloužit k 

"viditelnému" omezení nově povolených vyznání ve prospěch katolicismu.317 

Omezení obsažených v josefinské toleranci byla celá řada. Tolerance, byť o málo později 

rozšířená také na židy a via facti na některé další náboženské skupiny (v Čechách se jednalo 

zejména o tzv. "husity", které dvorský dekret z 26. března 1782 řadil mezi luterány, viz 

Hrejsa 1912: 646; Jaksch 1828, V.: 74-76, 155; v Haliči o mennonity), se především 

nevztahovala na všechna relevantní křesťanská vyznání. To se týkalo například obnovené 

Unitas fratrum, zjevně blízké části českých nekatolíků, avšak Josefem II. do tolerance 

nakonec nezařazené (Hloušek 1953: 91). Uznána byla jen ta vyznání, která panovník a jeho 

rádci považovali za státotvorná, což se týkalo i jejich vzájemné hierarchie. "Sbory augšpurské 

... proti reformovaným požívaly větší přízně vládních i církevních kruhů" (Prášek 1903: 294). 

Avšak i v případě povolených vyznání mělo být zjevné, že nedosahují významu církve 

"panující" a jejich stoupenci, třebaže (proto)občansky zrovnoprávnění s katolíky, měli za svou 

"svéhlavost" trpět alespoň prostřednictvím vnější dehonestace a citelného ekonomického 

tlaku v podobě dvojích církevních plateb.318 Architektům této reformy rozhodně nešlo o 

konfesionální zrovnoprávnění, natož o protežování protestantských vyznání, nýbrž jen o 

redukci značných výdajů na pronásledování jinověrců a o jejich větší zapojení do chodu 

státního tělesa, podobně ekonomicky výhodné. Zdá se přitom, že v tomto bodě jejich záměry 

přes všechny problémy došly naplnění. Podle většiny historiků totiž Toleranční patent 

(respektive i toleranční edikt pro židy) nepochybně měl ekonomický význam, spolupůsobil 

například na to, že v Čechách se mezi lety 1781-88 zdvojnásobil počet mistrů a došlo ke 

150% nárůstu počtu manufaktur (Kerner 1932: 219; cf i Hoch 1936: 13-14; Kutnar 1957: 34-

46). Podobně došlo k větším intelektuálním i osobním kontaktům s relativně vyspělejšími 

protestantskými zeměmi, takže například již v roce 1784 byl na pražskou univerzitu povolán 

první nekatolík, luteránský profesor estetiky A. G. Meissner (Petráň et al. 1990: 148). Byly to 

spíše praktické kameralistické zájmy, než snaha o důslednou aplikaci osvícenské filosofie, jež 

317 Z. J. Medek toto omezení doplnil sice pramenně nedoložitelnou, přesto však zajímavou hypotézou, že 
protestantští pastoři byli v duchu tolerančního zákonodárství de facto "nekatolickými kaplany katolického 
faráře", čemuž pak logicky odpovídala i výše jejich platu; Medek 1982: 156-157. 
318 Vyvozovat z tohoto dvojího "zdanění" a ze skutečnosti, že "se první protestantské svatyně zevně podobaly 
synagogám méně významných židovských komunit", nějakou příbuznost českého nekatolictví s judaismem 
v duchu již zmiňované konstrukce (před)tolerančního izraelitismu (Bělina et al. 2001: 99), je však přinejmenším 
nedoložitelnou konstrukcí spíše zkratkovitého charakteru. 
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před 3. prosincem (Schulz 1915: č. 36), F. J. Vavákovi a dalším rychtářům z Poděbradska byl 

přečten 7. prosince (Vavák 1907-38, I/2: 15) atd. 321 Na značné části panství byl tedy 

Toleranční patent přeložen vrchnostenskými úředníky a již v listopadu nebo v prosinci 1781 

publikován. Jinde, například na Litomyšlsku, prozatím byl vyhlášen jen německy a direktoři 

se dožadovali krajských úřadů a gubernia po českých exemplářích (Schulz 1915: č. 37). Ty 

sice byly vydány až po Flirstenbergově aféře 1. února 1782 (Adámek 1911-22: 213), zřejmě 

však byly hned vyhlášeny a to patrně opětovně i tam, kde byl Toleranční patent již dříve od 

vrchnostenských úředníků do češtiny přeložen a vyhlášen, 322 protože zřejmě nikdo nechtěl 

riskovat osud bývalého zemského místodržícího. 

Písemné prameny ovšem mlčí o tom, zda a případně jak byl patent doplňován vysvětlujícími 

komentáři, které snad mohly od odstupů zrazovat. Zřejmě tomu tak alespoň někde bylo, 

protože kupříkladu milčický rychtář, třebaže přesné znění Tolerančního patentu znal, si totiž k 

němu připsal, že jde o "patent ... mocí kterého dovoluje Jejich císařská Milost všelikým sem 

příchozím cizozemcům jejich náboženství držeti" (Vavák 1907-38, I/2: 15).323 Na druhou 

stranu, jak se dočítáme z těchže pamětí, tomuto výkladu rozhodně nepodlehli právě tajní 

nekatolíci, třebaže je jejich rychtář od přestupů, "odpadnutí", všemožně zrazoval. Již v lednu 

1782 totiž začaly propukat první toleranční nepokoje, před kterými důrazně varoval zejména 

chrudimský krajský úřad (Adámek 1911-22: č. 204; Schulz 1915: č. 50), a sami nekatolíci 

začali vrchnostenským úřadům nahlašovat počty svých stoupenců v jednotlivých obcích. 

Praktické zavádění křesťanské tolerance však mělo, mírně řečeno, bouřlivý průběh. 

Nekatolíky povolení jejich konfesí mnohdy svádělo k přesvědčení, že sám císař tajně 

konvertoval a přeje si konverze svých poddaných, k nimž nutili své katolické sousedy, 

zatímco ti jim nezůstali "nic dlužni" v podobě nejrůznějších han, ústrků a provokací. Navíc se 

ukázalo, že institucionalizace protestantských církví (protože povolení pravoslaví v Čechách 

nahrálo prakticky žádnou roli), si vyžádá další upřesnění a "prováděcí nařízení". Mezi 

nejdůležitější dvorské dekrety, doplňující Toleranční patent, přitom patřily výnosy z 2. a 25. 

ledna 1782, z 16. dubna a 9. prosince 1782, 21. února a 23. dubna 1783. Těm však předcházel 

pastýřský list královéhradeckého biskupa L. v. Haye, zatímco dvůr v této době řešil spíše 

teoretickou otázku návratu dosavadních náboženských emigrantů. Vzhledem k osvícenským 

321 Někde se o patentu dokonce dozvěděli, patrně od vrchnostenské správy, ještě dřív, než došlo k jeho oficiální 
publikaci. Proto již 21. října 1781 konal (laik) T. Juren nekatolické shromáždění (? bohoslužbu) v Hluboké, 
ačkoli patent tam byl vyhlášen až 27. října; Juren 1904: 20. 
322 Např. na Rychmbursku k tomu došlo 15. února 1782; Adámek 1911-22: č. 233. 
323 Vavák přitom na tomto mylném výkladu poměrně dlouho trval (viz Vavák 1907-38, I/2: 26, 28, 60), ačkoli 
Toleranční patent znal v "pravé" verzi (ibid.: 15-17). B. Smetánka uvádí podobný příklad z Chotěšin (Smetánka 
1931: 17), podle volnomyšlenkáře J. Veselého prý takto působily i toleranční komise, což však je spíše 
nepravděpodobné (Veselý 1927: 325-326). 
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principům a hospodářským zájmům, jež vedly k zavedení náboženské tolerance, to sice bylo 

pochopitelné, takže jim dvorský dekret ze 4. prosince 1781 povoloval návrat do země, ale této 

možnosti vzhledem ke svému zakotvení v cizině využila jen hrstka z nich (Janata et al. 1864: 

139; Mach 2000: 56). Naopak biskup Hay se musel vyrovnávat s mnohem praktičtějšími 

otázkami. 

Brzy po vydání patentu, 20. listopadu 1781 totiž biskup prostřednictvím Cirkuláře o uvedení 

křesťanské tolerance324 kněžím své diecéze vysvětlil hlavní principy této reformy, s níž se 

plně ztotožňoval, a stanovil míru jejich participace na ní.325 Bylo to nezbytné již proto, že 

jednou z hlavních intencí osvícenských reforem bylo udržení (a zlepšení) shora 

kontrolovaného pořádku, k němuž nepokoje rané Toleranční doby stály v přímém protikladu. 

Úkolem katolické církve, do vytvoření tolerančních církví jediné náboženské organizace 

v zemi, proto podle Haye bylo po dobu, než k tomu dojde, zajistit kontinuitu vykonávání 

náboženských obřadů a úkonů. Biskup patent vysvětloval především státním zájmem, který 

"mnohé až dosud rozptýlené měšťany svých obcí jako v jednu čeleď shromažďuje", na jeho 

podporu však neváhal argumentovat i "našim svatým náboženstvím, vlídností a zdravým 

rozumem" (cit. in Medek 1973: 173). Namísto násilné rekatolizace měla nastoupit vzájemná 

tolerance křesťanských vyznání, jež měla být všechna považována za dobrá a chvályhodná 

právě proto, že byla křesťanská. Neměla se proto vzájemně potírat a biskup důrazně varoval 

před všemi rozepřemi a svému kléru radil "na místě nich vykládejte evangelia nedělní a 

sváteční na takový způsob, jakým se i spasení duší i obecně dobré získati může", protože 

"pramen tento vyvažitedlný jest, z něhož čistý nápoj mravného učení vážiti máte, takového 

totiž učení, které dobré křesťany, nařízení volně poslušné poddané, povolné měšťany, pečlivé 

hospodáře působí, do dítek uctivost k rodičům vpravuje a konečně celou obec svatou, 

pokojnou, pracovitou, Bohu, řiditelům a vlasti věrnou, šťastnou a blahoslavenou činí" (ibid.: 

174). Faráři neměli bránit nekatolíkům, ačkoli dosud neměli své pastory, v jejich 

schůzkách,326 neměli jim brát knihy a nijak vnucovat svou víru. 

Nadto však Hay stanovil, čímž jednoznačně sledoval spíše státní než církevní zájmy (a 

dokonce porušil ustanovení kanonického práva; viz Svoboda 1878: 37), že "pověvadž veskrz 

dovoleno není na jakýkoli způsob svědomí ouklady činiti", aby katoličtí duchovní prozatím 

324 Krameriův český překlad přetiskl Medek 1982: 172-176. 
325 Hayovu osvícensky laděnému listu se dostalo nesmírného dobového ohlasu, včetně zahraničního, i když nebyl 
zcela ojedinělý. Toleranční pastýřský list velmi podobného obsahu vydal např. pasovský biskup J. Auersperg; 
Jakubec 1929-34, II.: 23. 
326 To ovšem neznamenalo, že by laici směli vykonávat náboženské úkony, byť k tomu v praxi docházelo. 
Například T. Juren takto kázal a pochovával mrtvé od října 1781 alespoň do května následujícího roku, 
"poněvadž sem před tím býval katol. kantorem a evangelický pořádek z knih a agend sem také dobře 

povědomost měl" (Juren 1904: 22). 
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suplovali protestantskou farní správu takovým způsobem, aby nedocházelo ke kontroverzím. 

"Když svým ohlášeným protestantům svátostmi posluhujete aneb jiné duchovní práce pro ně 

konáte, jakéž jsou: křest dětí jejich, oddavky, ouvod šestinedělek, pohřby - - ve všech těchto 

posluhováních jediné podstatné věci, kteréž k platnosti svátosti potřebné jsou, se zachovávati 

mají; ode všech ale formulí, které toliko katolické jsou a článkům víry jejich upřímno naproti 

čelí, do konce se zdržeti musíte", nařídil, stejně jako to, aby i pohřby nekatolíků byly konány 

na stávající (tedy katolické) hřbitovy, protože "pokoj a veřejná svornost ... zdá se nařizovati, 

abychom svým odporujícím spoluobyvatelům ... také po smrti jejich mezi sebou stánku 

odpočinutí dopřáli" (cit. in Medek 1982: 175). Tyto skutečnosti přitom vyniknou ještě více, 

srovnáme-li je s podobným nařízením arcibiskupské konsistoře heřmanickému faráři ze 17. 

prosince 1781, ve kterém stálo, že chtějí-li nekatolíci před příchodem svých pastorů od faráře 

dosáhnout křtu dětí (což byla podle tolerančních předpisů jejich povinnost), měl je křtít se 

všemi katolickými řády a ceremoniemi, s obzvláštním důrazem na pomazání olejem, zatímco 

nekatolických pohřbů se farář naopak nikdy neměl účastnit a měl zabránit pohřbům do 

posvěcené země. Nařízení pak příznačně končilo připomínkou toleranční povinnosti 

nekatolíků platit katolickému faráři štolu i za úkony, jež nekonal, například právě za pohřby 

mimo posvěcenou půdu a bez jeho účasti (Schulz 1915: č. 40). 

Dvorská kancelář se vcelku pochopitelně, byt' opožděně, přiklonila k osvícenskému 

stanovisku královéhradeckého biskupa. 16. března 1782 vyšlo její nařízení, aby náboženské 

úkony i pro nekatolíky vykonávali římští kněží, přičemž "vydaný rituál, kterýmž katoličtí 

faráři při křtu a oddavcích protestantů prováděti mají, toliko při církevních služebnostech 

luteránů užívati se má. Reformáti k němu nuceni býti nemají, nýbrž při jejich křtu exorcismus 

a pomazání sv. olejem se vynechává a toliko obyčejná formule v mateřském jazyku: já tebe 

křtím ... a pak modlitba Páně a věřím v Boha říkati se bude. Při oddavcích se říká požehnání 

mateřským jazykem, vynechati se musí vázání štolou a kropení sváteční vodou" (Sklenář

Soušek 1958: 10). Ještě před tím, 16. března 1782 bylo nařízeno, že existující hřbitovy jsou 

společné pro všechna vyznání; toto ustanovené mělo zabránit probíhajícím "bitkám" o 

posvěcenou půdu, při nichž katolíci bránili svým "odpadajícím" sousedům v pohřbívání jejich 

mrtvých (Janata et al. 1864: 212; cf Juren 1904: 22). 327 Záhy však stejně muselo na většině 

míst dojít ke konfesionálnímu rozhraničení hřbitovů; jedním z prvních případů přitom 

327 Kvůli trvajícím nepokojům však podle dvorského dekretu z 9. září 1783 musel protestantský pastor před 
takovým pohřbem žádat o povolení místního katolického faráře (Janata et al. 1864: 228). 8. ledna a znovu 14. 
července 1783 bylo nekatolíkům ze stejného důvodu zakázáno zpívat na katolických hřbitovech a 23. srpna 1784 
i na jejich vlastních (ibid.: 229). 
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nepochybně byla Lysá nad Labem, kde protestantský hřbitov vznikl již v roce 1784 (Nešpor 

1931: 31). 

Zajištění kontinuity náboženských úkonů však nebylo jediným problémem, s nímž se musela 

raně toleranční společnost, respektive státní správa vyrovnat. Velká většina poddaných 

(jakékoli konfese) si totiž nedokázala představit, proč by císař vyhlašoval náboženskou 

toleranci, zůstal-li by sám katolíkem. Guberniální oběžník z 21. dubna 1782 proto 

zdůrazňoval, že císař není (ani "tajný") protestant, přestupování k protestantským vyznáním 

sice toleruje, ale nepřeje si je, a dále, že odstoupivší od katolicismu se nezbytně musí přihlásit 

k některému z tolerovaných vyznání (Adámek 1911-22: č. 270). Cirkulář tak reagoval na 

poměrně běžnou praxi, že doposavad tajní nekatolíci sice vystupovali z katolické církve, ale 

s povolenými vyznáními si vlastně "nevěděli rady". Přihlašovali se jako stoupenci 

"Beránkovy" (tj. Kristovy) víry, víry "apoštolské", "starých bratří českých" a různě jinak (viz 

Nešpor 2002a: 221-225), aniž brali do úvahy, že žádnou z těchto "konfesí" Toleranční patent 

nepovolil. Jak již bylo řečeno výše, případní "husité" byli automaticky považováni za luterány 

a "bratří" za reformované (dvorské dekrety z 26. března a ll. dubna 1782; Rezek-Šimák 

1927-34: č. 35; cf Helfert 1877-9, 1877: 211; Rezek 1918: 124), avšak ani to situaci plně 

nevyřešilo. Jak vlastně toleranční přihlášky vypadaly v praxi, když původní patent způsob 

přihlašování poddaných k tolerovaným vyznáním nijak nespecifikoval? 

Prvním typem tolerančních přihlášek byly (přibližné) početní, případně i jmenné výkazy od 

katolicismu odstupujících poddaných za jednotlivé obce, které spolu s žádostmi o povolení 

vlastního sboru a zprostředkování příchodu kazatele sami nekatolíci (nebo rychtáři) podávali 

na příslušných vrchnostenských úřadech. Kupříkladu na Litomyšlském panství poddaní od 4. 

do ll. února 1782 podávali vlastnoručně psané, vcelku jednotné přihlašovací lístky, které 

byly jednotlivě signovány ředitelem panství (Schulz 1915: č. 55; podobně tomu bylo i na 

Moravě, jak uvádí Bednář 1934: 81). Kromě nejasné konfesionality však takovéto hromadné 

přihlášky vyvolávaly (mnohdy oprávněné) pochybnosti o tom, vědí-li vůbec všichni přihlášení 

o svém "odstupu" od samospasitelné víry, nebyli-li na seznam připsáni jen v naději, že 

nakonec konvertují, pod nějakými výhružkami, případně naopak nechybí-li někdo atd. Na 

příkaz dvora proto gubernium vydalo oběžník, zapovídající hromadné přihlášky (Rezek

Šimák 1927-34: č. 31; Helfert 1877-9, 1877: 216-7), místo nichž měly nastoupit individuální 

výslechy před zvláštními komisemi, složenými z duchovních i světských činitell'1, které měly 

zkoumat skutečnou víru každého jednotlivého nekatolíka i důvody konverzí.328 Na 

328 Jednalo se samozřejmě jen o dospělé nekatolíky; podle dvorského dekretu z 28. března 1782 totiž děti 
následovaly v náboženství své rodiče, ledaže by se v případě nekatolíků přihlásily ke katolicismu. V případě 
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Litomyšlsku tyto komisionální přihlášky proběhly 5.-26. března 1782, kdy se přihlásilo 680 

poddaných ve 37 vesnicích (Schulz 1915: 68), a byly potom několikrát doplňovány 

přihláškami menšího počtu nekatolíků, kteří se prve pro nemoc či z jiných důvodů nemohli 

dostavit: 15.-29. května 1782 (ibid.: č. 94), 26. června 1782 (ibid.: č. 97), 26. září 1782 (ibid.: 

č. 106) a 25. listopadu 1782 (ibid.: č. 116). Naprostá většina poddaných, včetně téměř všech 

těch, kdo se zprvu hlásili k "starobratrské víře", se však paradoxně přihlásila k "víře 

beránkové", a to i přes upozornění, že není tolerována; podobně tomu bylo i na jiných 

panstvích (např. na Rychmbursku; Adámek 1911-22: č. 369 marg.). Guberniální zpřesnění 

Tolerančního patentu proto zřejmě v úplnosti nesplnilo ani jeden ze svých cílů. Zabránit 

hromadným přihláškám a tedy přihláškám i osob nepevných v nekatolické víře se mu totiž de 

facto nepodařilo, protože individuální přihlášky byly obcházeny předem dohodnutými 

výpověďmi (cf Bednář 1934: 81, 84; Burian et al. 1995: 125; Neumann 1921-22, 1921: 451). 

Nepodařilo se však ani navrátit větší počet osob katolické církvi, protože například na 

Jilemnicku, kde byla tato "návratnost" z největších (mimo jiné i působením osvícensky 

tolerantního P. J. Hurdálka v toleranční komisi), od svého odstupu nakonec ustoupilo nebo se 

k náboženské komisi ke druhé přihlášce vůbec nedostavilo pouze 201 (17%) z původních 

1.151 přihlášených (Žáček 1936: 22-26). Tím méně se podařilo vyřešit otázku, k jakému 

vlastně vyznání se nekatolíci v jednotlivých oblastech hlásili. Zavedení individuálních 

přihlášek s sebou ostatně neslo ještě další problém, totiž skutečnost že se někteří nekatolíci 

nadále (po svých prvních hromadných přihláškách) považovali za "dostatečně" přihlášené a 

ke komisi se nedostavovali; z hlediska státní správy naopak šlo stále o katolíky. Největší 

taková skupina se objevila ještě v roce 1786 na Rychmburském panství. Šlo o 247 nekatolíků, 

kteří nebyli zapsáni v tolerančních seznamech, sami se však považovali za reformované a 

krajskému hejtmanovi podali v této věci stížnost. Vyšetřování ukázalo, že se přihlásili toliko 

při prvních, hromadných přihláškách a už se nedostavili k náboženské komisi. Gubernium o 

jejich případu rozhodlo zcela v duchu tehdejších tolerančních předpisů, nařídilo jim podrobit 

se šestinedělnímu náboženskému cvičení a pak teprve přestoupit (Lukášek 1939: 28). 

Tím se dostáváme k problematice ukončení tolerančních přihlášek. Legalizace dvou 

protestantských konfesí, respektive zatím jen přihlášení jejich údů, probíhající prakticky po 

celý rok 1782 totiž vyvolala zmatek, který chtěla státní správa co nejrychleji ukončit. Podle 

nepříliš včasně vydaného dvorského dekretu z 15. prosince 1782 proto měl "milostivý rok" 

smíšených manželství následovaly v náboženství všechny děti katolického otce, pokud byl otec protestantem, 
následovali jej pouze synové a dcery s matkou sdílely katolické náboženství. Později (28. června 1786) bylo 
stanoveno, že děti dalších, od katolictví odstupujících rodičů (obou), byly nadále považovány za katolické 
(Janata et al. 1864: 227). 
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přihlašování k nově povoleným vyznáním skončit k 1. lednu 1783; k tomuto datu měly 

jednotlivé obce vyhotovit seznamy svých nekatolíků a ve věcech víry měl být opět zaveden 

pořádek. Ukázalo se však, že ani do posledního dne roku 1782 se na vrchnostenských úřadech 

nepřihlásili, respektive nebyli vyslechnuti všichni nekatolíci, a proto dvorské dekrety z 21. 

února a 31. března 1783 zaváděly novou politiku vůči protestantům. Odstupování dalších 

osob od katolické církve a jejich přihlašování k tolerovaným vyznáním sice bylo povoleno, 

avšak musely absolvovat šestitýdenní cvičení v katolickém náboženství), které mělo ukázat, 

odpadají-li skutečně z vnitřního přesvědčení. Polovinu nákladů na toto náboženské cvičení 

přitom nesli nekatolíci sami, druhou polovinu měl nést katolický farář jako trest za to, že je 

"nechal odpadnout". Toto opatření bylo zřejmě místy zneužívané, jak o tom svědčí 

skutečnost, že povinných šest týdnů katechizace mohlo být v některých případech realizováno 

i v průběhu několika let (Janata et al. 1864: 227; Sklenář-Soušek 1958: 9), bez dalších úprav 

však platilo téměř po celou Toleranční dobu. K oběma povoleným reformačním vyznáním se 

přitom v "milostivém roce" tolerance v Čechách a na Moravě přihlásilo asi 70.000 osob, 

jejichž počet se ve druhé polovině 80. let ustálil na asi 80.000 (2%) z celkových 3,920.000 

obyvatel obou zemí. 

V návaznosti na další praktické otázky, které zavedení náboženské tolerance přinášelo, 

reagoval dvůr výnosy, upřesňujícími soužití několika různých vyznání. Panující postavení 

katolicismu tak bylo zdůrazněno například dekretem z 31. ledna 1782, stanovujícím, že 

katolický kněz má právo, byť nevolán, jedenkrát navštívit nemocného nekatolíka a nabídnout 

mu duchovní útěchu (Janata et al. 1864: 141). V září 1783 byla dále nařízena povinná úcta 

(smekání) před veřejně vystavenou svátostí (tj. při procesích), zatímco podle dekretu z 10. 

dubna 1785 sice nekatolíci směli pracovat o katolických svátcích, ale jen tak, aby to nebudilo 

pohoršení (Janata et al. 1864: 231). Naopak nekatoličtí duchovní často vědomě překračovali 

zákaz kázat katolíkům, za což byli opakovaně potahováni například pražský M. Markovič 

(Lukášek 1914: 24-25; cf Markovič 1785) nebo černilovský P. Caltík (!dem 1939: ll). 

Byrokraticko-institucionální ukotvování náboženské tolerance přitom trvalo i po smrti Josefa 

II. Dlouho nerozhodnutou zůstávala například otázka, smějí-li nekatolíci být kmotry dětí 

z katolických nebo smíšených manželství. Pražský luterský farář Markovič proto v roce 1791 

žádal gubernium o rozhodnutí v precedentním případu, přičemž výnos ze 14. dubna téhož 

roku to s odůvodněním, že kmotr se zaručuje stran katolické výchovy dítěte, zamítl. 

Nekatolíkům však bylo povoleno stát se "dalšími kmotry", z právního hlediska svědky při 

křtu (Lukášek 1914: 31 ). V průběhu celé Toleranční doby nicméně platilo, že křesťanská 

tolerance se vztahovala jen na tři uvedená nekatolická vyznání; v českých zemích se 
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především netýkala "náboženských blouznivců" a to z toho důvodu, že nebyli považováni za 

loajální vůči státu (Kerner 1932: 42, 317-318; Lochman 1952: 175-206; Nešpor 2004). 

Tomuto lidovému náboženskému hnutí sice budeme věnovat samostatnou kapitolu, již zde je 

však nutno říci, že právě ono tvořilo důležitý negativní element vzhledem k toleranci, 

ukazovalo meze, za které císař (ani jeho nástupci na trůnu) rozhodně nechtěl jít. Diskuse, jež 

byla o této nedostatečnosti josefinského "státního osvícenství" a o příkrém postupu proti 

sektářům vedena německými osvícenci (Helfert 1877-79, 1877: 546-556; Kraus 1932: 30-43; 

Machovec-Machovcová 1960: 225-233), přitom ukázala i značnou dobovou ozvučnost 

josefinských reforem a praktického naplňování ideálů osvícenské religiozity vůbec. 

Náboženská tolerance se na druhou stranu vztahovala také na židy, byť k úpravě jejich 

postavení došlo prostřednictvím jiných nařízení. Za její počátek někdy mylně bývají 

označovány dvorské dekrety z října 1781, které zakazovaly zvláštní vnější označení židů (12. 

října 1781) a s výjimkou bohoslužebné hebrejštiny jim přikazovaly užívat němčinu (19. října 

1781) (cf Prášek 1903: 485-486), avšak i tak na sebe vydání židovské obdoby tolerančního 

patentu nedalo dlouho čekat. Vlastní tolerance židů začala až vydáním tolerančního ediktu pro 

Vídeň a Dolní Rakousy 2. ledna 1782, jež byl následován edikty podobného znění pro další 

země, pro Čechy 13. února 1782. V jeho důsledku byla zrušena židovská soudní autonomie, 

židům se dostalo škol (s německým vyučovacím jazykem), byl jim povolen vstup na 

univerzitu, se samozřejmou výjimkou teologické fakulty, 329 a zároveň se jich začala týkat i 

povinná vojenská služba. V květnu 1786 byla s konečnou platností zrušena židovská ghetta a 

18. prosince 1787 byla vyloučena druhdy hojně zneužívaná praxe křtů židovských dětí bez 

vědomí jejich rodičů, což pak vedlo k odebrání dětí. Příslušný dvorský dekret totiž povolil 

křty židů teprve po jejich dosažení osmnácti let a po absolvování šestinedělního cvičení 

v křesťanském náboženství (ibid.: 489-490). Naopak platnost restriktivního familiantského 

zákona zůstala, až na drobné úpravy, zachována, a to i po vydání Judensystemalpatent-u 

v roce 1797, který se snažil situaci židů komplexně řešit a také zvyšoval Familiennummern 

židovské populace (Encyclopedia Judaica 1996, 4: 1178). 

Budování tolerančních sborů 

Z tolerančního zákonodárství vyplývalo, že přihlášení věřící protestantských vyznání, jejichž 

výběru se budeme věnovat níže, se mohli sdružovat do samostatných sborů jen v případě, že 

329 K tomu došlo dekrety z 12. června 1782 a opět 29. července 1786; na Karlo-Ferdinandově univerzitě získal 
žid první doktorát lékařství v lednu 1788; Prášek 1903: 487. 
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dosáhli požadovaného počtu 500 dospělých věřících nebo (častěji330) 100 rodin. Důležitější 

než nečetné císařem povolené výjimky z tohoto pravidla (viz Molnár-Smolík 1982: 30) byla 

skutečnost, že nově založené církve pro sebe nezbytně musely získat duchovního té konfese, 

jíž si zvolili, a poněvadž se v českých zemích (s výjimkou Ašska a zbytku Slezska) nekatoličtí 

bohoslovci pochopitelně nevyskytovali,331 museli jej pozvat odjinud. Jediné, co mu přitom 

mohli vedle jeho úřadu nabídnout, bylo pro rodinu (na rozdíl od neženatých katolických 

duchovních) nepříliš vysoké (a i tak později mnohdy nedodržované) služné ve výši 300 fl. 

ročně, vybudování habitačního zázemí (fary), případně nemnoho dalšího materiálního 

zabezpečení. Výběr tolerančních pastorů navíc byl státem omezen; podle dvorského dekretu 

ze 16. ledna 1782 si totiž sbory směly své kazatele zvát pouze z Uher nebo z Těšínska, což 

bylo dalším dekretem 13. března kromě habsburského soustátí rozšířeno i na Říši, s výjimkou 

Pruska (a tedy i pruského Slezska), pokud pretendenti pastorátu vykonali zkoušku u těšínské 

náboženské komise/konsistoře (Hrejsa 1912: 648; Janata et al. 1864: 158). Jediným takovým 

případem se ale nakonec stal Ch. Schmidt z Erlangen, duchovní pražského (Wurmserova) 

vojenského sboru (Janata et al. 1864: 158).332 Přestože s výjimkou dvou něměckojazyčných 

sborů (kromě již uvedeného šlo o sbor brněnské Koffillerovy továrny; viz Melmuková 1999: 

144-146) v českých zemích nevznikl žádný patronátní toleranční sbor, významný podíl na 

pozvání luterských a reformovaných duchovních měla patrimoniální, případně státní správa. 

Právě jejich prostřednictvím totiž přihlášení protestanti nejčastěji žádali o pozvání pastora 

nebo je prosili o radu, jakého duchovního si mají zvolit a na koho se obrátit. Vrchnosti jim 

vcelku pochopitelně, vzhledem ke svým znalostem jazykové blízkosti slovenských luteránů i 

přesvědčení o příbuznosti husitství s luterstvím, doporučovaly především augsburské faráře ze 

Slovenska.333 Libišská farní kronika v této souvislosti uvádí, že "ponejprv ... sme rozdílu 

mezi Augšpurským a Helvetským vyznáním povědomi nebyli ... ouřadové a páni dali nám na 

ruku, abychom sobě volili Augšpurskou konfesi, slibujíce nám, že ihned bez naší outraty 

330 Viz např. dopis J. Csonky M. Institorisovi z27. 12. 1782; ÚK SAV- Lyceálna knižnica Bratislava, 
Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise Mošovského, kt. 350; list M. Markovice témuž ze 14. 
4. 1783; ibid., kt. 595/1; nebo list J. Michnaye z 15. 6. 1784, ibid., kt. 596/2. 
331 Prvním tolerančním kazatelem českého původu se v r. 1789 v Hošťálkové stal F. Čížek (viz tab. č. 8). 
332 Zvláštním případem byla přímá císařská milost, ustavující J. Štětinu, emigrantského duchovního z pmského 
Slezska, toho času zadrženého jako nekatolického emisara v Čechách, pastorem v Bučině. Tato milost se však 
neujala, Štětina se po svém propuštění vrátil domů, patrně aniž Bučinu vůbec navštívil. Ani jeho syn Timotej, 
který v roce 1785 několik měsíců úřad skutečně zastával, se v Čechách trvale neusadil; k tomu viz Nešpor 2004: 
61. 
333 Svědčí o tom např. korespondence zástupců pražských luteránů s prešpurským superintendantem a. v. M. 
Institorisem Moszóczym; ÚK SA V- Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence 
M. Institorise Mošovského, kt. 350, list "schronázdenj wsech starsjch" z 5. 8. 1782, J. Wolffa a dalších z 26. 9., 
16. 10., 9. ll. a 20. ll. 1782; T. Zychy z23. 10. 1782; vojenského hodnostáře z27. 9. 1782 a 1. Wolffa aJ. 
Hanslika z 24. 6. 1782 (ibid., kt. 594/2). K tomu cf i Hrejsa 1927:57. 
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duchovního podle konfessý Augšpurské nám opatří" (Hrejsa 1930: ll). Postoj rychmburského 

Filipa hr. Kinského, který již v první polovině roku 1782 psal reformovanému 

superintendantovi Szalayovi do Miškolce, aby mu poslal kalvínské bohoslovce (Hrejsa 1930: 

18-19), byl vskutku ojedinělý. Rady českých emigrantů v Prusku, směřující spíše k helvetství, 

také nebyly příliš početné (Říčan 1947: 268) a stejně tak "výzkumné cesty" samotných 

nekatolíků, například moravečských do Těšína (Szalatnay 1931: 51), aby zjistili, vyhovuje-li 

jim augsburské vyznání. Z tohoto důvodu by v českém tolerančním protestantismu mělo 

převažovat spíše luterské vyznání a nestalo-li se tak, níže v kapitole o lidových náboženských 

názorech budeme muset řešit otázku, proč? 

Uhersko- Uhersko- Těšínsko Ríše Cechy 

Dolní země Slovensko 

A. v. o 44 3 3 1 

H.v. 58 o o o o 
Tab. č. 8: Toleranční kazatelé ordinovaní pro české země podle vyznání a zemí původu. 

Zdroj: Burian et al. 1995: 91-98; kalkulace ZRN. 

Velkou většinu prvních kazatelů, přicházejících na Moravu i do Čech,334 tvořili slovenští 

luteráni (viz např. Burian et al. 1995: 49-50; o jejich původu podávají zprávu vlastní 

autobiografie vydané in Burian-Burian 1985), jenže právě jim se nedostalo kladného přijetí ze 

strany vznikajících sborů. Důvodem byla skutečnost, že se nekatolíkům- s výjimkou spíše 

luterského Valašska- zdáli "příliš katoličtí". Jak H. z Tardy uvedl v případě Hořátve, přinesli 

si s sebou totiž bohoslužebné vybavení, albu, krucifixy, svícny a podobně, upomínající na 

katolickou liturgii, takže jim věřící mnohdy ani nedovolili sloužit první bohoslužbu a 

okamžitě je jako "skryté jezuity" odmítli (Janata et al. 1864: 147-148). Rozhodně přitom 

nešlo o případ ojedinělý, k čemuž přistupovala i problematika (reformovaného) lámání chleba 

proti (luterskému) podávání oplatky při slavnosti Večeře Páně (Bašus 1984: 109-113; Hrejsa 

334 Bohoslovci ovšem nemohli, ani tehdy ani později, přijít "jen tak"; vyžadována byla jejich ordinace, 
provedená zpočátku obvykle v Uhrách, potvrzení ze strany církevní vrchnosti v zemi (brzy se jí stali 
superintendanti a vídeňské konsistoře) a v neposlední řadě státními orgány, tedy krajským úřadem a guberniem. 
Proto například J. Végh, přestože do Libiše dorazil již na jaře 1783, poprvé konal bohoslužbu až 20. července, 
poté co mu bylo uděleno guberniální povolení (Hrejsa 1930: 41); k témuž viz dopis J. Hrdličky M. Institorisovi 
z 20. 3. 1782; ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. 
Institorise Mošovského, kt. 348. Zvací dopisy českých a moravských protestantů pro luterské faráře se 
dochovaly např. v případě Prahy (viz pozn. č. 333), Humpolce (Korespondence M. Institorise Mošovského, l.c., 
kt. 595/3, příl. č. 168), Horních Dubének (ibid.: příl. č. 169) a Javorníka (ibid., kt. 596/4). V posledním případě 
se církev zavazovala faráři ročně platit 150 fl. hotově, dále dodávat 1 q žita, platit dobrovolnou křestní, sňateční 
a pohřební štolu, otěry při výročních slavnostech, zpovědní groš a dříví "tolik, kolik bude třeba". 

351 



1930: 18; Smolík 1984: 79).335 "A tak stalo se, že sbor bud' celý se obrátil k helv. vyznání a 

duchovní luterský musel odejíti, buď z části při již jednou povoleném zůstal, z větší části však 

se oddělil, buď jen pod jistými výminkami při něm setrval, když se totiž duchovní luterský 

podvolil, nezpívati evangelického čtení, vyznání víry apoštolské a modliteb, vysluhovati sv. 

večeři lámáním chleba" (Janata et al. 1864: 147; cf také Molnár 1881: 192-194, 197, 212; 

Szalatnay 1881: 232-233). V souvislosti se vznikem tolerančních sborů proto zároveň 

docházelo kjejich konfesionálnímu vyhraňování, ukončenému (s výjimkou Valašska) zhruba 

do konce roku 1784. V jeho důsledcích z Čech a z Moravy odcházeli nechtění a osobně 

zklamaní luterští faráři (k těmto důvodům později přistoupila i neochota či nemožnost 

některých sborů platit pastorovi služné v plné výši; viz Kowalská 1999: 139-140). Jeden z 

nich, S. Pulliny, v letech 1782-84 farář v Krabčicích, dokonce sepsal příručku, informující 

další luterské zájemce o farářský úřad v Čechách, co všechno ne-luterského čeští protestanti 

požadovali (Janata et al. 1864: 149). Jejich místa začali zaplňovat (obvykle 

mad'arskojazyční336) kalvinisté z uherské Dolní země.337 

První reformované kázání sice v Čechách zaznělo již na konci roku 1782 na Rychmburku, 

pronesl jej F. Kovács pozvaný na základě žádosti hr. Kinského (Dobiáš 1881 b ), ale o nějaké 

větší angažovalosti uherských kalvinistů v otázce obsazování českých a moravských sborů 

v té době nemohla být řeč. S ničím takovým přes vícero výzev nepočítali a ani agitace mezi 

blatnopotockými bohoslovci, nabízející jim snazší získání ordinace, případně po určité době 

strávené v Čechách a na Moravě lepší fary, nepřinesla kýžené ovoce (Pražák 1962: 35). 

Důvodem byla kromě neznalosti jazyka a (oprávněných) obav z přijetí v cizím prostředí i 

skutečnost, že v samotných Uhrách po Tolerančním patentu vzniklo asi 200 nových 

reformovaných sborů, což vedlo k dočasnému uspokojení poptávky. Do českých zemí se 

proto vypravilo jen několik již ordinovaných farářů, buď pro silné misijní přesvědčení, snahu 

vyniknout nebo naopak pro problematické zařazení ve stávajících církevních strukturách 

(např. z důvodu alkoholismu) (Pražák 1962: 41; cf Evanjelici 2003: 58). Teprve v březnu 

1783 se k tomuto kroku odhodlali první mladí bohoslovci, J. Szalay, J. Végh a další (Hrejsa 

1930: 28), kteří zvedli větší vlnu zájmu o působení v Čechách a na Moravě. Zhruba do konce 

roku 1784 tak byla zaplněna většina požadovaných kazatelských míst, došlo ke konsolidaci 

335 Na význam lámání chleba pro české nekatolíky M. Institorise Moszóczyho upozornil neznámý autor listu 
z 28. 1. 1783; ibid., kt. 322. 
336 Výjimky tvořili M. Blažek, J. Jessenius a F. Kovács, kteří uměli slovensky; Hrejsa 1930: 22. Všichni tři proto 
svým dílem přispěli k raně toleranční protestantské literatuře (např. Dobiáš 1881 b; Heidelberský katechismus 
1783; Jessenius 1786). 
337 Š. Šimko si již 13. února 1783 v listu M. Institoristovi stěžoval, že čeští protestanti přecházejí od a. v. k h. v. a 
do Prahy vedle luterských pastorů přichází i 1000 (!)reformovaných; ÚK SAV- Lyceálna knižnica Bratislava, 
Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise Mošovského, kt. 595/1. 

352 



protestantských sborů obojího vyznání a v Čechách a na Moravě byly ustaveny samostatné 

superintendancie. Skončilo tak neformální postavení miškolckého superintendanta S. Szalaye 

jako hlavy české a moravské reformované církve (Pražák 1962: 63-65), zatímco určující vliv 

prešpurského augsburského superintendanta M. Institorise Moszóczyho, jak lze soudit z jeho 

korespondence, na menšinové luterány v českých zemích trval až do konce osmé dekády.338 

Zvláštním případem byl vznik pražských protestantských sborů (podrobněji viz Lukášek 

1914; cf také Kuklík 1887: 21-22). Jako první vznikl z iniciativy D. Z. hr. Wurmsera 

německojazyčný vojenský sbor augsburského vyznání, kde se scházelo i nemnoho pražských 

měšťanů, hlásících se k protestantismu. Patron sboru však na sklonku roku 1782 podpořil 

jejich iniciativu na založení vlastní církve, zahrnující kromě pražských měst (kde se 

k nekatolictví přihlásilo jen 19 osob) také poměrně široké okolí. I tento sbor přitom zůstal 

augsburskýrn, za kazatele si povolal Slováka M. Markoviče (cf Markovič 1785), přičemž 

první náznaky zájmu o reformovanou konfesi se začaly objevovat až po polovině 

osmdesátých let. Zřejmě přitom šlo, jak soudí J. Lukášek (Lukášek 1914: 90), o nově příchozí 

z venkova, případně o - neúspěšné - pokusy o vyhnutí se placení povinné štoly katolickým 

farářům. Teprve na sklonku 18. století, zejména po Markovičově smrti, se část sboru 

pokoušela přihlásit ke kalvinismu, avšak po protestu tehdejšího superintendanta Š. Lešky jim 

v tom gubernium zabránilo. V Praze jako v jediném místě království se objevil i pokus asi 

deseti osob vytvořit pravoslavnou církev, jejich malý počet jim v tom však zabránil; v Brně 

byl vznik pravoslavné církve umožněn zvláštní císařskou milostí z února 1789 (Prášek 1903: 

197). Početní přehled tolerančních sborů v Čechách a na Moravě v polovině osmdesátých let 

18. století uvádí tabulka č. 9. 

Vyznání Cechy Morava 

České sbory Německé Ceské sbory Německé 

sbory sbory 

A. v. 10 3 12 2 

H.v. 36jj') 0j4U 15 o 
Celkem 46 3 27 2 

v v , , . o , , J41 Tab. c. 9.: Tolerancm sbory v letech 1786-87 podle zemt, Jazyku a vyznam. 

Zdroj: Burian et al. 1995: 70-72. 

338 Jbid, passim. 
339 Nejsou zahrnuty v té době již neobsazené sbory v Rané a Sánech. 
340 Sbor v Čenkovicích, jediný německý reformovaný sbor, byl filiálkou Česko jazyčného sboru v Čermné; Burian 
et al. 1995: 79-81; Kašpar 1881: 144. 
341 Do konce Toleranční doby pak vzniklo již jen šest nových sborů; viz Medek 1982: 310. Burian et al. 1995 
naopak opravili nesrovnalosti ve výkazu tolerančních sborů dle vyznání, uváděné Z. J. Medkem v citované práci. 
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Luterskou církev v Čechách a na Moravě spravovala těšínská náboženská komise/konsistoř, 

jíž byli dvorským dekretem z 1. dubna 1784 dány ku pomoci zemské superintendantury, faráři 

postavení do čela zemské církve, a od 6. listopadu téhož roku i senioři, spravující vždy cca 

deset sborů. Konsistoř pak byla dekretem z 22. září 1784 přesunuta do Vídně, kde již byla 25. 

dubna zřízena i konsistoř reformovaná (Janata et al. 1864: 234-238; Michejda 1909: 230-231; 

Pražák 1962: 1 02). 342 Také "církevní schematismus" reformované církve, do dubna 1784 

podřízené pouze politické správě, v zásadě kopíroval luterský; prvním českým 

superintendantem h. v. se 1. dubna 1784 stal F. Kovács, na Moravě 13. října téhož roku M. 

Blažek. V případě seniorátů a superintendancií, obdobně jako v případě katolických vikariátů, 

přitom nešlo o sídelní úřady; senioři/superintendanti pouze museli sídlit v rámci daného 

církevního obvodu, avšak v kterémkoli pastorátu, což poněkud ztěžovalo praktickou církevní 

organizaci. Důležitější než církevně správní uspořádání však nepochybně byla organizace a 

budování jednotlivých místních sborů. 

Nevelký počet přihlášených protestantů a jejich rozptyl na venkově343 samozřejmě vyvolával 

problémy stran vzájemného dorozumění, usídlení faráře, umístění modlitebny, případně školy, 

hřbitova atd. Teprve po jejich překonání, což v některých případech znamenalo několikeré 

stěhování "sboru", získání stavebního místa, povolení úřadů a v neposlední řadě i finančních 

zdrojů, mohlo dojít k vytvoření nezbytného zázemí, tedy k postavení modlitebny a fary (faráři 

do té doby obvykle žili a kázali v soukromých prostorách).344 Jako nereálné- a vzhledem ke 

znění Tolerančního patentu namnoze i provokativní - se přitom ukázaly požadavky většiny 

nově vznikajících sborů o "přidělení" někdejších husitských kostelů (např. Burian et al. 1995: 

64); dvorský dekret z 18. března 1782 sice povoloval prodej katolických kostelů nekatolíkům, 

ale jen těch, které se nikdy ke katolickým bohoslužbám neužívaly, nebo které byly dříve 

protestantské a v současnosti sekularizované. Dvorskými dekrety z 29. května 1786 a 25. 

ledna 1791 jim pak bylo povoleno kupovat jakékoli odsvěcené kostely, jako jediný toho však 

342 Představy některých autorů o jednotné evangelické konsistoři (např. Burian 1981: 20) jsou mylné, obě církve 
měly konsistoře vlastní, oběma však předsedal stejný c. k. dvorní rada (jenž byl katolíkem); viz např. Glanc 
1820: 414-415. "Každá z těchto obau cýs. Král. Konsystořj gest a wede auřad sama pro sebe, a má swůg wlastnj 
archýw; společná gednánj a raděnj děgj se s řjdka ... pročež chybné gest, když se o společné Konsystoři A. a H. 
Wyzn. mluwj" (ibid.: 415). 
343 Z jazykově českých sborů jich ve městech vzniklo jen šest (Humpolec, Lysá n. L., Nové Město n. M., Praha a 
dva sbory vsetínské), i v těchto případech však značná část jejich stoupenců pocházela z blízkého i vzdálenějšího 
venkova. 
344 Toleranční protestanti se obvykle chovali zcela pragmaticky, patrně i proto, aby měli zájemcům o pastorát co 
nabídnout; nejprve tedy postavili faru a teprve pak modlitebnu, kupříkladu v Křížlicích v roce 1783, respektive 
1786 (Rejchrt 1978: 54-55). První helvetské modlitebny v Čechách byly "posvěceny" (podle ortodoxního 
reformovaného pojetí vlastně jen předány sborům) 6. července 1783 ve Chvaleticích a 17. srpna 1783 v Semtěši; 
Hrejsa 1930:47. 
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byl s to v dubnu 1791 využít pražský německý sbor a. v. ke koupi kostela sv. Michala v 

Jirchářích. Přitom se ovšem musel zavázat, že dodrží všechna toleranční omezení, dojde tedy 

k sejmutí zvonů, zboření věže a odstranění katolických náhrobků z kostela (Janata et al. 1864: 

230-231 ). 345 Všechny ostatní luterské a reformované sbory si musely své fary a modlitebny 

vystavět samy, k čemuž obvykle došlo již v osmdesátých letech 18. století. Obce, kde vedle 

sebe žili protestanti s katolíky, se však stavbě nekatolických modliteben většinou silně 

bránily, například ve Velenicích na Královéměstecku "a konečně, nemohouc se tomu déle 

vzpírati, vykázala místo nejhorší na konci osady v obecní louži, ve které obecní pastýř 

brodí val vepřový dobytek" (Nešpor 1931: 39). Úřady, snažící se zachovat jistou nestrannost, 

však v tomto konkrétním případě346 naopak reformovaným povolily modlitebnu vybavit 

nahoře zakulacenými okny, byt' to odporovalo Tolerančnímu patentu (ibid.: 39). I z tohoto 

jednotlivého případu je však vidět, že postoj státních a (především) vrchnostenských úřadů, 

respektive vrchností, k tolerovaným poddaným jiné víry byl v příkrém rozporu 

s nesnášenlivostí jejich bližních z řad poddaných, alespoň v rané Toleranční době. Názor 

některých protestantských historiků, že vrchnosti jejich dávným souvěrcům nebyly nakloněny 

a škodily jim (např. Lukášek 1939: 275), je proto třeba zásadním způsobem revidovat. 

Mnohé vrchnosti, jak se zdá, Toleranční patent naopak spíše "uvítaly jako východisko z 

nesnadného postavení, do něhož je přiváděla nařízení o pronásledování kacířů" (Brož 1956: 

130; obd. Pražák 1961: 75) a protestantům dokonce pomáhaly. Zvláštním případem -

nebudeme-li hledět na německojazyčné sbory - jistě byl již uváděný Filip hr. Kinský 

z Rychmburka, který snad uvažoval i o svém patronátním postavení vůči helvetské církvi 

v Krouně, slíbil roční příspěvek 100 fl. na pastorův plat, krounskému sboru daroval "hmoty" 

na stavbu modlitebny (Šádek 1931: 31) a podporoval i stavbu modliteben ve Svratouchu 

(Bašus 1986: 54-56; Oliva 1908-1 Oa, 1909: 52-54) a v Lozicích u Vysokého Mýta, ačkoli si 

původně přál její umístění v centru panství (Janata et al. 1864: 164, 186). Na Rychmbursku 

byly dokonce po zásahu vrchnosti nekatolíkům ponechány staré pobořené kostely, aby si z 

jejich materiálu postavili vlastní modlitebny (Adámek 1911-22: č. 258), což byl případ jinde 

nevídaný a do značné míry odporující duchu Tolerančního patentu, protože umožňující 

"přenesení posvátnosti" na nové objekty. Nekatolickým poddaným však s finančním krytím 

výstavby modlitebny a fary pomáhal i V. kn. Paar ve Chvaleticích, J. hr. Valdštejn v Bučině 

(Herben 1927: 138) a Poličce (Janata et al. 1864: 191), hr. Trautmasdorf vmoravském 

345 Výjimečnost tohoto případu je patrná i z toho, že prostřednictvím různých žádostí o milost a tlaků z těchto 
omezení nakonec sešlo, nejpozději v říjnu 1791 i z požadavku na zboření věže; Hrejsa 1927: 95-102. 
346 Naopak sbor ve Vysoké u Mělníka, který si modlitebnu se zakulacenými okny také pořídil, ji byl v důsledku 
vojenské exekuce nucen přestavět; Edgar 1912: 49. 
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Libštátě přispěl alespoň dřevem (ibid.: 183) a Adam kn. Auersperg v Močovicích darováním 

vyhořelého špejcharu, jehož zdi stačily jako stavební materiál nejen na stavbu modlitebny, ale 

i fary (ibid.: 184). Císař jakožto majitel Poděbradského panství velimským reformovaným 

sice nevyhověl v jejich žádosti o přenechání neužívaného kostela, ale přispěl 402 fl. na stavbu 

modlitebny, vBukovce ktémuž účelu daroval stavební dříví (ibid.: 177, 181; Bašus 1979: 

22). To platilo i pro Františka II., který věnoval na stavbu modlitebny v Libici v roce 1793 

nebo 1794 (do té doby tomu místní katolíci bránili, protože šlo o rodiště sv. Vojtěcha, zatímco 

reformovaní ještě dříve opovážlivě žádali o přidělení místního kostela) 40.000 cihel (Nešpor 

1931: 26; Sklenář-Soušek 1958: 18; obd. kLysé n. L. Vojáček 1931: 94-95). Bošínská 

vrchnost, hr. Morzin svým poddaným alespoň prodal stavební dříví pod cenou (Nešpor 1931: 

1 O) a podobných případů jistě bylo ještě více. 

Zavádějící je naopak F. Hrejsova a po něm dalšími opakovaná snaha diskreditovat mělnickou 

vrchnost, hr. Věžníka/Wischnika za negativní postoj vůči libišským nekatolíkům. Šlechtic 

totiž zpočátku proti nekatolíkům vůbec nic neměl a dokonce jim obstaral (luterského) 

duchovního, jeho negativní reakci vyvolala až "svéhlavost" poddaných, když tohoto pastora 

za čas odmítli a požadovali reformovaného, a když navíc "opovážlivě" žádali nejprve 

přidělení filiálního katolického kostela a potom alespoň postavení vlastní modlitebny přímo 

proti němu (Hrejsa 1930: 11n., 50, 60). 347 Svůj postoj už sice Věžník nezměnil, čímž vstoupil 

ve známost historiografům rané Toleranční doby jako jeden z hlavních utlačovatelů českých 

protestantů, ale naopak jeho nástupce Filip hr. Clary se k nekatolíkům choval víc než vzorně a 

jejich pastora materiálně podporoval (ibid.: 62, 65-66). Mezi nemnoho závažnějších případů 

negativních postojů vrchností vůči nově povoleným vyznáním patřilo to, že vrchnost 

v Poličce jim odmítla prodat stavební materiál, měl-li být použit na stavbu chrámu (Janata et 

al. 1864: 190), a některé další případy, řešené obvykle jejich denunciacemi státním úřadům, 

které- pokud šlo o porušení zákonů a tolerančních nařízení- zjednaly pořádek (Burian et al. 

1995: 229-230). Konečně je třeba zmínit i to, že řadě tolerančních sborů se dostalo přímých 

darů z ciziny. Nejlépe na tom byl pražský občanský sbor a. v., který jen v letech 1783-84 

obdržel finanční pomoc ve výši 3.510 fl. (Lukášek 1914: 8; cf Hrejsa 1927: 65-66, 97), ale do 

jisté míry dotovaný byl například i sbor a. v. v Křížlicích (Rejchrt 1978: 54-55),348 zatímco 

lysský sbor h. v. získal v roce 1790 darem od dvou sedmihradských šlechtičen alespoň 

bohoslužebné náčiní (Nešpor 1931: 33). Uvedená zjištění přitom nijak nemají zlehčovat tíži 

347 Naopak v Lysé n. L., kam původně povolali luterského duchovního, jej vrchní pro nelibost poddaných zase 
poslal zpět a získal pro ně reformovaného; Vojáček 1931: 91. 
348 ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 354/1, list Š. Lešky z 9. 4. 1782. 
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ekonomických požadavků, které se před českými protestanty objevily, ani snižovat jejich 

obětavost při budování nových církví, nelze však nadále zavírat oči před skutečností, že velká 

část vrchností sice (konfesionálně) nestála na jejich straně, ale byla jim na základě 

osvícenských principů ochotná pomoci jakožto svým poddaným a že nekatolíci se naopak, jak 

jsme již výše viděli, na ně s důvěrou a opakovaně obraceli s prosbami o radu i pomoc. 

Zásadním problémem nově vznikajících církví přitom byla ekonomická nedostatečnost jejich 

stoupenců, na které byly vedle nezměněných plateb katolickým farářům uvaleny nové, 

poměrně značné výdaje spojené jednak se vznikem sborů a také s trvalým vydržováním jejich 

pastorů (případně i učitelů). Je přitom obecně známo, že většina z nich tuto ekonomickou 

zátěž nesla obtížně a snad i s pramalou ochotou, takže se pastorům jejich zákonně vymezené 

služné obvykle scházelo jen částečně a/nebo zpožděně (např. Brož 1956: 137; Medek 1956: 

183; Pražák 1961: 80-81; Rejchrt 1978: 49). Jak si stěžoval například moravečský J. 

Szalatnay, v teorii platilo ,již sice hned tehdy, když do Uher pro kazatele poslali, odepsáno 

bylo, že Moravečská společnost svému budoucímu kazatelovi tři sta zlatých ročně platiti 

slibuje", ale ve skutečnosti "brzy na to přišlo, že od ostatních po častém skrze kostelníka 

upomínání, sám já duchovní pastýř sem musil a i tak nemalým zkrácením salárium vybírati, 

tak že nikdy ani tehdy na stříbře, ani potom na bankocedulích tři sta zlatých zouplna sem 

nedostával" (Szalatnay 1931: 62-63). Na neochotu svých oveček platit salár si v listech jejich 

někdejšímu superintendantovi M. lnstitorisovi Moszóczymu do Prešpurku stěžovala i většina 

luterských duchovních, již sice chápali nemajetnost údů svých sborů, ale na druhou stranu 

museli zabezpečit vlastní postavení a obvykle i své rodiny.349 Pastorovi (a pozdějšímu 

superintendantovi) a. v. Š. Leškovi sice křížlická církev salár skládala, ale "ne z powinnosti, 

ale gen z lásky, poněwadž také někdy Slowo Božj od vás slýcháwáme, a welebnau swátost 

přigjmáme, ale to nikoli nechceme, žehy nás neb naše djtky někdo k tomu wázal."350 Další 

pastoři naopak museli služné vymáhat úřední cestou, prostřednictvím stížností na své farníky, 

i když ani to mnohdy nepomáhalo (viz např. Pražák 1961: 80-81; V o láček 1931: 96). I druhdy 

úspěšný Leška si proto dvanáct let po svém příchodu do Čech trpce stěžoval, mimo jiné právě 

pro neplacení služného, a chtěl se vrátit do Uher,351 ale ještě o tři roky později, v roce 1798, 

349 Jbid .. kt. 489/20, list J. Hrdličky z 8. 5. 1782; kt. 595/l,list J. Csonky z 28. 1. 1783, list F. Szeleczényho z 2. 
5. 1783; kt. 595/3, list š. Hoszú ze 7. 10. 1783; kt. 596/3, listy Š. Lešky z 20. 8. a 20. 9. 1785; kt. 359/1, list M. 
Markoviče z 25. 5. 1793. Dtto listy sborových starších pražské církve z 16. 10. 1782 (kt. 350), vsetínské církve 
z 6. 10. 1783 (kt. 595/3) či 27. 4. 1797 z Humpolce (kt. 361/1). 
350 Jbid., kt. 354/1, list Š. Lešky z 9. 4. 1782. 
351 Jbid., kt. 360/2, list Š. Lešky z 27. 8. 1795. 
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• 

na to neměl prostředky, zatímco církev mu konečně slibovala vyplatit dlužnou mzdu.352 Vedle 

jiných důvodů, jako byly věroučné neshody s českými protestanty, rodinné a osobní důvody a 

další, to byla mnohdy právě neúnosná finanční situace, jež vedla mnohé luterské i 

reformované duchovní po několikaletém působení v Čechách či na Moravě k návratu do jejich 

vlasti. 

Kromě možnosti zřídit si vlastní sbory a povolat jejich faráře Toleranční patent a návazné 

dvorské dekrety (z 6. března a 23. srpna 1782, 25. a 31. ledna a 14. listopadu 1783 a 30. 

dubna 1787) nekatolíkům obou povolených vyznání umožňovaly také zřízení vlastních škol, 

nicméně pouze za podmínek, platících pro zřizování jejich sborů (Havelka 1910: 34-36). To 

znamenalo, že si školy museli vystavět na vlastní náklady a stejně tak platit služné jejich 

učitelům, naproti tomu ale nemuseli platit katolickému učiteli. Stejně jako triviální školy 

podléhaly dohledu katolického faráře, protestantské podléhaly správě luterských či 

reformovaných pastorů. 353 V Čechách přitom v osmdesátých a na počátku devadesátých let 

18. století vzniklo 24 reformovaných a šest luterských škol, na Moravě 17, respektive pět 

(ibid.: 39). Ne každý sbor tedy byl natolik ekonomicky silný, aby si mohl zřízení školy 

dovolit, i když se naopak vyskytl přinejmenším jeden případ (Valteřice), kde sice nevznikl 

samostatný sbor, avšak škola ano (ibid.: 18). Tam, kde samostatné protestantské školy nebyly 

zřízeny, přitom podle dvorských dekretů z 23. srpna 1 782 a ze 7. listopadu 1 783 děti 

nekatolíků měly navštěvovat (katolické) triviální školy a vice versa, samozřejmě s výjimkou 

výuky náboženství, která z tohoto důvodu měla probíhat buď v první nebo poslední vyučovací 

hodinu.354 Výrazněji se však nelišila ani výuka na protestantských konfesionálních školách od 

běžných škol triviálních, protože jejich učitelé měli, s výjimkou náboženských učebnic, užívat 

stejné učební pomůcky (ibid.: 35). 355 

Zřizování nekatolických škol se vcelku pochopitelně potýkalo s podobnými problémy jako 

zřizování těchto církví. Různými obstrukcemi mu v rané Toleranční době bránili katoličtí 

352 Ibid., kt. 600, list Š. Lešky z 26. 6. 1798. Obdobně tomu bylo třeba i v případě humpolecké církve, jak svědčí 
list J. Kreytsyho M. Institorisovi z 22. 8. téhož roku; ibid., kt. 600. 
353 Dekret ze 14. srpna 1805 protestantským církvím tuto instituci (na příštích 15 let) odnímal, i tyto školy měly, 
stejně jako katolické, nadále podléhat inspekcím katolických vikářů (v případě protestantských za přítomnosti 
krajského komisaře); Havelka 1910: 281. Soužití protestantských učitelů sjejich duchovními a sbory ovšem 
nemuselo být bezproblémovým ani před tím; učitelem se totiž v roce 1784 stal například někdejší lidový 
náboženský vůdce T. }uren, jehož o osm let později pro věroučné spory staršovstvo této funkce muselo zprostit 
(Juren 1904: 27, 33-34). }uren pak prošel několik církví, kde se ucházel o kantorské místo, ale nikde jej nechtěli, 
což kvitoval nespokojeným soudem, že "sem špatné křesťanství mezi nima tu a jinde, jen toliko pouhé jméno 
křesťanství bez milosrdenství poznal" (ibid.: 36). 
354 Nařízení bylo zrušeno až dvorským dekretem ze 3. února 1804, podle kterého neměly mít protestantské děti 
prázdno, nýbrž je místo toho měl jejich pastor vyučovat v jejich náboženství. 
355 Z téhož důvodu musel polemický přehled rozdílů v katolickém a protestantském církevním dějepisu vyjít 
v zahraničí a v českých zemích nebyl povolen; viz Stručný přehled 1844. 
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sousedé a obce (Havelka 1910: 246), zatímco později se začalo ukazovat, že na ně sbory 

prostě nemají prostředky. V pozdější Toleranční době proto vzniklo jen velmi málo škol, 

jediná v Čechách a devět na Moravě, i když třeba byly povoleny (ibid.: 284-285), a i již 

existující se zákonitě dostávaly do obtíží pramenících z jejich institucionálního postavení. 

Nařízení, že "protestantské školy zakládají a vydržují církevní sbory. Sbor má ve škole právo 

vedoucí a dozorčí, které vykonává svým presbyterstvem . . . církev volí si učitele" totiž 

zároveň v praxi znamenalo, že "církve vyplácely svým učitelům nepořádně služné, nikdo je 

nedonutil, aby vyplácely řádně" (ibid.: 319). Hospodářské znevýhodnění tolerovaných církví 

proto i zde přinášelo negativní ovoce. 

2. Institucionalizovaná religiozita v pozdější Toleranční době 

Změny v důsledku "bezbožnosti francouzské" 

Překotný reformní běh josefinské doby začal být korigován již na sklonku vlády osvíceného 

císaře, mimo jiné i v důsledku vypuknutí Francouzské revoluce, a tento trend pokračoval i za 

jeho nástupců. Nešlo ovšem o nějaký "návrat" k předreformnímu stavu, nýbrž spíše o 

petrifikaci většiny reformních kroků, jenž se pak udržely dlouho do 19. století, které však byly 

do určité míry zmírněny a především akceptovatelněji prezentovány. O něco takového se záhy 

po Josefově smrti pokusil již jeho bratr Leopold II., vyzývající stavy jednotlivých zemí k 

podání desiderií, požadavků na změny příliš rychle provedených reforem. Jistě šlo o vstřícný 

krok ze strany nového panovníka, nicméně na fakticitě provedených reforem - včetně 

náboženských - se tím mnoho nezměnilo. Když totiž 17. května 1791 Leopold II. o 

stavovských desideriích rozhodl, znamenalo to zachování, eo ipso potvrzení náboženské 

tolerance, 28. října podobně až na několik nepodstatných výjimek odmítl obnovování 

zrušených klášterů atd. (Kerner 1932: 321-340; Kutnar 1957: 64-65). Jediným významným 

krokem, likvidujícím josefinské náboženské reformy, proto bylo brzké zrušení instituce 

generálních seminářů ve prospěch obnovení dřívějších seminářů arcidiecézních. "Zrušením 

generálních seminářů 4. července 1790 zřítil se sen osvícenců o uskutečnění začatého, 

myšlenkově však málo hotového plánu, dosáhnouti reformy církevní výchovou v kleru, 

v němž důležitou složkou pedagogickou ... byla morální theologie" (Kaňák 1954: 32). Ani 

tento zásadní krok však nutně neznamenal návrat k předjosefinské výchově kléru, spíše byl 

reakcí na kvalitativně neuspokojivý stav většiny seminářů, nadto doplněný i tím, že -
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především A. Zippeho zásluhou - model výuky teologie z generálních seminářů byl ve velké 

míře přejat teologickými fakultami. 

Dvorský dekret ze 6. září 1790 totiž stanovil nový rozvrh teologického studia, přičemž 

v prvním ročníku byly přednášeny církevní dějiny, teologické literární dějiny, hebrejština, 

hebrejské starožitnosti a úvod do Starého Zákona, ve druhém řečtina, úvod do Nového 

Zákona, biblická hermeneutika, exegeze a obecné církevní právo, ve třetím speciální církevní 

právo a dogmatika, a ve čtvrtém morální a pastorální teologie a katechetika (Cinek 1934: 128-

129). Univerzitní teologické fakulty od generálních seminářů téměř v úplnosti přejaly i 

obsahové vymezení těchto předmětů, dané povinnými vyučovacími knihami, a do značné 

míry i jejich učitele (Winter 1945: 166). Jako josefinismus a jeho důsledky nebyly 

likvidovány v jiných oblastech institucionalizované religiozity, ani v případě nejradikálnější 

"reakce" tomu tak zcela záměrně nebylo v úplnosti. Tento stav v zásadě zůstal zachován i za 

obou dalších císařů, byťsi- na rozdíl od Josefa i Leopolda- do značné míry protiosvícensky 

orientovaných, takže provedené náboženské reformy prokázaly nebývalou životnost. V zásadě 

lze říci, že až na drobné úpravy, které budou zmíněny níže, ve své většině přetrvaly až do 

roku 1848, s výjimkou státního postupu proti východočeským tolerančním sektářům, jimž 

naopak byla věnována snad až přehnaná legislativní a negativně regulativní "péče" (které se 

budeme věnovat v samostatné kapitole). Negativním důsledkem tohoto "setrvalého" stavu 

ovšem je skutečnost, že české náboženské dějiny doby předbřeznové nejsou příliš pro bádanou 

oblastí, a to ani v případě institucionalizované religiozity. 

Nepochybně hlavní motivací, která opatrnického Františka II. i slabomyslného Ferdinanda V. 

vůbec k nějakým změnám vedla, byly trvalé obavy z opakování Francouzské revoluce, jež jim 

byla vylíčena jako plod osvícenství (Prášek 1905: 6, 14-28; Winter 1945: 212), a dlouhou 

dobu pochopitelně i Napoleonské války a jejich nejrůznější (i nepřímé) hospodářské a sociální 

nebo i právní důsledky, které bylo třeba řešit. V této souvislosti lze zmínit, vedle přímých 

vojenských střetů, především opakovaný hladomor na počátku 19. století, státní bankrot 

v roce 1811 nebo ještě dříve "zrušení" Svaté říše římské a jemu předcházející vznik 

Rakouského císařství. Od 1793 tak začal existovat de facto policejní režim, řízený ministrem 

hr. Pergenem, postaveným do čela nově zřízeného ústředního ministerstva policie, jehož 

pravomoci v roce 1806 převzal J. hr. Sedlnický. "Tajná policie ... pomocí agentů chtěla být 

informována o veřejném mínění společnosti a o činnosti jednotlivců ... Dopisy a zásilky 

z ciziny byly na poštách otevírány a stejně byl kontrolován styk s cizinou" (Kutnar 1957: 98; 

cf i Krofta 1940: 640-646) a v neposlední řadě cizinci žijící na území monarchie. Mezi první 

kroky policejního režimu přitom vedle posílení cenzury (Kutnar 1957: 98-99) patřil zákaz 
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shromažďování a tajných společností, který měl zabránit případným revolučním spiknutím. 

V praxi se tento zákaz dotkl především zednářských lóží (viz Šindelář 1985: 80-81), přičemž 

pro státní úředníky byla stanovena povinná přísaha, že nejsou členy tajných společností, a 

netolerovaných náboženských skupin, v duchu regálního principu (respektive jeho 

nedodržování) apriori podezřelých z podvracení režimu. 

Strach z údajného "francouzského nebezpečí", v Čechách a na Moravě prý představovaného 

tolerančními sektáři, přitom byl v císaři a státní správě živen po celá devadesátá léta. Již v 

říjnu 1792 totiž například litomyšlský vrchní psal s obavami krajskému úřadu, že "beim 

Trunke im Darje wie in der Stadt, kommt vielmehr die Revolution der Franzosen als die 

Religion zur Sprache" (Schulz 1915: č. 296). O málo později toto znepokojivé zjištění 

zopakoval i v přípisu guberniu (Roubík 1923: 176) a podobné zprávy vystrašených úředníků 

nebo vrchností přicházely i odjinud. V Horních Štěpanicích na Jilemnicku prý sektáři dokonce 

"podle revolučního kalendáře pařížského každý desátý den od práce odpočívají" (Helfert 

1877-97, 1879: 215),356 zatímco podle zprávy z Čáslavska "tajní deisté a ariáni ... jeví k této 

vraždě [ = popravě Ludvíka XVI.] lhostejnost a zdá se, že touží po svobodě ... stejné smýšlení 

je i mezi sedláky na Kouřimsku a Hradecku" (Roubík 1923: 177; obd. Andrle 1931: 462). 

Následné vyšetřování však přineslo realističtější závěry, že se nic neobvyklého nedělo; zprávy 

z jednotlivých krajů v únoru 1794 proto vyzněly střízlivě, k problémům s poddanými 

docházelo jen na Loketsku, kde se vzpírali rekrutování, a z hospodářských důvodů na 

Bydžovsku a Čáslavsku (Roubík 1923: 180). Na venkově se sice v devadesátých letech selský 

hospodářský odpor manifestoval i v podobě letáků, žádajících svobodu po vzoru Francie, 

avšak "tento sociální neklid mezi lidem nebyl ... obecný a nebyl organisovaný ... Někde sice 

poddaní odmítli platit robotní reluici ... také poslušnost k vrchnostenským úřadům upadala; 

případy individuálního odporu se množily, ale všechny tyto zJevy představovaly jen 

vzrušenou sociálně politickou náladu" (Kutnar 1957: 106; !dem 2003: 150-158). Celková 

nálada lidu byla zvláště později spíše protirevoluční, "nebyla především vyvrácena v duši lidu 

absolutní jistota v Boha a vira v řád jím daný" (Kutnar 2003: 158; cf Hrejsa 1919: 51, 139). 

To se prokázalo i neúspěšností pokusu povstavších slezských tkalců, ovlivněných 

Francouzskou revolucí, navázat kontakty do Čech a na Moravu (Mejdřická 1989: 63). 

V Čechách se sice, v lidových vrstvách i mezi intelektuály, hojně rozšířilo vzájemné 

podezřívání ze sympatií k Revoluci a konsekventní udávání, většinou však šlo jen o fámy, 

356 Toto obvinění, které se ovšem následujícím vyšetřováním nepotvrdilo, je některými novějšími historiky až do 
omrzení opakováno jako jeden z hlavních důkazů vlivu Francouzské revoluce na české venkovany (např. 

Mejdřická 1959: 82-83; Eadem: 168). 
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-
zatímco skutečný obdiv k revoluční Francii se podle K. Mejdřické týkal jen nemnoha 

osamocených intelektuálů (Mejdřická 1989: 156-157). Uvedené obavy, formulované 

především zděšenými vrchnostenskými úředníky, přitom (na venkově) do značné míry 

podněcovali i kazatelé tolerovaných vyznání, kteří si tak "vyřizovali účty" s náboženskými 

sektáři. Mnohdy ale stačil asi jen strach z něčeho tak hrůzného, jako se jevila Francouzská 

revoluce z cenzurovaných novin a dalších jednostranných informačních zdrojů, aby se "přání 

stalo otcem myšlenky". Revoluční propaganda byla nacházena prakticky ve všem, co 

odporovalo zavedeným pořádkům a bezpodmínečné loajalitě a subordinaci. Protisektářská 

kampaň, odvolávající se na strach z opakování Francouzské revoluce, se přitom nakonec 

nevyplatila ani protestantským duchovním. 

Na jaře 1797 totiž na Moravě v okolí Nového Města vypukla tzv. helvetská rebelie (Dobiáš 

1881a: 163-166; Mejdřická 1959: 99-120; Eadem: 192-216; Svoboda 1913), alternativně 

nazývaná též "frajmaurskou", v tomto případě s odkazem proti svobodným zednářům. Jednalo 

se o poměrně masový odpor poddaných proti robotě a naturálním dávkám, spojený s útěky 

potenciálních vojenských rekrutů "do lesů", aby nemohli být odvedeni. Snad se přitom, jako 

to při podobných "povstáních" bylo obvyklé, vedly i pobuřující řeči na adresu panovníka a 

šlechty, ale k žádnému skutečnému spojení s francouzskými revolucionáři, natož k nějaké 

větší ozbrojené akci, vůbec nedošlo. Dvůr však byl rozechvěn a žádal okamžité potlačení této 

vzpoury, stejně jako exemplární potrestání viníků. Prvním na řadě přitom byl právě moravský 

superintendant reformované církve M. Blažek, který byl naprosto neodůvodněně uvězněn pro 

podezření z profrancouzské agitace. Role reformované církve, která se projevila i v názvu této 

rebelie, však byla zcela vykonstruovaná; Blažek dokonce údajně "do lesů psal, aby se 

[zběhové] vrátili" (Dobiáš 1881a: 183-186; cf Mejdřická 1989: 130-143; Trapl 1977: 28-30) 

a tak musel být po několikaměsíčním procesu nakonec propuštěn. Strach z revoluce však 

zůstal dál, i když po Slavkově "proměnil se [údajný] Napoleon-osvoboditel [v lidovém 

vnímání) v metlu boží" {Trapl 1977: 30; Mejdřická 1989: 192-216). 

Vykonstruovaný ostatně nebyl jen proces proti reformované církvi, případně proti svobodným 

zednářům, ale de facto i celé toto "francouzské nebezpečí". Revoluce sama totiž byla českým 

lidem, a to včetně tolerančních sektářů, vnímána především jako nepřípustná rebelie (Kutnar 

1941: 40-41; !dem 1948: 119i57 a když se později proměnila ve válku, byla z pochopitelných 

důvodů odsuzována ještě ostřeji (Robek 1974: 133). Jak si přitom všiml již F. Kutnar, 

357 Cf např. i Vavákův ostrý odsudek "vraždy Ludvíka XVI." (Vavák I907-38, III/I: 79-8I) nebo "Marie 
Antoníny" (ibid., III/I: I 05), či jeho protifrancouzskou píseň z března a dubna I794 (ihid, III/I: 105), tištěnou 
v Praze roku I796 (íbid., III/2: 28-29). 
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"náboženský radikalismus revoluce vyvolával právě odmítnutí nejostřejší" (Kutnar 1948: 121) 

a přestože některé její myšlenky zdánlivě souzněly s náboženskými představami tolerančních 

sektářů, o žádnou skutečnou spojitost nešlo. V tolerančním sektářství totiž k žádné recepci 

myšlenek francouzské revoluce přinejmenším do druhé poloviny devadesátých let 18. století 

nedocházelo, čili, jak poznamenal J. A. von Helfert, "ani ty náuky, které se na pohled 

shodovaly s učením rozvratníků pařížských, se do Čech nedostaly ze Zárejní, nýbrž vznikly v 

samé zemi České již za let osmdesátých, kdy revoluce francouzské ještě ani nebylo" (Helfert 

1877-97, 1879: 216). 

Spojení strachu z průniku/opakování Francouzské revoluce s náboženskými otázkami však 

rozhodně nebylo náhodné. Jednak totiž existovalo nezpochybnitelné pouto (radikálního) 

osvícenského myšlení, glorifikovaného právě Revolucí, včetně jejích protikatolických a 

protikřesťanských extrémů, a ve druhé řadě Revoluce znamenala porušení sociálního řádu, 

stále ještě ve velké míře garantovaného nábožensky. Bylo tomu tak i jinde v Evropě, protože 

"religious allegiance was a prime factor in defining individua! and collective identity in the 

turbulent Europe of the 1790s" (Aston 2002: 223). Jako náboženský, nikoli sociální a 

politický problém Revoluci tak podle F. Kutnara chápali nejen mocní a vzdělaní "reakcionáři" 

ale i lidové vrstvy (Kutnar 2003: 253), k čemuž ostatně směřovala i jim určená státní 

propaganda. V devadesátých letech se totiž stala běžnou protirevoluční tisková a brožurová 

propaganda, "vychvalují a zdůrazňují naproti tomu monarchický a feudální řád jako největší 

dobro a štěstí, jako instituci danou Bohem a tudíž spravedlivou a pro každého přínosnou" 

(Kutnar 1957: 100; cf dále Mejdřická 1959: 163-164). Vláda přitom, stejně jako již v případě 

Slezských válek, neváhala sahat ani k (ze svého hlediska) poněkud problematickým 

argumentům, takže k posílení českého vlastenectví mělo přispět třeba i připomínání husitství a 

Žižkových bojů proti cizincům a nevěřícím(!) (Kraus 1917-24, III.: 103; Kutnar 1957: 125, 

132; Mejdřická 1989: 234; Rak 1979: 104-105), přičemž všechno toto se pojilo s kritikou 

"nepravého" osvícenství (Kutnar 2003: 182-192). Podobně dostali 1. března 1793 duchovní 

nařízeno kázat proti Revoluci a to i za použití takovýchto argumentů (Kutnar 1934: 45-49; 

Mejdřická 1989: 174). "Prostý člověk se měl děsit již i samotné myšlenky na to, že by si přál 

být osvobozen od poddanství a vlády vrchností . . . Do protirevoluční argumentace nutně 

vstupovaly některé myšlenky, které posilovaly sebevědomí sedláka: apelovalo se na jeho 

hrdost, zodpovědnost, svébytnost v uvažování a samostatnost v rozhodování" (Hroch 1999: 

34). 

Protirevoluční propaganda v průběhu Napoleonských válek paradoxně pomáhala rozšiřovat 

historizující český nacionalismus a v neposlední řadě i zobecňovat pozitivní náhled na 
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husitskou revoluci. Naopak protivníci, nebo přinejmenším "podezřelé živly" byly hledány 

v "protirežirnních", protože nepovolených, náboženských a dalších obtížně kontrolovatelných 

skupinách, nebo v těch, které byly z jistého úhlu pohledu "povoleny omylem". Právě to totiž 

byl případ nešťastného Blažka a jeho moravských helvetů, proti nimž -jak si uvědomoval 

Blažek sám i někteří doboví pozorovatelé - zasedla zřetelně tendenční, prokatolická 

vyšetřovací komise, hledající záminku k diskreditaci této církve (Mejdřická 1989: 198, 201, 

204). 

Platilo-li na jednu stranu, že František II. užíval náboženství jako nástroje protifrancouzské 

propagandy, na josefinské převaze státu nad církví se na druhou stranu nic nezměnilo. "Ve 

vztahu k církvi převažovalo u Františka byrokratické pojetí. V jeho systému byl duchovní 

státním úředníkem, který se stará o duše poddaných a jako takový má neornezený vliv na 

názory lidu" (Lněničková 1999: 35; Aston 2002: 236-237). Jinými slovy řečeno, zachována 

zůstala i josefinistická představa faráře (a učitele) jako hlavního působitele na lid, byť jeho 

zprostředkování mělo sloužit poněkud odlišným účelům a modifikována proto byla i jeho 

výchova. Různé snahy o obnovení předjosefinských pořádků naproti tornu ani za Františkovy 

vlády neuspěly (viz např. Prášek 1905: 466-470, 478-480). Císař sice propustil hlavní 

hybatele náboženských reforem, dvorské rady Hatsfelda a Zippeho, a posléze rozpustil i 

dvorskou duchovní komisi, v roce 1802 obnovil některé maďarské kláštery a fakticky 

znemožnil výstupy z řádů, tím však sledoval svou linii náboženské politiky, aniž se snažil o 

obnovu předjosefinského stavu (nejen nernožnou ale zjevně i pro stát nevýhodnou). 

Zřetelným indikátorem této situace přitom může být opětovná rekrirninalizace náboženských 

deliktů, kdy nový trestní zákoník z roku 1803 nahrazoval "příliš osvícenský" zákoník 

josefinský, včetně opětovného zavedení většího počtu trestných činů proti náboženství, které 

však tentokrát již byly klasifikovány "jen" jako Religionsstorung nikoli Gottesliisterung 

(Tinková 2003a: 42). 

František II. věnoval pozornost i školní výchově, v níž oprávněně spatřoval (nebo jeho 

rádcové spatřovali) důležitý kanál působení na lidové vrstvy, ale i jejich pozdvižení v rovině 

praktických (čtení, psaní, počítání) a nábožensko-morálních znalostí. Jedním z prvních kroků 

na tomto poli bylo vydání T. Tupetzovy aJ. v. Felbigerovy pedagogické Metodenbuch v roce 

1896, podle níž byla mravouka klíčovou součástí náboženství, žákům měla za úkol vštěpovat 

mravní zásady vycházející z Bible. Podle Metodní knihy přitom měl laický učitel svým 

výkladem navázat na biblický výklad, jenž předtím přednesl kněz, a kázání naučit žáky 

v podstatě zpaměti (Tenčík 1962: 29). V prvních letech nového století pak císař založil i 

dvorskou komisi pro náboženské vzdělávání, která vypracovala závazný školský index, 

364 



stanovující, že "žáci si musí v triviálních školách osvojovat pouze takové vědomosti a 

představy, aby ve svém dalším životě zbytečně nepřemýšleli, byli spokojeni se svým osudem 

... obecná škola musí především vštěpovat mládeži náboženské pravdy, poskytovat dětem 

správné představy o podmínkách, ve kterých žijí a budou žít, aby se mohly v dalším životě 

řídit těmito představami v souladu s křesťanskou morálkou" (Kuzmin 1981: 67). Mýlili 

bychom se však soudíce jako naši předchůdci, argumentující, že v důsledku těchto změn se 

gramotnost v Čechách pouze udržovala na úrovni posledních let vlády Josefa II. a nijak 

nestoupala, že šlo o pouhý "stín reakce"; k tomu totiž mnohem spíše vedly válečné události a 

jejich konsekventní důsledky. Jistě je pravdou, že Františkovy obavy z "příliš vzdělaného" 

lidu výrazně postihly vyšší vzdělání a intelektuální činnost obecně, avšak císaři naopak nelze 

upřít snahu o podporu technického a dalšího "praktického" vzdělání, nehrozilo-li případným 

střetem se státními zájmy. Tak kupříkladu byl po několika neúspěšných nábězích v roce 1816 

definitivně nařízen systém tříletých nedělních přípravných kurzů, povinných pro mládež ve 

věku 12-15 let, nechodila-li do škol (Kuzmin 19981: 74), a dále byla zavedena výuka češtiny 

na pražské univerzitě a potom i na gymnáziích atd. Rostla ostatně i zmiňovaná gramotnost, 

která koncem dvacátých let 19. století překročila 90% a ve čtyřicátých letech 95% (Kuzmin 

1981: 70). V důsledku toho se v první polovině 19. st. dále zvyšoval význam knih a knižní 

kultury; i "na venkově žilo ... čím dál víc lidí, kteří uměli číst, a kteří také ... skutečně četli" 

(J. Hanzal in Národní obrození 1998: 32). 

Po celé sledované období nicméně existovala cenzura, zaměřená především na informace ze 

zahraničí, ale také na potírání vlivu "negativního osvícenství"; z tohoto důvodu byla v roce 

1803 zřízena recenzumí komise, která měla projít všechny knihy vyšlé v letech 1780-92, a 

která do roku 1805 zakázala cca 2.500 takových knih (Mejdřická 1989: 223). Cenzura sice 

byla v letech 1809 v souvislosti se zahraničně-politickou orientací na Francii a s potřebami 

vědeckého bádání poněkud zmírněna, ale o tři roky později se de facto vrátila do starých 

kolejí a zůstala zachována až do roku 1848. Spojenectví mezi státem a církví, které ovšem 

nebylo spojenectvím rovnocenných partnerů, přitom vedlo k tomu, že katolická církev získala 

v průběhu druhého desetiletí 19. století ji stý vliv i na cenzuru, zejména v případě teologických 

knih. Nebyl to ostatně jediný církevní zisk v období vlády Františka II., protože již v roce 

1804 byl dozor nad nižšími školami svěřen farářům a vikářům a o čtyři roky později byly 

všechny školy, včetně protestantských, podřízeny dozoru biskupů (Cinek 1934: 119). I toto 

"náboženské sepětí" je však třeba posuzovat z hlediska již uvedené charakteristiky vztahů 

mezi státem a církví, kdy to byl stát, kdo diktoval své požadavky včetně náboženských. 

Děkanský dozor nad triviálními školami přitom v některých případech vedl k písemné fixaci 
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závazných pokynů pro učitele,358 případně pro dozírající orgány. 359 V jednom takovém 

dokumentu se uvádí, kromě dalšího, že nestačí, aby "se sám podle S. Ewangelium sprawowati 

a djtkám dobrý přjklad dátj, nýbrž aby taky nápotom to s djtkami opakowati mohl, co gjm od 

katechety předáno bylo",360 což plně odpovídalo platnému nařízení Metodní knihy. 

Náboženskou a mravní výchovou, respektive jejími podmínkami a předpoklady ze strany 

učitele, se zabývala většina tohoto nařízení, které učitelům dále ukládalo za povinnost 

duchovní informovat o záležitostech obvykle pojednávaných toliko při zpovědi. 

Legitimizační úloha (katolického) náboženství přitom nebyla omezena na žáky a studenty 

nižších a středních škol. Z téhož důvodu byla dvorským dekretem ze 4. února 1804 na 

Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity zřízena stolice katolického náboženství, 

následujícího roku provizorně obsazená B. Bolzanem (Prášek 1805: 482-483; Winter 1935: 

44-47). I zde mělo studium "teologie pro laiky" sloužit především jako garant a legitimizátor 

náboženského symbolického universa, ipso facto i všech "návazných" sociálních institucí; 

náboženství mělo i na intelektuály působit jako inhibitor jejich případných revolučních 

tendencí, k čemuž v širším sociálním spektru měly sloužit i veřejné přednášky. Je přitom 

obecně známo, že zprvu nechtěný a studenty málem "vypískaný" Bolzano záhy získal 

značnou popularitu a jeho veřejné nedělní exhorty se staly bezmála pražskou institucí. 

Všeobecná popularita a některé ne zcela ortodoxní, osvícensky laděné názory, podtržené 

nadto i sporem s A. Frintem, vlastním tvůrcem koncepce výuky náboženství na filosofických 

fakultách, ovšem Bolzanovi vynesly několik obtíží s církevními i světskými úřady, které 

nakonec 24. prosince 1819 vedly kjeho zproštění služby (ibid.: 65n.; k Bolzanovu resp. 

Feslovu procesu viz Hojda-Prahl 2003: 24-32; Winter 1945: 234-270). Jeho stoupenci a žáci 

pak odcházeli do ciziny, především do Saska (ibid.: 151 ). 

Mezi vnitřně nepříliš sourodé "negativní dědictví" osvícenství, s nímž se reakční vláda musela 

vyrovnávat, patřil i výrazný pokles počtu světských (a vzhledem kjosefinské redukci klášterů 

pochopitelně i řádových) kněží na konci 18. století (Cinek 1934: 118). Přes reformátorské 

snahy o zlepšení postavení kléru, či spíše právě pro ně vzhledem k jejich nedostatečnému 

populárnímu pochopení i dalším faktorům, totiž možnost duchovní služby přestávala 

oslovovat, a to již v období existence generálních seminářů. Tento trend pak pokračoval i po 

jejich zrušení, protože univerzitní výuka teologie zůstala spíše okrajovou (a intelektuálně 

příliš náročnou) záležitostí, zatímco revitalizované arcidiecézní semináře kvantitativně 

358 Např. čtyřstránkový dokument Instrukce pro Školnj Učitelé, vypracovaný litomyšlským děkanem v roce 
1806; SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50. 
359 Elaborát Powahy, wlastnosti a powinnosti Školního Učitele; ibid., kt. 50. 
360 lbid., Powahy ... , ad 4. 
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nedostačovaly. 361 Proto začala být obnovována gymnázia a nově zřizovány mimouniverzitní 

biskupské teologické ústavy, první z nich v roce 1802 v Hradci Králové, a další v 

Litoměřicích, Českých Budějovicích a Brně, zprvu tříleté a od roku 1814 čtyřleté. Jejich 

úkolem bylo poskytnout základní teologickou přípravu budoucím kněžím a v této funkci 

přetrvaly až do 20. století jako hlavní typ kněžských učilišť. Není přitom náhodné, že v téže 

době vznikaly i obdobné vzdělávací struktury pro protestantské duchovní - dvorský dekret 

ze 17. dubna 1812 zřizoval gymnázium v Těšíně a dekret ze 3. října 1819 bohosloveckou 

kolej ve Vídni, přičemž k jejich realizaci došlo v roce 1814, respektive 1821 (Janata et al. 

1864: 241) - stejně jako filosofické ústavy. Přitom i litomyšlský, českobudějovický, 

mostecký, plzeňský, brněnský a mikulovský filosofický ústav v praxi sloužily hlavně ke 

vzdělání budoucích duchovních (Prášek 1905: 485-488). Vzhledem k jejich založení, jakož i 

k dotvoření nedělních přípravných kurzů jako svého druhu sekundárního vzdělávání, a 

k dalším aktivitám podniknutým na školském a vzdělávacím poli je přitom sporné, nakolik 

skutečně můžeme Františkův režim považovat za "reakční". Nepochybně jím byl, pokud se 

týkalo humanitního vzdělání, svobodné intelektuality a mezinárodní výměny informací, ale na 

druhou stranu kupříkladu pro rozvoj průmyslu, obchodu a konec konců i moderního 

zemědělství a řemesel bylo období jeho vlády po Napoleonských válkách dobou nepochybně 

pozitivní a naprosto nepominutelnou. Soud M. Hrocha, že "ústup od Josefovy politiky ovšem 

neproběhl ve sféře politické, kde tuhý centralismus zůstal zachován, nýbrž ve sféře 

ideologické, v revizi osvícenských principů josefinismu" (Hroch 1999: 29) je tudíž třeba 

poněkud korigovat vizí dvojího, "dobrého" a "špatného" osvícenství, z nichž jen to druhé 

mělo být likvidováno; dále je nutné tento soud rozšířit i na všechny ostatní instituční sféry. 

Podobně nelze mít za to, že v této době docházelo k masivnějšímu potlačování nekatolických 

konfesí ve prospěch státního katolicismu, jak per analogiam nenáležitě soudili někteří 

protestantští historikové (např. Lochman 1964: 9n. ). Katolicismus jistě byl privilegovanou 

konfesí, jak to ostatně stanovily již meze josefinské tolerance, a zároveň byli postihováni 

stoupenci nepovolených náboženských směrů, ale vůči etablovaným tolerovaným církvím 

nebylo ze strany státu výrazněji zasahováno, nepočítáme-li jisté ztížení přestupů 

k protestantským konfesím. 362 Typickým příkladem mohou být víceré stížnosti aubsburského 

361 Na tento stav spolupůsobila i josefinská redukce počtu gymnázií. 
362 O konverzích mezi rúznými (povolenými) křesťanskými vyznáními byly vedeny písemné záznamy, z nichž se 
část zachovala. Z nich lze soudit, že k naprosté většině přestupú docházelo z důvodu uzavření sňatku, čemuž by 
odpovídal i nejčastější věk přestupujících mezi dvaceti a třiceti lety. Např. v poličské farnosti se mezi lety 1832-
44 událo celkem 33 konverzí, v lSti případech šlo o přestupy reformovaných ke katolicismu a v lSti naopak; 
SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Polička, kt. 67. Obdobně ibid., F. ú. Bystré, kt. 26 (léta 1828-39); F. 
ú. Morašice (od roku 1830); F. ú. D. Újezd, kt. 5 (od roku 1807). Výjimku na počátku 19. století tvořily přestupy 
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superintendanta Š. Lešky guberniu, například ze 13. února 1796, kdy žaloval, že pastoři jeho 

konfese jsou od katolických "znepokojováni", mimo jiné v otázce církevních pohřbů. 

Gubernium mu ve své odpovědi prostřednictvím pražského magistrátu dalo 1 O. března za 

pravdu v jeho interpretaci tolerančních zákonů, zároveň však zdůraznilo, že uvedené výnosy 

jsou veřejně známé a tudíž není třeba je opětovně publikovat, jak žádal. Pokud by však 

docházelo k jejich porušování, měl si v konkrétních případech okamžitě stěžovat, přičemž dva 

případy, které Leška ve své suplice přímo uvedl, byly ihned prošetřovány (Lukášek 1939: 43-

46). 

Pro Toleranční dobu, nejen josefínskou a leopoldovskou, nýbrž i pro období panování 

Františka II., se stala typickou úzkostlivá snaha úřadů dodržovat formálně daná pravidla, aniž 

by bylo nadržováno některé z povolených konfesí (samozřejmě s výjimkou zvláštních práv, 

jichž se dostávalo katolické církvi na základě jejího "panujícího" postavení363
). Jednou 

z rovin, kde se tato snaha o neutralitu manifestovala, bylo i (úřední) označování a 

sebeoznačování jednotlivých církví, které nedávno zkoumal autor této práce (Nešpor 2002a). 

Ještě pro první léta po vydání Tolerančního patentu bylo totiž typické, že se vedle poměrně 

okrajového označení "evangelík" (např. Adámek 1911-22: č. 187, 191-195, 197,209,228, 

257,294,321,324,341-342, 368; Schulz 1915: č. 36, 39, 58, 86, 96, 113-114) a vedle v té 

době hodnotově neutrálního obecného označení "nekatolík",364 vyskytujícího se nejčastěji 

(např. Adámek 1911-22: č. 186, 188, 204-205, 210, 214, 227, 231, 234, 241-242, 245, 247-

248, 255, 259, 261, 264, 266-268, 271,276-278,282-283, 288, 290-293,295, 299, 306-308, 

311,315,316,318,319,325, 326, 330, 332, 269; Schulz 1915: č. 44, 50, 53, 59,66-67, 69-

70,72,79-80,83,92-93,96,103, 109-110, 112, 119, 122, 188), objevovalo takéjednoznačně 

negativní chápání nekatolíků jako "kacířů" nebo dokonce "čertových apoštolů" (ibid.: č. 52, 

63). To však v pozdější Toleranční době z úředních listin zcela vymizelo ve prospěch 

oficiálních - byt'si k užívání nepříliš pohodlných - termínů věřící/příslušník augsburské, 

tolerančních sektářů, do té doby evidovaných jako reformovaných, ke katolicismu, protože tam od nich bylo 
požadováno méně. V těchto případech šlo většinou o padesátileté a starší osoby; ibid., F. ú. Bystré, kt. 26. 
363 Na druhou stranu ovšem platilo, že jezuité, obnovení 7. srpna 1814, do Čech vpuštěni nebyli; teprve v roce 
1853 jim bylo dovoleno usazení v Bohosudově a v roce 1866 v Praze, ačkoli pozdější řádové sídlo zakoupili již 
ve třicátých letech; Čornejová 2002: 220; Oliva 1910: 582. Bylo tomu tak patrně s ohledem na protijezuitsky 
zaměřené české veřejné mínění, možná i vinou osobních antipatií císaře (k tomu viz Winter 1945: 299), ale také 
proto, že jejich úlohu funkčně do značné míry přejali piaristé, případně redemptoristé. 
364 Argumentace některých novějších protestantských historiků, že "nebylo jim přáno ani řádné pojmenování a 
nazýváni byli úředně nekatolíci ( akatolíci)" (Medek 1931: 164 ), je ahistorická v tom smyslu, že ke kritice tohoto 
zprvu neutrálního úředního názvu - jenž by na jednu stranu zabraňoval použití sporného (protože pouze 
luterského) výrazu "evangelíci" a na druhou stranu neinicioval užívání (sociálně)-"revolučního" výrazu 
"protestanti" - došlo až ve čtyřicátých letech 19. století. To už se však v obecné české terminologii stačilo 
ujmout konfusní označení "evangelíci" pro obě protestantská vyznání; viz např. Gintl 1820: 416n.; Rittersberg 
1850-51, I.: 313. 
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respektive helvetské konfese, případně obecného označení a/ne-katolík. Jiná věc ovšem byla, 

že právě označení "akatolíci" začali jako pejorativní chápat sami označení, takže při první 

možné příležitosti usilovali o jeho likvidaci (podobně jako v případě označení "pastor" pro 

svého faráře, "modlitebna" pro kostel atd., ačkoli šlo o názvy v protestantských zemích běžné 

a mnohdy vystihující podstatu specificky protestantské zbožnosti více, než adoptované tituly 

katolické provenience). To se však již psal rok 1848. 

Došlo-li později přeci jen k nějakému institucionálnímu omezování protestantských církví a 

vlastně jakéhokoli "volnomyšlenkářství" proti ortodoxnímu římskému katolicismu, stalo se 

typickým spíše až pro období vlády Ferdinanda V. (cf Winter 1945: 299), respektive 

v Čechách zároveň pro krátký arciepiskopát O. A. hr. Ankvice (1833-38). Již ve dvacátých 

letech byla v souvislosti s rozšiřujícím se národním hnutím znovu posílena cenzura (Kutnar 

1957: 181), především však trval zmiňovaný strach z opakování francouzského revolučního 

dění (Říčan 1947: 275). Snad přitom platilo, s jistou mírou nadsázky, že "každý keř v obra, 

každý poctivý, přímý člověk v Jakobína se jim proměnil", což prý mělo zvlášť těžce dopadat 

na příslušníky tolerovaných konfesí (Totušek 1869: 66). Stav výzkumu však tento stranický 

soud prozatím nedovoluje ani potvrdit, ani vyvrátit. Zároveň je však třeba vzít do úvahy, 

respektive od svrchu zmíněné otázky a priori neoddělovat skutečnost, že na sklonku 

předbřeznové doby se i v českých zemích objevila protestantská (druhá) konfesionalizace, na 

čas pak "překrytá" snahou o spojení obou reformačních církví. Její první náznaky 

představovaly spory v pražské německé církvi a. v. v souvislosti s nakonec neúspěšnou 

kandidaturou J. Růžičky na kazatelský úřad v roce 1844 (Lukášek 1929), o dva roky později 

pak opět v Praze došlo vlivem B. V. Košuta k rozdělení posavadního českého sboru a. v., 

respektive k oddělení jeho reformované části (Lukášek 1915: 10-19; !dem 1927: 8). Také tyto 

spory se však výrazněji projevily až v roce 1848, nebo spíše až v následujících letech po pádu 

revoluce. 

Mezi osvícenstvím a národním obrozením 

Pokud naopak jsou některé složky českých dějin předbřeznové doby relativně dobře 

prostudovány, a to i s použitím moderních sociálně-vědních interpretací, nepochybně mezi ně 

patří vznik českého národního hnutí a ipso facto českého národa v moderním smyslu (viz 

například Hroch 1986; !dem 1999; !dem 2003). Na tomto místě přitom nemusíme 

rekapitulovat obecně známou argumentaci, nýbrž je jen nutné zdůraznit ty její momenty, které 

se přímo váží k institucionálním náboženským dějinám. 
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Neuralgickým bodem barokního vlastenectví a vlastenecké historiografie totiž byla 

problematika začlenění husitství, z katolického hlediska hereze per se, do běhu českých dějin, 

řešená obvykle poukazem na jeho cizí, nečeský původ; pokusy interpretovat český národ -

navzdory negativním pohledům odjinud- jako "věrně katolický". Přes veškerou snahu se to 

z pochopitelných důvodů dařilo jen z části a podmínečně. S nástupem osvícenského pojetí 

religiozity však něco takového přestalo být nutné i žádoucí, přičemž k tomu paradoxně 

přispěly i habsburské státní zájmy. Ty byly v podstatě dvojí, jednak vedené snahou o využití 

některých bodů zemské historiografie k agitačním účelům ve válečných obdobích, jak o tom 

již bylo pojednáno, případně i k rozšiřování osvícenského konfesionálně tolerantního chápání 

víry, a ve druhé řadě šlo o prakticky motivovanou snahu o rozšiřování znalosti češtiny, 

lidového jazyka, mezi těmi státními úředníky (včetně kněží), kteří s lidem přicházeli do styku, 

aby na něj mohli náležitě působit. "Historie, osvícenstvím očištěná, stává se základem, 

z něhož roste literatura", která pak postupně pronikala k lidu, který se v romantismu stal nejen 

objektem působení intelektuálů, ale naopak jejich vzorem (Gintl 1924: 89). Na velký význam 

historie, respektive její osvícenské interpretace, pro formování českého národního vědomí 

upozornil například E. Maur (Národní obrození 1998: 12-13, 15; dtto Rak 1979: 97). 365 Oba 

momenty - historickou a jazykovou/etnickou reflexi - přitom nelze oddělovat nejen 

v pozdějším období, kdy se velmi výrazně podílely na utváření a rozšiřování české nacionální 

ideologie, ale ani na sklonku 18. věku. Potomní národní obrození totiž vlastně vycházelo 

z osvícenství a často i z konkrétních časových potřeb v zahraničně-politické, správní a 

hospodářské oblasti. 

Tak tomu bylo kupříkladu v případě zřízení stolice českého jazyka a literatury na Karlo

Ferdinandově univerzitě v roce 1793, jemuž předcházely diskuse časově sousledné se 

stavovskými desiderii. Pražská univerzitní výuka češtiny (ve Vídni již tato stolice existovala a 

českému jazyku bylo ze stejných důvodů vyučováno i na neuniverzitních vysokých školách) 

ovšem nebyla požadavkem stavů, nýbrž gubernia, které z čistě praktických ale zároveň i 

osvícensky motivovaných důvodů požadovalo, aby především budoucí duchovní nebo 

úředníci uměli česky (Kuntar 1957: 65; Prášek 1905: 9-12). Ze stejného důvodu došlo v letech 

1816 a 1818 k zavedení češtiny jako vyučovacího předmětu vyšších škol, byť toto nařízení 

bylo v roce 1821 pro nedostatek vyučujících umenšeno do podoby předmětu nepovinného a i 

365 Naopak jiným zdrojem historismu českého národního obrození byl podle J. Petráně měšťanský zájem o 
tradici, odvíjející se spíše od barokní vlastivědy a hledající před josefínskými reformami únik do minulosti 
(Petráň et a!. 1990: 225), podobně jako to dělal i čestný měšťan plzeňský - v daném případě titul mimořádně 
vhodně zvolený!- Franěk J. Vavák (viz Pekař 1990a: 323, 350). Oba typy uvažování by však rozhodně neměly 
být stavěny do příkrého protikladu, spíše se prolínaly a spolupůsobily. 
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to jen na některých gymnáziích. "Nařízení ta nevytvářela žádné veliké převraty, byla prostým 

ústupkem praktickému životu, aby kněží, lékaři a úředníci znali ve styku s obyvatelstvem 

český jazyk" (Kutnar 2003: 268), přičemž lze připomenout, že již výše jsme na jednání 

brněnského gubernia sledovali josefínskou předehru tohoto jevu. Ta však neměla dlouhého 

trvání, takže zmíněnou tradici bylo v nějaké podobě nutné obnovit. V Olomouci se totiž 

v roce 1804 přednášení pastorální teologie opět vrátilo k latině (a od roku 1829 byla 

pastorálka přednášena německy), zatímco v Praze česká pastorálka zanikla v roce 1806 

(Cinek 1934: 135). Výsledky v podobě nedostatku kléru schopného komunikace s věřícími se 

ovšem záhy dostavily; například v roce 1828 bylo zjištěno, že odchovanci olomouckého 

arcibiskupského semináře neumějí česky a proto se jejich superior Benisch ptal 

arcibiskupství, budou-li moci být svěceni. Arcibiskup Tudolf mu 30. června odpověděl, že 

sice ano, ale napříště měli být ke studiu přijímáni pouze adepti znalí češtiny, nebo měli mít za 

povinnost doplnit si tuto znalost v průběhu studia (ibid.: 174). 

Druhou skutečností byl postupně se měnící pohled na husitskou národní minulost, respektive 

její velmi odlišné hodnocení. Zatímco údajné husitské reminiscence v povstání roku 1775 

vznikly zřejmě až "interpolací vzdělanějších zpravodajů, kterým se při každém lidovém hnutí 

v Čechách automaticky vynořovaly analogie s husitstvím", v postosvícenské době se něco 

takového (nikoli ovšem v podobě poddanského sociálního hnutí) stalo zcela běžným a to 

vlivem popularizačního působení (především) kléru a dalších osvícenců (Rak 1979: 97-98). 

Již pro církevní reformátory a polemiky josefínské doby se totiž stalo obvyklým, patrně i 

v návaznosti na "oficiální" prezentaci těchto momentů z důvodu jejich vlastenecko

propagandistického využití, pozitivnější nebo alespoň tolerantnější hodnocení husitského či 

bratrského "kacířství". Tak již G. Royko ve svých Dějinách Kostnického koncilu, z nichž se 

českojazyčnému čtenáři mohly dostat alespoň první dva díly, přeložené V. Stachem, 

srovnával dva světské církevní reformátory, císaře Zikmunda a Josefa II., přičemž Husovu 

kritiku středověké církve dával do přímé souvislosti se soudobým modernizačním programem 

(Royko 1785; Herben 1927: 88-93; Rak 1979: 102; cf výňatek in Husa-Kutnar 1954-62, II.: 

31-33). 366 V návaznosti na osvícenské debaty a církevní reformy (byt' nejen na ně) pak v 

první polovině 19. století začalo docházet k náboženskému zlhostejnění a k nacionalistické 

reinterpretaci Husa a husitství (Hanzal 1987: 132). Na původně politicko-agitační užití 

husitství tedy v 19. věku navázali národní obrozenci a vlastenci, glorifikující někdejší 

náboženské reformátory jako "české" bojovníky proti cizákům (Kutnar 2003: 225). Podle J. 

366 Cf níže pozn. č. 379. 
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Raka ,jsme tu svědky významné proměny hodnot - náboženské přesvědčení ustupuje ze 

svého dosud primárního postavení a jeho místo zaujímá idea národa, jeho prospěchu a jeho 

slávy" (Rak 1979: 1 03). Pozitivně ovšem nebylo hodnoceno nekatolické náboženské hnutí o 

sobě, ani jeho některé radikální a netolerantní výstřelky, jako spíše (idealizovaný) 

sociokulturní kontext, který pomáhalo vytvořit. Šlo především o dědictví utrakvistického a 

bratrského humanismu, tvořící podle nové konceptualizace českých dějin jejich klíčovou část, 

projevující se například tím, že i někteří katoličtí intelektuálové (J. L. Ziegler) v první 

polovině 19. st. vydávali, často i přes odpor cenzury, protestantskou literaturu, na prvním 

místě Komenského (Gint11924: 96). 

Umírněně osvícensky ladění katoličtí kněží, ne-li přímo absolventi generálních seminářů, tak 

jejich žáci a duchovně spříznění následovníci v tomto duchu působili na další kněžské 

generace a jejich prostřednictvím na lid (Gint11924: 59-60; Winter 1945: 167). Jinak řečeno, 

postjosefinský "český kněz katolický stává se hlavním nositelem ideje obrozenské" (Gintl 

1924: 43; dtto Hanzal 1987: 32, 94; Hroch 1986: 320, 323). Klérus měl pro tuto funkci tři 

důležité předpoklady; jednak tvořil jedinou výraznější složku intelektuální části 

("budoucího") národa, schopnou obousměrně komunikovat s lidovým prostředím, ve druhé 

řadě byl přímo motivován k působení na lid nejprve osvícenským pojetím víry a potom 

romantismem, a konečně mu byl s to - díky změněnému pojetí nekatolické části národní 

historie- postupně avšak dostatečně autoritativně prezentovat nový typ kolektivní symbolické 

identity. Zatímco do vzniku národního hnutí nepochybně platilo, nepočítáme-li intelektuální 

osvícence, že "pro velkou většinu zbývajícího českého živlu je náboženství - jako ve 

středověku- jediným soustavným a živým projevem duchovnosti" (Hoch 1936: 229), později 

tuto funkci vzhledem k aktuální i minulé religijní různosti o to snáz přijal etnicky/jazykově a 

historicky vymezený národ. K lidové recepci nacionalismu zřejmě přispělo i to, že romantici 

chápali lásku k vlasti jako svého druhu náboženský cit, což do jisté míry souznělo s barokní 

religiozitou, v lidovém prostředí stále ještě živou (Kutnar 2003: 275, 306). Ruku v ruce 

s národním hnutím, přinejmenším do polského povstání let 1830-31 téměř absolutně 

nepolitickým, přitom šly osvětové snahy na hospodářském a kulturním poli, které jeho recepci 

dále posílily (podrobněji viz např. Hoch 1936: 224n.; Kočí 1978: 359-390; Národní obrození 

1998: 32 aj.). 

Všechny uvedené předpoklady pro národně-obrozenské působení i jeho ústřední tendence 

samozřejmě sdílel i klérus protestantský, někdy i v mnohem větší míře, jeho vliv však byl 

zásadně omezen jednak mnohem menší četností a také tím, že vůči nekatolíkům stále ještě 

vystupovalo silně negativní naladění veřejnosti. Pastoři obou vyznání se sice v rámci svých 
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možností zapojovali do intelektuálních kruhů, takže například Š. Leška se brzy po svém 

příchodu do Prahy (1794) začal hojně stýkat s českými obrozenci, včetně katolických 

duchovních,367 a on sám i jeho žena přispěli Puchmajerovi do Nových básní (Rejchrt 1978: 

63), jeho vliv na ne-intelektuální (a v této době ještě i nacionalismem nezasaženou) část 

katolické venkovské i městské populace však byl zanedbatelný. Toliko v okruhu svého 

působení, mezi legalizovanými protestanty obou vyznání, proto jejich duchovní mohli 

rozšiřovat nacionální nebo i jinak osvětové ideje (cf např. Bašus 1979: 134), někdy až v míře 

v katolickém prostředí nezvyklé. 

Religiozita v sousedních zemích 

Rakouská "zatuchlost" doby předbřeznové, o které mluví E. Winter (Winter 1945: 313), se 

projevovala především podvazováním a důslednou kontrolou styku s cizinou, jenž byl 

považován za hlavní zdroj potenciálních protistátních tendencí. Z tohoto důvodu, fungujícího 

ovšem v celoevropských souvislostech posilování moci, jednoty a ohraničenosti státních 

útvarů, hrál od konce 19. do první poloviny následujícího věku zahraniční náboženský vývoj 

- s výjimkou vývoje v různých částech stále centralizovanější monarchie - zřetelně menší a 

menší roli v rámci formování a dalšího progresu české zbožnosti. Ani tento stav však nelze 

ospravedlnit pouze restaurační ideologií, zahraničně-politickým uzavřením Rakouska ve 

Františkově a Ferdinandově době, protože i on představoval transformované dědictví 

josefínského osvícenství. Už hospodářská a sociální politika Josefa II. totiž byla 

centralistická, snažila se z monarchie vybudovat jednotný, soběstačný a na okolí nezávislý 

celek (Kutnar 1957: 39), podobně jako k tomu v téže době docházelo i jinde v Evropě, což 

bylo za vlády Josefova synovce pouze zvýrazněno a vzhledem k obavám ze styku z cizinou 

rozšířeno zejména do oblastí politické a intelektuální výměny. Tomuto strachu, byťsi asi 

diktovanému i panovníkovými paranoickými sklony, se ostatně nelze úplně divit už z toho 

důvodu, že mu bylo zažít Revoluci a Napoleonské války, chápané jako důsledek 

"nezvládnutého osvícenství", ale také proto, že byl později konfrontován s moderními 

sociálně-politickými ideologiemi, nabourávajícími jeho poměrně tradicionalistické představy 

o zpúsobu a formě vládnutí. Z odporu vůči františkovskému "policejnímu absolutismu" totiž 

367 Totéž se týkalo i Leškových předchúdcú, M. Markoviče aJ. Rybaye, jemuž např. M. V. Kramerius 16. října 
1783 napsal, že "cirkev želie, že ťa vobec kedy z Prahy pustila ... Příď tedy bez všetkej obavy, příď, ty radost' a 
potecha tvojej budúcej církve a naša dobrá nádeja, aby sme ťa všeci: Ungar, Dobrovský, Chládek, Pelzel, 
Horánsky, Mrázek a ja s druhými bratrským pol'úbením privítať mohli" (Kuklík 1887: 22). Jistě leccos z toho 
bylo obvyklou dopisní frází, avšak to nic nemění na skutečnosti, že všechny uvedené osoby samozřejmě byly 
katolíky, někteří z nich i duchovními. 
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začala být v Prusku rozvíjena a posléze i aplikována teorie, že úkolem státu je pouze 

uskutečňovat a chránit právo (W. v. Humboldt). Stát tudíž neměl zasahovat do svobody 

jednotlivců, neměl se starat ani o náboženství a mravnost svých poddaných, jen jim zaručovat 

zákonné svobody a chránit jejich práva. Tato teorie, později vedoucí ke vzniku liberálního 

myšlení, ovšem byla v příkrém rozporu s představami rakouského císaře, jeho rádců a 

spolupracovníků o vůdčí a de facto paternalistické úloze státu, (přinejmenším) jakožto entity 

překračující úzký rozhled a zájmy jednotlivých osob a sociálních skupin. (Krofta 1940: 646-

648). "Základem politické loajality [v a k Rakousku] ... měla být citová vazba na panovníka, 

který je jakoby otcem všech poddaných a miluje je jako své děti" (Hroch 1999: 1 00). Podobně 

Vídeň nepřála ani reformním proudům německého katolicismu, ttibingenské škole, 

wessenbergiánům, hermesiánům či giintheriánům, které považovala spíše za rušitele než 

obnovovatele náboženství, poněvadž bouraly jeho tradiční legitimační roli a sepětí se 

sekulární mocí, které pro ní ve své raně novověké podobě samozřejmě bylo výhodné (Winter 

1945: 273-291). Neuspěla však ani racionalistická "pozdně-osvícenská" protiřímská kritika, 

vystoupivší na povrch v souvislosti s diskusí o vystavení údajného Kristova roucha (sv. 

Suknice) v Trevírském chrámu, jíž v polovině čtyřicátých let zformoval suspendovaný 

slezský kaplan J. Ronge do církve německých katolíků (Deutschkatoliken; Kaiserová 2003: 

39; Kryštůfek 1892: 896-899), jíž se v rakouských zemích naopak dostalo brzkého 

pronásledování (Winter 1945: 317-319). 

S touto blokádou styků se zahraničím se snáze, přestože ovšem nikoli bez následků, mohla 

vyrovnávat katolická církev, jednak pro svou velikost a také pro jisté úlevy, vycházející 

z jejího panujícího postavení. Mnohem hůře na tom byly malé, sotva vzniklé církve 

protestantské, které nadto nedisponovaly dostatečnými institucionálními strukturami pro 

vzdělávání a intelektuální rozvoj svých činovníků. Zatímco kalvinističtí duchovní mohli být 

vychováváni na čtyřech uherských bohosloveckých školách, v Blatném Potoce, Debrecíně, 

Kéčkemétu a Papě, stejně jako jejich předchůdci z předtoleranční a raně toleranční doby, pro 

luterány nic podobného neexistovalo. Nemnozí luterští bohoslovci z habsburských zemí totiž 

dříve studovali v zahraničí, především v Říši, což restaurační režim v obavách ze zavlečení 

"nenáležitých" idejí zakázal. Z praktických důvodů však zákaz nemohl trvat věčně, takže 

augsburským farářům bylo v roce 1800 povoleno vzdělávat se na šesti zahraničních 

univerzitách (Wittemberg, Lipsko, Tiibingen, Magdeburg, Jena a Gotingen) a ve druhém a na 

počátku třetího desetiletí 19. století pro ně byly vytvořeny adekvátní domácí školy, těšínské 

gymnázium a vídeňská bohoslovecká kolej. Již ve stejné době však gubernium v konkrétních 

případech povolovalo i studium mimo Rakousko, dokonce i ve slezské Vratislavi (Janata et al. 
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1864: 241 ). S výjimkou této intelektuální výměny "na nejvyšší úrovni" však byl styk českých 

a moravských protestantů s cizinou prakticky vyloučen. Jediné co existovalo, byl faráři 

prostředkovaný informační ruch mezi emigrantskými osadami ve Slezsku, případně Prusku a 

mateřskou zemí, avšak v tomto případě šlo o víceméně jednosměrný pohyb z Čech 

(Heroldová 1971: 129-130), mocenskými orgány tolerovaný snad s představou 

zahraničněpolitické angažovanosti těchto komunit ve prospěch jejich někdejší mateřské země. 

Mnohem významnější se na druhou stranu stala intelektuální výměna i vzájemná 

institucionální podpora protestantských církví uvnitř monarchie, což bylo zapříčiněno jejich 

společným vznikem a/nebo vzájemnými filiacemi, stejně jako státními zájmy. Toleranční 

patenty velmi podobného znění jako v Čechách a na Moravě byly totiž v září až listopadu 

1781 vyhlášeny i pro ostatní země habsburského soustáte68 (podrobněji viz Medek 1982: 164-

165). Zvláštní případ tvořil jen Toleranční patent pro Uhry, vydaný 25. října 1781, který byl 

vstřícnější než patenty pro Dědičné země, protože vedle nových možností ponechával 

v platnosti všechna v zemi existující privilegia v náboženských věcech369 (Evanjelici 2003: 

58; jeho zkrácený obsah podal Medek 1982:316-317, pozn. č. 16). Podle tohoto patentujen 

do roku 1784 v Uhrách vzniklo 165 nových sborů a. v. a 586 filiálek (Evanjelici 2003: 58) a 

cca 200 nových sborů reformovaných (Pražák 1962: 41). V Alpských zemích naproti tomu 

vzniklo jen 24 sborů a. v. a dva reformované, v rakouském Slezsku- kde do té doby existoval 

jen jediný sbor v Těšíně - jedenáct nových sborů a. v. (Burian et al. 1995: 83-90). 

Potoleranční relativní rozmach protestantských církví však byl dvousečnou zbraní, na jednu 

stranu zakládal možnost jejich budoucího spolupůsobení a jistého sociálně-politického vlivu, 

zároveň však ve velké míře podvazoval jejich aktuální rozvoj. Zmnožení sítě uherských a 

dalších sborů ve stejném čase, kdy v Čechách a na Moravě vznikaly nové protestantské 

církve, samozřejmě nadějné bohoslovce a faráře příliš nemotivovalo k odchodům do neznámé 

ciziny, spíše jim v nich zbraňovalo. Bylo zřejmě důvodem toho, že například z Těšínska do 

Čech a na Moravu nepřišel žádný toleranční kazatel, ač dřívější (nedovolené) styky byly 

hojné, a proč kazatelé přicházející z Uher mnohdy (rozhodně však ne vždy a snad ani ne ve 

většině případů) nepatřili mezi intelektuální, profesní a/nebo i lidské špičky. 

368 V Lombardii k tomu až 30. května 1782. 
369 Do jisté míry to platilo i v případě zbylého Slezska, pro které sice platil Toleranční patent pro Dědičné země, 
avšak ve zvláštní stylizaci, vydané c. k. vévodským úřadem v Opavě 30. března 1782. V případě druhého 
modelu tolerančního zákonodárství, uplatněného v Zalitavsku, představovalo variantu beroucí ohled na tradici 
Sedmihradsko nařízením z 8./9. listopadu 1781; k tomu viz P. F. Barton in Molnár-Smolík 1982: 28. Uherská 
situace byla ovšem složitější vzhledem ke vztahu panovníka se stavovskou obcí, jež sice vydání tolerance 
v zásadě schvalovala, ale vadilo jí, že se tak stalo z rozhodnutí krále a nikoli jejího vlastního. Proto byl uherský 
Toleranční patent bez faktických změn vlastně znovupřijat zemským sněmem v roce 1790, k tomu viz Husa
Kutnar 1954-62, II.: 71-73. 
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Vzájemná spolupráce rakouských protestantů se nicméně v pozdější Toleranční době stala 

běžnou a relativně úspěšnou, byť k významnějším stykům (nepočítáme-li česko-moravsko

slovenskou vzájemnost, danou již jazykovou blízkostí) docházelo hlavně mezi církevní a 

bohosloveckou elitou. Jejich příkladem mohou být rozsáhlé slavnosti třísetletého výročí 

luterské reformace v roce 1817, oslovující protestanty bez rozdílu zemské příslušnosti, 

národnosti i vyznáne70 (viz Glac 1820: 1-203). Při této příležitosti byl vypracován i nový 

organizační schématismus rakouských protestantských církví, informující nejen o jejich 

správním fungování ale také i o relativní početnosti podle jednotlivých zemí; jeho shrnutí 

podává tabulka č. 1 O. 

církev augsburského vyznání církev helvetského vyznání 

superintendancie sbory superintendancie 

Předli ta vsko 5 84 3 

---z toho Cechy 1 12 1 

--- z toho Morava 1 23 1 

a Slezsko 

Zalitavsko 4 519 n.a. 

Celkem ll 639 n.a. 
v . . v , v v , , , , 

Tab. c. 10. Orgamzacm clenem protestantskych Cirkvi v Rakousku v roce 1817. 

Zdroj: Glac 1820: 416-444; kalkulace ZRN. 

sbory 

54 

33 

17 

n.a. 

n.a. 
jfl 

Z těchto vazeb však později z nacionálních důvodů vypadávaly maďarské sbory a do značné 

míry i církve Alpských zemí, tvořící příliš malou část rakouského protestantismu a někdy 

navíc v 19. století postižené i přímým útlakem. V roce 1837 byla totiž v Tyrolsku prakticky 

likvidována náboženská tolerance, přičemž došlo- v evropských dějinách patrně naposledy

i k nucenému vystěhování evangelíků ze Zillenthalu do Pruska. Zda však jejich pěší cesta přes 

české území měla významnější (skrytý) dopad na české nekatolíky, zůstává předmětem 

spekulací (Říčan 1947: 275; cf Molnár-Smolík 1982: 30). 

370 Ze 407 subskribentů českého vydání Glacovy (luterské) pamětní knihy k tomuto výročí bylo jen 102 a. v. a 
305 h. v. (viz Glac 1820: iii-xii). 
371 Tabulka nezahrnuje sedmihradské sbory a. v. a uherské sbory h. v. 
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3. KAPITOLA 

"DISKURSY ZMĚNY" 

MEZI ELITNÍ A LIDOVOU RELIGIOZITOU 

Pro počátky a prosazení moderní zbožnosti ve druhé polovině 18. století byly důležité dvě 

spolu související, nicméně časově i sociálním významem disparátní změny. Tou první byl 

nástup vnitřní kritiky předmoderní ("barokní") víry ze strany katolických osvícenců, ať již 

motivovaný spíše nábožensky nebo sociálně, ekonomicky a politicky, který ve svých 

důsledcích vedl ke konstituci katolického osvícenství a k jeho prosazení v prostředí 

intelektuálních a mocenských elit. Průvodním jevem i výsledkem této změny, k níž docházelo 

od počátků druhé poloviny století, bylo potom usilování o reformy institucionálních hranic 

religiozity, vedoucí jednak k plošnému rozšiřování "nové" víry na úkor "staré" a také 

k umožnění rozvoje věr alternativních, tolerovaných. Tím pádem pronikl osvícenský diskurs i 

do lidového prostředí, které na něj sice nebylo připravené, ale které jej muselo poměrně 

rychle vstřebat a vyrovnat se s ním. Osvícenské náboženské reformy "shora", typické 

především pro josefínskou dobu, přitom vyvolaly rozporuplné a namnoze negativní reakce, 

vzájemné polemiky stoupenců různých typů víry a dokonce různých (křesťanských) věr, které 

proces lidového přijímání nové zbožnosti na jednu stranu zkomplikovaly, ale na druhou 

stranu v jistém smyslu i zjednodušily, poněvadž s sebou nesly implicitní možnost odmítnutí 

tohoto procesu jako celku (buď ve prospěch tradiční konfesionální výlučnosti, nebo častěji 

směrem k marginalizaci náboženství či dokonce k nezájmu o něj). 

Josefínské a leopoldovské náboženské reformy zastihly "dvojí lid"- osvícence z řad šlechty, 

úředníků a intelektuálů, včetně některých duchovních, kteří je z velké části přijímali, a na 

druhé straně lid (včetně většiny měšťanů), který je sice nechápal a někdy i odsuzoval, ale 

zároveň byl nucen přijmout (mimo jiné i působením tlaku první uvedené skupiny). Jako však 

nebyla věčná barokní zbožnost, věčně netrval ani zájem o racionální osvícenské křesťanství; 

ten byl v intelektuálních kruzích v prvních desetiletích 19. věku nahrazen a/nebo doplněn 

přinejmenším romantismem s jeho obratem k venkovu a lidu jakožto jediným "pravým" 

zdrojům symbolických a sociokulturních obsahů. Došlo k tomu v situaci, kdy naopak lid 

postupně začal přijímat osvícenské pojetí víry, intelektuálním diskursem již (jako celek, byť 

nikoli ve všech svých částech) odmítané, takže to, co romantici u lidu nacházeli, někdy nebyly 
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než rezidua jim tak protivného osvícenství, vedle reziduí barokních, někdy mylně 

pokládaných za archaická. Osvícenství a (kritické) reakce na něj tak působily vedle sebe, 

někdy se podporovaly a v jiných případech nikoli. Působily mnohdy skrytě a nezřetelně pod 

rouškou cenzury a dalších františkovských a ferdinandovských omezení, avšak s tím 

výsledkem, že v situaci nové možnosti radikální ventilace religijních představ a projevů, 

v roce 1848, se již setkáváme se zcela odlišnou náboženskou situací. Předbřeznová doba, 

z vnějšku obtížně průhledná, tedy znamenala výraznou změnu české religiozity, rozšíření a 

zniternění "modemity", včetně jejích nenáboženských a někdy i protináboženských obsahů. 

Nakolik to bude možné, budeme jí sledovat v této kapitole zejména prostřednictvím dvou 

hledisek, vztahu účastníků různých diskursů k (náboženským) reformám, pozdějšímu ne

reformnímu vládnutí a zahraničnímu nábožensko-sociálnímu vývoji na straně jedné a jejich 

vlastní písemně fixované tvorby na straně druhé. 

1. České a středoevropské náboženské osvícenství 

Intelektuální recepce josefinských reforem 

Bylo již vícekrát zdůrazněno, že josefinské náboženské reformy přicházely "shora", značně 

rychle a neuspořádaně; jako celek přitom nenalézaly připravené lidové posluchače. Zatímco 

venkovské i městské obyvatelstvo některé z nich horlivě vítalo, přičemž kromě sociálních 

reforem lze zmínit především rušení "zbytečných" klášterů, k jiným se stavělo veskrze 

negativně, aniž bylo s to pochopit jejich nábožensko-reformní záměry. Nejtypičtějším 

příkladem na venkově byla náboženská tolerance, vyvolávající zcela zřetelný odpor, a ve 

městech - kde k ní pro neexistenci tajného nekatolictví prakticky nedocházelo - rušení 

oblíbených náboženských bratrstev. P. Bělina v této souvislosti zaznamenal, že mnozí městští 

kronikáři právě tuto - ze svého hlediska - likvidaci náboženských institucí chápali jako 

jednoznačnou předzvěst blížícího se konce světa (Bělina 1985: 74, 95; cf též Robek 1976: 2). 

Nejednoznačné nebo v některých případech i vyloženě negativní přijetí osvícenských 

náboženských změn, jež se alespoň v období bezprostředně po jejich institucionalizaci stalo 

typickým pro širší lidové vrstvy, ovšem nebylo charakteristické pro intelektuálně a (obvykle) 

také mocensky vyšší vrstvy, pro šlechtu, část státního a patrimoniálního úřednictva a 

v neposlední řadě pro (katolické) duchovní. Velká část účastníků elitního diskursu na něco 

takového totiž byla nejen připravena, ale po změnách přímo volala. V těchto kruzích měly 
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pozitivní ohlas především právě náboženské reformy osvíceného vladaře.372 Nebylo to 

náhodné, protože jejich většinu tvořili buď přímo reformně orientovaní bohoslovci, nebo sice 

šlo o laiky, kteří však, jak si všiml již J. M. Lochman, často disponovali teologickým 

školením a alespoň část svého života obvykle i církevními úřady (Lochman 1952: 302). Právě 

tito laici, například F. M. Pelci či I. v. Born, přitom měli jako vychovatelé nebo úředníci 

nesmírný vliv na část šlechty, jež se k osvícenskému křesťanství postavila kladně a která 

mnohdy dále působila podobným pedagogickým vlivem (F. J. hr. Kinský). 

Stejně jako nostický hofmistr Pelci ve svých Pamětech již v předtoleranční době odsuzoval 

pronásledování tajných nekatolíků a i z tohoto důvodu uvítal nástup Josefa II. na trůn, 

respektive jeho samovládu, pozitivně zaznamenal vydání Tolerančního patentu a další 

náboženské reformy. Samotnou toleranci však, podobně jako pražské gubernium a na 

venkově třeba rychtář Vavák, v první chvíli nepochopil jako plošné povolení luterské a 

reformované konfese, nýbrž jen jako formální legalizaci jinověří přistěhovalců 

z protestantských zemí (Pelci 1956: 42, 44). Svůj názor Pelci sice záhy opravil, ale nově 

vznikající církve mu pro svou marginalitu napořád zůstaly jen kuriozitami, jimiž nebylo třeba 

hlouběji se zabývat. 373 Podobně chápal i východočeské náboženské sektáře, zvlášt' když se 

přesvědčil, že "žijí tito lidé podle křesťanské morálky, nekradou a nepodvádějí" (ibid.: 49). 

Tím spíše však recipoval reformy katolické církve a zbožnosti, ze které Josefa II. bezvýhradně 

chválil, jako bylo rušení klášterů, vykázání "svatokupců" před kostelní portály, zvyšování 

účasti lidu na bohoslužbě prostřednictvím kostelního zpěvu a rozšiřováním bohoslužebných 

částí v národních jazycích a podobně. Osvícenské přesvědčení, dále podněcované i dobovými 

intelektuálními polemikami s "barokním" katolicismem, které budou zmíněny níže, vedlo i 

k postupné proměně Peldova pohledu na husitství, končící v podstatě u kladného přijetí 

Husových reformních snah byť při trvalém odmítání pozdějšího "fanatismu" (viz např. Kraus 

1917-24, II.: 151-152; Petráň et al. 1990: 311), stejně jako k nacionálně a kulturně 

motivovanému antijezuitismu (Z. Urválková in Hojda-Praha 2003: 123-127). Důležité přitom 

je, že i když Pelci později své stanovisko k Josefovi II. radikálním způsobem změnil (Pelci 

1956: 82, 92-93), vůči jeho náboženské politice nikdy neprojevil nejmenší výhrady. 

Ještě vlivnějším, alespoň v osmdesátých a na počátku devadesátých let (do své smrti v roce 

1791 ), nepochybně byl Ignác von Born, působící v Praze jednak jako organizátor Soukromé 

371 Naopak tereziánské a josefinské sociální reformy, stejně jako emancipační požadavky poddaných, byly 
obvykle hodnoceny negativně; viz např. Pekl 1956: 28, 34 aj. 
373 Existence protestantských církví ovšem Pelclovi někdy sloužila ke kritice "starého", barokního katolicismu, 
respektive jeho náboženské nesnášenlivosti, jíž bylo třeba osvětovým působením zlomit. Typicky tomu tak bylo 
v případě násilností spojených s nekatolickými pohřby; Pekl 1956: 51-52. 
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společnosti a jako vydavatel Prager gelehrten Nachrichten, sdružujících okolo sebe 

osvícensky orientovanou inteligenci i část šlechty (Przedak 1904: 44). Ani Born přitom, 

včetně své známé Joannis Physiophili specimen monachologiae, dvakrát (latinsky a německy) 

vydané ostře protimnišské satiry, nikdy nepřestoupil rámec osvíceného katolicismu.374 "Born 

ostře protestoval proti baroknímu pojetí náboženství a zbožnosti a to od svého rozchodu 

sjesuitským řádem napořád" (Lochman 1952: 312-313), to však neznamenalo, že by se vzdal 

snahy svou mateřskou církev obrodit nebo dokonce sestoupil z pozic křesťanského teismu. 

Tak tomu bylo i v případě dalších osvícenců z řad intelektuálů a šlechty; takže kupříkladu Jan 

Jeník z Bratřic nejen neopustil rámec křesťanské spirituality, ale přestože i vysoce hodnotil 

českou reformaci a naopak odsuzoval protireformaci (Kutnar 2003: 259), nevedlo to v jeho 

případě k přímému příklonu k obnoveným protestantským církvím. A však ať tak či onak, 

status a působení uvedených laických osvícenců mezi intelektuály bylo ve velké míře 

omezeno právě na intelektuální kruhy. Teprve zprostředkovaně, například prostřednictvím 

Krameriovy ediční činnosti, působili na lidové vrstvy. Mnohem masivnější naproti tomu bylo 

působení katolického kléru, jehož část rychle a pozitivně recipovala náboženské reformy a 

šířila je dále, zatímco ostatek se k nim stavěl negativně. I v prvním uvedeném případě přitom 

většinou platilo, jak M. Kaňák ukázal na příkladu náboženských představ J. Dobrovského, že 

šlo o ,příznivce osvícenského josefinismu, poněvadž jim myšlenkově vyhovoval, nikoliv však 

z politiky, která je příliš nezajímala' (Kaňák 1954: 26).375 

Za jednoho z hlavních reprezentantů "církevního josefinismu" přitom můžeme považovat 

královéhradeckého biskupa Leopolda von Haye, o kterém již byla řeč v souvislosti 

s institucionálními proměnami katolické zbožnosti. Osvícenské pojetí duchovní služby, včetně 

její podřízenosti státu, se v případě tohoto preláta projevilo nejen Cirkulárním listem o 

křesťanské toleranci, kde se plně postavil na císařovy pozice a místy je i překročil, ale také- a 

snad především - jeho nebývale dlouhými a do hloubky jdoucími visitačními cestami po 

Čáslavském a Chrudimském kraji, podniknutými z císařova příkazu ještě dříve, než k tomu 

měl patřičné církevní oprávnění, jejichž výsledky Hay shrnul do obsáhlých zpráv (Hay 1903; 

!dem 1904). Biskup v nich popsal jak stav jednotlivých farností stran jejich hmotného 

zabezpečení a duchovní správy, ale také jejich populační stav (a konfesionální složení), stav 

školství atd., nejvíce si však všímal morálních a pastoračních kvalit jednotlivých faráři'!. 

Například v Přibyslavi proto odsoudil stáří faráře, neschopného již duchovní služby, a pití 

374 Monachologie vyšla anonymně, její autorství je tradičně připisováno Bornovi. J. Haubelt přišel s hypotézou o 
jiném autorství, přičemž Boru měl být pouze iniciátorem vzniku tohoto dílka, jež však nebyla obecně přijata. 
375 O odlišných případech, typu K. Royka, bude pojednáno níže. 
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jeho nejstaršího kaplana, stejně jako skutečnost, že "nešikovný není, jeho kázání se chválí, 

avšak jeho horlivost častěji vybočuje v nesnášenlivou prudkost vůči protestantům, jež dříve 

z kazatelny statečně kaceřoval. Proto byl od biskupa nejpřísněji napomenut a poučen," což 

bylo spojeno i s úvahou o jeho případné výměně/suspenzi (Hay 1903: 12).376 Podobně seL. v. 

Hay zachoval i v řadě dalších případů, takže jej poprávu můžeme označit za horlivého 

stoupence a propagátora reformní církevní politiky. Jeho pozice byla svrchovaně důležitá i 

z toho důvodu, že přinejmenším ve své diecézi (v roce 1784 rozšířené) pro všechny kněží 

představoval nezpochybnitelnou autoritu nejen organizační, ale také duchovní ve smyslu 

církevního Magisteria. Odporovat Jeho eminenci proto bylo nejen z praktických důvodů 

problematické, ale především obtížně myslitelné, byť to neznamenalo, že by se všichni kněží 

se svými novými úkoly a s názory, které jim byly oktrojovány, rychle a bezvýhradně 

ztotožnili. Hay však na druhou stranu rozhodně nebyl sám; kupříkladu jeho osobní instrukce 

farářovi v Luži z roku 1782 (Oliva 1903-07, 1905: 212-216) totiž svědčí o tom, že adresát se 

nacházel na shodných spirituálních pozicích. 

Josefínské náboženské reformy, praktický výraz osvícenské reinterpretace katolického 

náboženství, za své přijali i mnozí další čelní duchovní. Na prvním místě to pochopitelně 

platilo o těch klericích, kteří jimi byli povzneseni, jako například většina profesorů 

generálních seminářů, ale stejně i některých dalších vyšších církevních představitelů, poměrně 

důsledně vybíraných podle "osvícenského klíče". Někteří z nich se sice stali jen "pasivními 

osvícenci", jako například hradecký kanovník P. A Helfert, ale i tak byl jejich vliv 

neoddiskutovatelný. I oni totiž recipovali moderní zahraniční filosofy a teology, často i dost 

radikálním způsobem - Helfert například v roce 1783 v listě Dobrovskému odsoudil dříve 

oblíbeného Voltaira jako příliš rozvláčného a stále opakujícího to samé, přičemž se mu více 

zamlouval J. J. Rousseau (Dobrovský-Helfert 1941: č. xxix). Rozhodně tedy neplatí, že by 

české katolické osvícenství bylo toliko leibnitzovské, jak soudí M. Havelka (Hojda-Prahl 

2003: 34). Tento spirituálně-reformní rozměr přitom nepochybně ovlivnil praktické jednání 

církevních osvícenců. Na druhou stranu týž kanovník zdůraznil, že nerad hloubá, to si 

nechává na stáří, a v jiném dopise podotknu!, že sice má za to, že osvícenské myšlenky 

nepochybně zvítězí a že jim to přeje, "ale sám pro ni [ = ideji osvícenství] pracovati -takový 

blázen nejsem" (ibid.: č. lvi). 

376 Na protiprotestantská kázání katolických farářů si stěžoval např. i F. Szeleczény z Hrubé Lhoty; ÚK SA V -
Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise Mošovského, kt. 595/1, 
list z 2. 5. 1783. 

381 



Z josefínských reforem ostatně profitovali i zůstavší řeholníci, kupříkladu tím, že při rušení 

klášterů, stejně jako už dříve při rušení Tovaryšstva, lacino nakoupili velké množství jejich 

knih, takže některé klášterní knihovny vzrostly i několikanásobně. Například moravský 

benediktinský klášter v Rajhradě přitom získal hlavně teologickou literaturu, jíž klášterní 

knihovna do té doby citelně postrádala; podle zjištění V. Dokoupila totiž v předjosefinské 

době obsahovala jen 1.670 teologických děl oproti 1. 730 knihám z jiných vědních oborů, což 

ve prospěch teologie posunula právě až sekularizace (Dokoupil 1972: 48). Probošt kláštera O. 

Conrad, který měl knihovnu na starosti, přitom pro české osvícenství byl do značné míry 

signifikantní postavou; na jednu stranu totiž horlivě sháněl vzdělávací literaturu, zvláště o 

nových metodách v zemědělství, kterou "očividně doplňoval cílevědomě a systematicky" 

(ibid.: 50), což jej stavělo po bok vůdčím duchům katolického osvícenství, avšak zároveň i 

přes vyšší zákaz vědomě zachraňoval jezuitika a zapovězenou asketickou literaturu (ibid.: 60), 

což zase prozrazuje kontinuální sepětí s minulostí, ne-li snad aktivní zájem o likvidované 

religijní typy, tedy alespoň snahu o jejich zachování pro budoucí generace. Právě o tomto 

typu zájmu ostatně svědčí skutečnost, že většina lacino koupených knihovních přírůstků 

z období rušení klášterů zjevně své současníky ke čtení nelákala, takže tyto knihy zůstávaly 

často i několik desetiletí nezpracovány mimo knihovní katalogy i běžný přístup čtenářů (ibid.: 

9). Tato skutečnost snad může být jednou z indicií z pozdějšího konfesijně katolického 

hlediska sice obtížně pochopitelného, nicméně v čase osvícenských reforem i po nich 

poměrně hojného rozšíření církevně reformních, ,jansenistických" idejí mezi českým 

katolickým klérem, světským i řeholním, který tyto myšlenky dále šířil. 

Rozhodně však neplatilo, že by katoličtí kněží jako celek v osmdesátých letech 18. století byli 

stoupenci (katolického pojetí) osvícenství a/nebo zanícenými podporovateli josefínských 

reforem. Zachované farní kroniky svědčí spíše o opaku (viz např. Robek 1974: 80), jenže 

jejich pisatelům to nebylo mnoho platné; nezměnili-li rychle své názory, byli na svých 

místech vystřídáni progresivnějšími duchovními, stále častěji i novými odchovanci 

generálních seminářů. Pokud se však týkalo vyššího kléru, s negativní recepcí osvícenského 

pojetí náboženství se setkáváme jen zřídka a i tehdy byla často motivována spíše reakcí na 

problémy, které s sebou překotné a ne vždy promyšlené reformy přinášely, případně úctou 

k tradici, než vyloženým odporem vůči jejich podstatě. Zřetelně je to vidět v latinsky psané 

kronice josefínské doby klatovského faráře a pozdějšího pražského kanovníka P. J. 

Locatelliho, příznačně nazvané Babylon bohemiae ab anno 1780 usque ad annum 1790 

(Locatelli 1905). V době, která rozhodně nepřála úctě světcům a náboženským poutím, na 

druhou stranu však byla relativně tolerantní vůči odlišným pojetím zbožnosti, v roce I 786 
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vydal tento kněz tiskem poněkud anachronické kázání k Panně Marii Klatovské (ibid.: iv, 

43,78) a zřejmě nikdy nevynechal příležitost, aby se proti- ze svého pohledu- nevhodným 

reformám perem postavil. Počínaje tiskovou svobodou a povolením nekatolických konfesí, 

které jako nejhroznější zvraty uvedl hned na první stránce pamětí, "Josephus ... totamque 

gloriosissimorum antecessorum suorum regiminis formam totaliter immutavit, destruxit et 

novam introduxit" (ibid.: 1, 9), aniž by proto našel autorovo pochopení. Náboženská tolerance 

totiž vedla k vypučení adamistických, deistických a husitských sekt (ibid.: 25-26, 48-49), 

výchova budoucích kněží na generálních seminářích k četbě Voltaira, Rousseaua, Febronia, 

Verremounda, Sonnenfelse a dalších zavrženíhodných autorů (ibid.: 54) atd., takže jediné, co 

na císařově počínání Locatelli shledal pozitivním, bylo založení nových farností a lokalií a 

institucionalizace českobudějovického biskupství (ibid.: 132), zatímco k záporným 

výsledkům reforem nepochybně patřila skutečnost, že údajně 

( ... ) Jam Jacobina cohors latitat dispera per urbes, 

jam erumpunt tanti semina jacta mali. 

O Joseph! O Joseph! quo Te malus abripit error! ( ... ) 

(Locatelli 1905: 134 ). 

Zápas o osvícenský katolicismus, v praxi vyjádřený josefinským reformismem a jeho dalším 

trváním, však Locatelliho strana nebyla s to vyhrát; její odmítavá reakce pouze přispěla 

k omezení některých nepříliš uvážených či vhodných institucí, aniž zvrátila celkový směr 

vývojového procesu. Bylo tomu tak i proto, že tiskové polemiky mezi stoupenci "staré" a 

"nové" zbožnosti, jež umožnilo uvolnění cenzury na počátku osmdesátých let, vedly k rychlé 

a výrazné převaze racionalistů, kteří na svou stranu získali jak rodící se veřejné (nebo 

přesněji: šlechtické a měšťanské) mínění, tak také "nerozhodnutou" část katolického kléru, 

včetně jeho nejmladší části, které generální semináře poskytly vzdělání a reformy farní sítě a 

financování duchovních jistotu obživy. 

Zápasy o konstituci osvícenského katolicismu 

Umírněné katolické osvícenství, které můžeme dobře demonstrovat na náboženských 

názorech Josefa Dobrovského, se stalo zřetelnou perspektivou intelektuální religiozity již 

v pozdně tereziánském období. Svým Fragmentem evangelia sv. Marka se přitom exjezuitský 
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jáhen stal pro obhájce "starých" názorů "kacířem" (Kaňák 1954: 21 ), avšak pro něj a Jemu 

podobné platilo, že "osvícenským racionalismem se nestal ani atheistou ani náboženským a 

mravním cynikem, ale naopak jeho náboženské i mravní smýšlení a cítění zvroucnělo, 

prohloubilo se, zniternělo" (ibid.: 22). Dobrovský přitom na jednu stranu chválil německé 

protestantské neology jako ,uklidňující četbu pro všechny, kteří nemohou věřit všemu, co 

stanovily generální koncily' (Dobrovský-Helfert 1941: č. xxx), zároveň však razantně odmítl 

příkrý deismus, Schulzovu kritiku Mendelssohna v díle Betrachtung uber Theologie und 

Religion... (ibid.: č. liii). Zůstal tak na pozicích katolického teismu, vyznávajícího živého 

Boha, a radikální osvícenci, jmenovitě Voltaire a Rousseau, jej naopak vůbec nelákali, 

dokonce ani do té míry, aby jejich spisy podrobněji četl (ibid.: č. xxx).377 V duchu 

umírněného osvícenství sice odmítal víru v zázraky a další "pověry", ale nikoli působení 

Prozřetelnosti, jen se divil ,co všechno lidé z Bible nedokáží!', na tomto místě v kontextu 

přehnané apokalyptiky (ibid.: č. xxiv), ale jindy obecněji ve smyslu barokně katolické 

religiozity jako celku. Dobrovského pojetí osvícenské víry "odsuzuje fanatismus, dává 

významné místo rozumu, odmítá věřiti v pouhé slovo nebo v cizí autoritu. Nesouhlasí 

s mnišskými řády. Není však extrémně racionalistický. Vedle Rozumu i Písma zdůrazňuje i 

,pravou tradici' ... Nepojednává arci o křesťanství po stránce věroučné, nýbrž pouze po 

stránce mravní a praktické" (Cinek 1934: 102; dtto Hrejsa 1929).378 Velmi podobnými 

religijními představami přitom disponovali i další progresivní katoličtí duchovní, G. Dobner, 

I. Cornova, F. F. Procházka, K. R. Ungar, M. A. Voigt a jiní, méně známí (Lochman 1952: 

251 n. ). V této situaci inklinace části katolických bohoslovců k reformám zbožnosti i církevní 

instituce přinesl nástup Josefa II. na trůn vlastně jen jednu, zato však velmi podstatnou změnu. 

Téměř absolutní redukcí literární cenzury došlo k tomu, že nejen modernisté ale především 

právě oni mohli své názory veřejně prezentovat a hájit, že se tyto představy z úzkých a 

uzavřených intelektuálních kruhů dostaly do širšího (hlavně německojazyčného) publika. 

Po sérii módních avšak krátkodechých časopisů pozdního tereziánského období (viz Przedak 

1904: 53-58) nastoupila skutečně razantní osvícenská diskuse, příznačně nazývaná der 

Broschiirenkrieg (ibid.: 66-92; Lochman 1952: 207-249 aj.), jejímž prostřednictvím došlo 

jednak ke konečné profilaci intelektuálního josefinismu a především k jeho podstatnému 

rozšíření. F. F. Procházka si později, s odsudkem poznamenal, že "vše co mělo hlavu a zdravé 

377 Tvrdí-li K. Mejdřická bez dalších dokladů opak (Mejdřická 1989: 1 06), mýlí se, aniž přitom jde o jedinou 
chybu její studie, značně přeceňující pozitivní recepci Francouzské revoluce v Čechách. 
378 Popis Dobrovského náboženských názorů na podkladě jeho (pozdějších, olomouckých) přednášek podal J. 
Drábek, přičemž zdůraznil jejich osvícensko-jansenistické i protestantské zdroje (Drábek 1946: 83-142; cf i 
Kaňák 1954; Lochman 1964: 58-65). 
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prsty počalo psáti. Lidé, kteří měli na nohou ještě školský prach, chopili se pera, a čemu se 

špatně naučili, ještě hůře psali. Učedníci a začátečníci ve vědách učinili se učiteli lidu a 

klamali sebe i čtenáře" (cit. in Lochman 1952: 209-210). A byť to byla do značné míry 

pravda, protože v průběhu "brožurové války" se užívaly ledasjaké argumenty a většina spisků 

ani neusilovala o dosažení patřičné hloubky, přeci jen to nemůže snížit její klíčový význam 

pro etablování osvícenských náboženských premis. 

Jedním z prvních sporných bodů, který rozšířil von Steinsbergův časopis Geij3el der Prediger, 

se stala kritika "barokních" kázání "starých" kněží (Jakubec 1929-34, II.: 16-17; Lochman 

1952: 211-218). Bič na kazatele přitom zcela adresně kritizoval konkrétní katolické kazatele, 

údajně zneužívající svého stavu k bohorovnosti sensu stricto, namísto vzdělávání svých 

oveček se věnující mamonu a svodům tohoto světa, pokrucující tak pravý obsah křesťanského 

náboženství. Ten byl podle anonymních autorů, sdružených okolo tohoto časopisu, vymezen 

součinností evangelijní tradice a zdravého lidského rozumu, christocentričností - jak se 

ozvalo v pochvale S. Vydrova kázání na sv. Kastula - avšak christocentričností ve smyslu 

oslavy (a napodobování) božských ctností, nikoli víry v Boží zázraky. Jak píše Lochman, 

"přímo vyznavačsky vyjadřuje toto přesvědčení závěrečné slovo Důtek: ,Bůh učinil pro 

všechny národy jen dva zákony: modlit se k němu a milovat lidi' ... V tomto nad jiné 

významném citátu máme před sebou vlastně kompendium hlavních osvícenských thesí: 

rozhodnou, moralistní redukci základní dogmatiky, a to příznačně redukci na pole přirozeného 

náboženského myšlení, k němuž zjevení Kristovo přináší jen ujasňující a posilující nadstavbu; 

konečně pak na tomto základě umožněnou dalekosáhlou toleranci" (Lochman 1952: 215-216). 

Ostře negativní byl i přístup tohoto časopisu, a rozhodně nejen jej, ke katolickému 

monasticismu, kdy byl často tendenčně zdůrazňován zahálčivý a nemravný život mnichů a 

jeptišek, nebo proti konfesionalizačnímu odporu vůči jinověrcům a židům (Jakubec 1929-34, 

II.: 15; Volf 1930: 139). Radikalismus osvícenských kritiků, nadále již nespoutávaných 

cenzurou a z vládních míst naopak do jisté míry podporovaných, samozřejmě vyvolával 

neméně prudké reakce jejich oponentů (Lochman 1952: 218-223). 

Příležitostně mezi ně patřil i F. F. Procházka, který sice uznával řadu katolicko-reformních 

stanovisek, avšak výrazně se postavil především proti ideji náboženské tolerance, vedoucí 

podle jeho názoru k nebezpečí indiferentismu a ztráty veřejného zájmu o religiozitu vůbec. 

Procházka napsal, že "theologická nesnášenlivost jest nejskvělejší známka svatosti církve, 

nejpádnější důkaz její božskosti, nejpádnější důvod naší oddanosti a lásky k církvi, jež se 

nejlépe pozná jako pravá nevěsta Kristova" (cit. in ibid.: 220). Uvidíme přitom, že mnohé 

z jeho obav - třebaže neodpovídající Zeitgeist-u - pozdější náboženský vývoj českých zemí 
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potvrdil i v praxi. Týž Procházka však na druhou stranu ve své předmluvě k předpracovanému 

vydání Nového Zákona z roku 1786 odmítl, že by církev od Krista získala moc konat zázraky, 

nevěřil v posednutí, které vykládal fyziologickými příčinami, stavěl se za racionalistický 

výklad Písma a vysoko hodnotil překladatele Kralické šestidílky (Jakubec 1929-34, II.: 153). 

Záměrně také zdůraznil, že jeho překlad- byťsi vycházející z předpisů Tridentina- je takový, 

že jej může užívat i nekatolík (Bílý 1904: 86). 

Mezi další hojně diskutované otázky patřila jen zdánlivě marginální povinnost celibátu 

katolických kněží; význam jí pochopitelně přisoudil primárně bohoslovecký charakter 

uvedených literárních sporů, protože pro katolické duchovní bylo toto nepříjemné omezení 

dosti palčivým. Diskuse "brožurové války" často sklouzávaly k argumentům potřebami čistě 

fyziologickými a ke kritice stávajících pokryteckých poměrů, kdy prý řada světských i 

řeholních kněží de facto v celibátu nežije, i když se na druhou stranu objevila i teologická 

zdůvodnění proticelibátní kampaně. Nijak přitom nepřekvapuje, že vycházela především z děl 

protestantských autorů, kteří se s tímto problémem museli vypořádat o dvě a půl století dříve, 

přičemž kněžský celibát jednoznačně odmítli. Nejznámějším odpovědným kritikem celibátu, 

v tomto případě latinsky píšícím, se v roce 1787 stal J. Dobrovský (Hrejsa 1929: 575-576; 

Kaňák 1954: 23; Dobrovského dílo o celibátu ibid.: 113-142). Ačkoli to nenapsal přímo, 

Dobrovský tuto povinnost víceméně odmítl s poukazem na lidský, nikoli božský charakter 

dané instituce a na urážku nezadatelných práv lidské přirozenosti (a Božího rozplozovacího i 

rovnostářského záměru), kterou s sebou celibát nese. Své dílo pak uzavřel poukazem na to, že 

nechápe, proč ti, kdo nejsou s to žít v celibátu, nesmějí církevní službu opustit; využil tedy jak 

klasických reformačních argumentů, tak jejich osvícenského přeznačení, i v tomto případě 

z velké míry vycházejícího ze soudobé protestantské teologie. Z pozdějších vlivných českých 

bohoslovců se podobným směrem nesla i úvaha Bolzanova (Winter 1935: 38-39), oba však 

byli natolik dobrými katolíky, že své přesvědčení pod církevním diktátem potlačili a z církve 

demonstrativně nevystoupili. S takovou reakcí se budeme setkávat až ve čtyřicátých letech 19. 

století (a potom po roce 1918), kdy došlo k opětovnému oživení klerogamického sporu, avšak 

razantní rozchody s církví již nepochybně ovlivnilo hnutí Los von Rom. 

Hojná a hluboká recepce protestantských náboženských názorů J. Dobrovským a dalšími 

teology katolického osvícenství, rozhodně se neomezující jen na problematiku argumentace 

proti celibátu, přitom podle F. Hrejsy vycházela ze dvou příčin. Tou první mělo být vědomí 

historické kulturní velikosti husitství aJ ednoty bratrské, které svůj odlesk přeneslo i na jejich 

nástupnické náboženské útvary, zatímco druhou nepochybný soudobý význam, respektive 

všeobecně uznávaná převaha protestantské vědy (Hrejsa 1929: 579n.). K tomu dlužno dodat, 
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že přestože nelze popřít existenci historického vědomí prvního typu,379 jež právě 

Dobrovského vedlo například k sepsání Dějin českých pikartů a adamitů (Dobrovský 1978), 

druhý důvod nepochybně výrazně převažoval. S národně-historickou argumentací ve 

prospěch protestantismu se totiž ve větší míře setkáváme až později, především od počátku 

19. století, zatímco v době josefínských diskusí se nové pojetí husitství teprve rodilo. 

Nezpochybnitelným faktem však zůstává myšlenková a mnohdy i sociální blízkost některých 

katolických farářů kjejich protestantským souvěkovcům a bratrům, kdy třeba právě J. 

Dobrovský z důvodů rozšíření náboženské tolerance a patrně i svých osobních na 

olomouckém semináři uspořádal koncert na počest brněnského protestantského kazatele 

Rieckeho (Kaňák 1954: 294, pozn. č. 59). Porušení nezadatelných práv panující církve, ke 

kterému tím došlo, přitom nikoho z duchovních zjevně nepopouzelo natolik, aby proti této 

akci vznesl stížnost. Nešlo však jen o (dočasné) vrcholné představitele katolického kléru, 

protože z místních dějin víme, že například první křížlický luterský farář Š. Šimko si tak 

dobře rozuměl s katolickým farářem z Horních Štěpanic, že to vyvolávalo pohoršení 

věřících. 380 Oba duchovní za sebe dokonce "zaskakovali" při pohřbech (Rejchrt 1978: 52), 

což svědčilo o jejich osvícenství stejně jako o zcela zřejmém porušování (nejen katolických) 

kanonických předpisů. Na druhou stranu to však vedlo k zásadnímu odporu nově ustaveného 

protestantského sboru, jenž jeho farář musel záhy opustit. 

Katolicko-osvícenští reformátoři ve svém boji proti "barokním" náboženským výstřelkům 

často (a oprávněně) sahali po historických argumentech, jako tomu bylo již v případě 

Dobnerovy kritiky Hájka (Haubelt 1974), v případě Dobrovského boje proti pravosti 

pražského zlomku Markova evangelia, nebo konečně i v diskusích o kněžském celibátu. 

379 Toto historické vědomí mělo i své zahraniční paralely, respektive do značné míry vycházelo ze skutečnosti, 
že husitská perioda českých dějin byla v podstatě jedinou, která české království proslavila. Je však důležité si 
uvědomit, že v prostředí zahraničního reformního katolicismu se již na konci 17. a především v následujícím 
století obraz (části) husitství měnil, zpozitivňoval; zatímco údajný fanatismus polních vojsk byl stále odmítán, 
(proto)osvícenci naopak vysoce hodnotili Husovu církevně-reformní snahu a odsuzovali jeho upálení. Přímo 
paradigmatickým bylo v tomto směru dílo biskupa Bossueta (Bossuet 1804-05), na jednu stranu ovlivněné 
galikanismem a zároveň využívající Husovy relativní blízkosti katolíkům ke kritice protestantismu (cf Kraus 
1917-24, II.: 32). Tím došlo, nejprve ve Francii a později i v německých zemích, k podnícení zájmu o Kostnický 
koncil a o českou reformaci, jenž se nezastavil jen u katolických autorů, ale zasáhl i protestanty. V linii 
protestantského církevního dějepisectví Hus přestal být vnímán jako "Luther před Lutherem", ale dílem 
francouzského hugenotského emigranta J. Lenfanta se mu dostalo (pro katoliky) relevantnějšího ocenění (ibid., 
II.: 115-122). Vzhledem k tomu, že "mohutná kniha Lenfantova nahradila osmnáctému století, čeho pozbylo 
proti předešlým: obšírný životopis Husův se spornými body jeho nauky, vše v podobě časově vkusné" (ibid., II: 
118), intelektuální forma husitství začala být vnímána mnohem pozitivněji, ačkoli jeho radikální proudy nadále 
zůstaly odmítány. S tím se setkáváme například i u neobyčejně vlivného Voltaira (ibid., II.: 131, 137), jenž sice 
odsuzoval "středověkost" husitského myšlení, přeci však ještě dále rozšířil toleranci (kalvínsky) pravověrného 
Lenfanta. 
380 Obd. cf ÚK SA V- Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 348, list J. Hrdličky z 20. 3. 1782. 
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V těchto případech, kdy historická kritika měla podepřít, případně ukázat "pravdu", 

vyvolávala sice odpor, ale poměrně rychle byla pro své nezadatelné argumenty obecně přijata. 

Jinak tomu bylo v případě dvou dalších historických sporů, kde sice argument "historické 

pravdy" hrál také důležitou roli, avšak vždy byl spojen s nezbytností (hodnotící) interpretace, 

která navíc vyvolávala zcela zásadní reakce širšího publika, ať už kladné nebo (z počátku 

častěji) záporné. Ve sporu o sv. Jana Nepomuckého a o hodnocení české reformace totiž šlo o 

významnou reinterpretaci národní/zemské minulosti a jejích symbolů par excellence, která 

mohla (na domácí půdě) pouze přitakat dosavadní halasné protestantské kritice katolického 

pojetí obou fenoménů. Došlo-li k tomu, což v prvním případě J. VInas shrnul slovy, že 

"nepomucenskou legendu nakonec nezahubila protestantská nenávist, ale racionalistická 

kritika z řad katolíků samotných" (VInas 1993: 199), znamenalo to úplné přehodnocení 

existujícího výkladu českých dějin, eo ipso radikální zpochybnění stávajícího symbolického 

universa. V rámci diskusí o Janu Nepomuckém, které se objevily již v Biči na kazatele, ale 

jimž otevřely cestu k širšímu publiku až brožurové spory po roce 1783 (Lochman 1952: 

224227; VInas 1993: 205-206; Zuber 2003: 269), se to sice (zatím) týkalo jen německy 

mluvícího městského obyvatelstva, ale i tak byla zemské "barokní" zbožnosti zasazena 

neodčinitelná rána. Celý spor vlastně vzniknul náhodou, jako manifestace mnohem 

obecnějších vývojových procesů katolické teologie osvícenského období, v podobě kritiky F. 

E. von Schonfeldova kázání na Skalce 25. května 1783. Jinak osvícensky laděný kněz se zde 

totiž dovolal Nepomukovy horlivosti v obraně katolického náboženství, což vyvolalo ostrou 

anonymní (podle F. M. Bartoše Dobrovského) kritiku Nepomukovy nesnášenlivosti, zejména 

v porovnání s K. Waldhauserem a J. Miličem z Kroměříže, ústící do zpochybnění jeho 

historického významu (jako zemského patrona) i kanonické validity (coby mučedníka 

zpovědního tajemství). Dobrovský, který se ke sporu vrátil ještě v roce 1787 v diskusi 

s Dobnerem a Pubitschkou, odmítl Nepomuka ztotožňovat s umučeným královniným 

zpovědníkem, jenž ani neměl existovat, a celý spor převedl na královu snahu založit 

kladrubské opatství proti vůli Jenštejnově a jeho generálního vikáře Jana z Pomuku. Přisadil 

si i někdejší vydavatel GeifJel-u von Steinsberg, který zdůraznil Nepomukovu úlohu nanejvýš 

jako mučedníka kněžské imunity, nebyl-li však vůbec kanonizován zcela mylně. 

Spor o Nepomuckého historicitu a kanonicitu, případně o jejich význam, ťal barokní 

religiozitu do živého; šlo o zpochybnění jednoho z dobově nejoblíbenějších a nejuctívanějších 

světců vůbec, vpravdě o likvidaci jednoho ze symbolů českého baroka. Diskuse však vyzněla 

jednoznačně v "Nepomukův neprospěch", což vedlo k postupné marginalizaci druhdy 

význačného světce, jíž můžeme sledovat například na interpretační proměně trojího vydání 
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Peldových Kurzgefasste Geschichte der Bohmen. První vydání z roku 1774 líčilo tradiční 

příběh o dvou mučednících (z nichž jen jeden byl kanonizován), o žárlivém králi a 

Nepomukově utrpení za nevyzrazení zpovědního tajemství, vydání z roku 1779 ještě drželo 

dva mučedníky, zpovědníka Nepomuckého a generálního vikáře Johánka z Pomuku, avšak 

vydání z roku 1782 již o mučedníkovi zpovědního tajemství mlčelo a generální vikář podle 

něj zemřel pro odpor vůči Václavovu záměru založit kladrubské biskupství. Podobně se 

v průběhu necelých deseti let změnil i autorův pohled na husitství (Petráň et al. 1990: 311; 

VInas 1993: 207). 

Raní osvícenci, Voight, Procházka, Dobner, Comova a další, sice na jednu stranu odsuzovali 

upálení Jana Husa a katolické kruciáty proti husitům, avšak na husitství se dívali jako na 

středověk obecně, odsuzovali jeho fanatismus. K nějakému výraznějšímu přehodnocení 

českých dějin neshledávali nejmenší důvod, protože osvícení a pokrok, který hlásali, směřoval 

obecně do budoucnosti a byťsi třeba byl ochotný přijmout protestantské prvenství v některých 

aspektech teologického vývoje, neviděl důvod podstatněji se k němu přibližovat nebo 

dokonce vracet. Zásadní změnu v tomto ohledu přineslo až mladší katolické osvícenství, 

blízké ideji náboženské tolerance, reprezentované v této otázce monumentálními Roykovými 

Dějinami všeobecného církevního sněmu v Kostnici, jejichž první dva svazky vyšly ve Štýrsku 

a dva další po Roykově přechodu na pražskou teologickou fakultu. Roykův spis, jehož části se 

záhy dostalo V. Stachova českého překladu (Royko 1785),381 přitom (z hlediska katolické 

církve) kacíře Husa hodnotil jednoznačně pozitivně, jako neprávem odsouzeného náležitého 

církevního reformátora, usilujícího o obnovu apoštolské církve (Kraus 1917-24, II.: 158; 

Lochman 1952: 228-240).382 Záhy se pak stalo, že ,josefínští autoři, ve své většině stoupenci 

osvíceného katolicismu, začínali vidět v Husovi a jeho učení do jisté míry předznamenání 

vlastních reformních snah" (Rak 1979: 100-1 02), které sice nevedly ke ztotožnění se 

s protestantismem, ale katolickou víru mu přinejmenším přibližovaly. Husova tradice, stojící 

mezi katolicismem a luterstvím, jímž byla i explicitně vzpomínána a uctívána, se přitom 

stávala platformou vzájemného srozumění křesťanských vyznání stejně jako středobodem 

kritiky "temných" a "středověkých" praktik posavadního katolicismu. Podle R. Zubera totiž 

381 První český výtah z Royka pod názvem Dekret sněmu kostnického o přijímání vydal již v roce 1782 pražský 
kazatel a. v. M. Markovič. 
382 Vědeckou hodnotu Roykova díla hodnotí A. Kraus poprávu negativně, zároveň však připomíná, že jeho 
význam ležel především v rovině aktuálně politické; Kraus 1917-24, II.: 157-162. Lze říci, že Royko Kostnický 
koncil aktualizoval v duchu osvícenského "státocentrismu", přičemž pro české prostředí osmdesátých let 18. 
století případně zdůraznil Husovu při - a to i v podobě jisté reklamy na svůj spis, který tak zastínil a posléze 
znemožnil české vydání Lenfanta. "Roykova historie není vědeckým dílem, nýbrž spisem tendenčním, je 
důležitým článkem v josefínské polemické literatuře o církvi a státu ... Úspěch díla Roykova jevil se dvojím 
směrem: radostně uvítali dílo recensenti protestantští a čeští osvícenci" (ibid., II.: 160, 162). 
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osvícenským revizorům Husova procesu nešlo ani tolik o Husa samotného, byť v něm viděli 

svého předchůdce a vyzvedávali jeho katolicitu, jako spíše o kritiku zkažené církve, která jej 

poslala na hranici; tím však mimoděk "přispěli podstatnou měrou k popularisaci Husa 

v českém prostředí, které zatím o něm mnoho nevědělo" (Zuber 2003: 270; obd. Kraus 1917-

24, II.: 183). Také v otázce nové interpretace Husa, jeho předchůdců a husitství vůbec, 

zejména Miliče a Matěje z Janova, teprve později Žižky, se ovšem rozhořely jadrné polemiky, 

v nichž na obranu české reformace vystoupil například J. H. Wolff a především svým 

dvojdílným německým životopisem Husa v letech 1789-90 A. Zitte. Stejně jako 

v životopisech Husových předchůdců (včetně Viklefa) přitom autor rozhodně odmítl Husovo 

nařčení z kacířství a naopak jej označil za pozitivního církevního reformátora, de facto 

předchůdce osvícenského katolicismu, jak o tom svědčí i poměrně překvapivá (a neúspěšná) 

Zitteho snaha konat akademická kázání v Betlémské kapli (Kraus 1917-24, 11.: 194-196; 

Lochman 1952: 247). Za pravověrného katolíka, očišťujícího evangelijní tradici, ostatně Jana 

Husa považoval třeba i F. M. Pelci, proslulý i známým (pozitivně míněným) zápiskem svých 

pamětí, že ,každý Čech je tak trochu husita'. Intelektuální osvícenský pohled na husitství, 

zprvu především na jeho ranou teologickou stránku, se začal nezadržitelně měnit, přičemž tato 

změna sice o něco později ale přeci pronikla i k uším lidových vrstev. "Tak byl v našich 

zemích v josefinském reformismu virtuálně přítomen významný a nepovrchní prvek národně

uvědomovací: navazování na náboženské tradice české reformace" (ibid.: 248). 

Historicko-reinterpretační rozměr josefinského katolického osvícenství, toto navazování na 

tradici české reformace, které vyhovuje protestantskému (případně Masarykovu) pojetí 

českých dějin, ovšem rozhodně nebyl jediným momentem protibarokního odkazování 

církevních reformátorů na minulost. Byl-li sv. Jan Nepomucký v pozici národního světce 

těmito autory někým "nahrazován", nebylo to ani tolik Janem Husem a tím méně pozdějšími 

husitskými či bratrskými teology, jako spíše svými "více katolickými" předchůdci, Miličem, 

Waldhauserem a Matějem z Janova, nebo také "klasickými" národními světci, sv. Václavem a 

sv. Vojtěchem, případně sv. Cyrilem a sv. Metodějem. Typicky to můžeme vidět u starého J. 

Dobrovského, zřetelně již přestupujícího hranice katolického pravověří, který v letech 1823-

28 nad Chudenicemi na místě bývalého poutního kostela sv. Wolfganga konal mše v přírodě, 

bez oltáře, misálu a mešních rouch, s využitím vlastní liturgie, české četby Písma atd. (Kaňák 

1954: 51-52). Přestože se proti této aktivitě z pochopitelných důvodů stavěl polenský vikář 

Hrbek, hr. Černín Dobrovského podporoval, takže "patriarcha slavistiky" měl v podstatě 

volné pole působnosti. Přívlastek "slovanský" je však v tomto případě zcela na místě, 

Dobrovský totiž vědomě neobnovoval tradici husitskou, nýbrž staroslovanskou, při mši 
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nezpíval husitské chorály ale Hospodine poliluj ny. Tento typ historické reminiscence však na 

rozdíl od husitské tradice zůstal pozdějším národním obrozením spíše nevyužit, nebo využit 

jen částečně, i když ještě v šedesátých letech 19. století i čeští protestanti svou historicitu 

zakládali do značné míry právě na cyrilometodějské tradici a jejích souvislostech s českou 

reformací (viz především Janata et al. 1864). 

Osvícenská náboženská literatura jako celek a nový předmět pastorální teologie 

K "baroknímu" katolicismu kritické a s ním polemické spisy tvořily jen část osvícenské 

náboženské literatury, nadto určenou jen intelektuálně zdatnějšímu publiku (ovšem včetně 

měšťanů) a (prakticky) ukončenou působením cenzury v období vlády Františka II. Proto je 

nutné se alespoň prostřednictvím statistického přehledu seznámit s celkovým charakterem 

literární produkce konce 18. století (viz tabulka č. ll), ukazujícím některé důležité změny 

v četnosti různých typů teologické literatury oproti předcházejícímu období. 

Zánr Absolutní četnost Relativní četnost(%) 
• 

Bible ajejí části 26 3 

Spisy svatých Otců 4 o 
Dogmatika 135 15.6 

Církevní historie a 89 10.3 

hagiografie 

Postily a homiletika 191 22.1 

Pastorální teologie a liturgika 40 4.6 

Poutní literatura 17 2 

Populární teologie 253 29.2 

Zbožnost náboženských o o 
bratrstev 

Duchovní písně 85 9.8 

Nové žánry 5 o 

Celkem 865 100 

Tab. č. ll: Zastoupení jednotlivých žánrů v české katolické literatuře od konce 18. 

století do roku 1846. 

Zdroj: Jireček 1856; kalkulace ZRN. 

391 



Celkově přitom platilo, že se zmenšil podíl katolické náboženské literatury na celku česky 

tištěných knih (865 z 2.453 děl, tj. 35%), i když velká část neteologické (lidu určené) 

literatury k náboženství tak či onak odkazovala, jak ještě uvidíme. Zatímco z pochopitelných 

důvodů zanikla literatura spojená s konfraternitami a se slavením milostivého léta, objevily se 

nové "praktické" nebo "zábavné" žánry v podobě biblických konkordancí a časopisů. Pro 

osvícenské pojetí bylo příznačné, že se podstatně zmenšila frekvence lidem oblíbené poutní 

literatury a hagiografií, naproti tomu vzrostl význam historické literatury (ale nikoli obecných 

církevních historií) a teologických spisů určených laickým čtenářům, především modlitebních 

knížek, nebo těm, kteří je měli v náboženství vzdělávat (pastorální teologie). Menší, avšak 

z dlouhodobého hlediska významný posun zaznamenala hojnější produkce lidu určených 

Biblí, zatímco zvětšení zájmu o teologickou dogmatiku bylo jen dočasným, souvisejícím 

s prudkým vývojem osvícenské institucionalizované zbožnosti, jež potřebovala patřičnou 

literární (především "učebnicovou") záštitu. 383 Zřetelná byla krize hagiografického žánru, 

pozorovatelná již od čtyřicátých let 18. století a v té době řešená hlavně reedicemi starších 

děl, pro nějž josefinské období znamenalo v podstatě (dočasný) zánik.384 K návratu tohoto 

žánru došlo v devadesátých letech 18. a na počátku 19. století nejprve zprostředkovaně, 

především v rámci kázání S. Vydry a v J. Rulíkových historických a lidovýchovných spisech 

a teprve později formou "plnohodnotných" hagiografií (např. Zimmermann 1829). 

V rámci "vysoké" náboženské literatury tohoto období ovšem zaujímal stěžejní místo žánr 

pastorální teologie, významný ani ne tak svou četností jako spíše nezpochybnitelným vlivem 

na současné a především budoucí katolické kněží. Pastorálka se nejen stala samostatným 

vyučovacím předmětem bohosloveckých učilišť, ale vpravdě i výrazem osvícenského 

přeznačení a přesměrování katolické teologie (Činátl 2000: 29); zatímco konfesionalizační 

období disponovalo svou polemickou teologií, která byla prakticky v úplnosti zavržena, 

nastupující modernita náboženství a jeho institucionalizovaným formám a představitelům 

určila především pastorační působení. I koncept pastorální teologie přitom do značné míry 

vycházel z protestantismu, protože neologické oslabení nauky o dědičném hříchu, recipované 

v Čechách již Seibtovým kruhem, vedlo k zájmu o výchovu lidu (Košák 1922: 123-125; 

Winter 1935: 20) a na protestantské autority se odvolávali všichni katoličtí architekti 

pastorální teologie (cf Chládek 1780-81, I: 22n.;). Především však šlo o bytostný dúsledek 

383 Cf tab. č. 3, uvádějící žánrovou frekvenci české náboženské literatury v 17. a 18. století s výjimkou 
Toleranční doby. 
384 Jediným (!) dílem, které v osmdesátých a na počátku devadesátých let vyšlo, byly nedokončené Životy 
svatých z roku 1785. 
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osvícenské představy o "osvětové" (a zároveň 

společnosti, o jeho působení na lidové vrstvy. 

"represivní") úloze náboženství ve 

Vyjdeme-li přitom z Dobrovského přednášek olomouckým alumnům o praktické stránce 

křesťanského náboženství, "prvním pravidlem při vyučování náboženství podle toho jest, aby 

učitel vštěpoval věřícím náboženské pravdy tak, aby jim rozuměli ... neboť čemu člověk 

nerozumí, to nemůže míti vlivu na jeho smýšlení ... Druhou podmínkou ... jest: Musíme se 

provždy odkloniti od učené theologické učební soustavy a nahraditi ji tím jednoduchým 

náboženským plánem, podle kterého učili apoštolové a učitelé v první církvi" (Kaňák 1954: 

193, 195). Jinak řečeno, "praktické křesťanství, které by prolnulo život, křesťanství bez 

kožené dogmatičnosti a orthodoxní nesnášelnivosti, náboženství vnitřně prožité stalo se jeho 

[a všech osvícenců, pozn. ZRN] ideálem ... Subtilní učení, články víry a církevní ustanovení 

zůstala mu jako všem osvícencům- bohoslovcům ... více méně cizí" (ibid.: 33-34). Podobně 

byl další olomoucký profesor, bývalý jezuita avšak horlivý osvícenec J. v. Tammerburg tak 

razantním přívržencem nového chápání katolické zbožnosti (a výchovy budoucích kleriků), že 

se často dostával do kontroverzí s teology a v roce 1787 na něj bylo dokonce žalováno, že 

nepřeje zájemcům o teologii. Tammerburg to omlouval svým osvícenstvím, přesvědčením že 

"ve fysice nejvíc dbá toho, aby z budoucích bohoslovců vychoval řádné učitele lidu, kteří by 

potírali pověry o strašidlech, o ďábelské posedlosti atd." (Cinek 1934: 57). 

Pastorální teologie však byla především institucionalizována jako nejpraktičtější předmět 

teologického studia a v jistém smyslu jako jeho vyvrcholení, pročež jí všechny studijní 

reformy umísťovaly na samý závěr výuky. Z těchto důvodů se jí ovšem dostalo závazných 

učebnic, které měly nejen vést a usměrňovat, ale vlastně představovat výklad všech profesorů 

tohoto předmětu, byť s tou výhradou, že pastorální teologii jako jedinému předmětu 

teologických studií byla vyhrazena možnost přednášení v národních jazycích. Závaznou 

učebnicí české pastorálky se přitom staly Počátkowé opatrnosti pastýřské strahovského 

premonstráta a prvního držitele této stolice na pražské univerzitě Jiljí N. Chládka (Chládek 

1780-81 ), 385 po dlouhé době první česky psaná (intelektuálně-)teologická kniha, která vyšla 

z univerzitního prostředí, jež se dočkala takové popularity, že byla studentům teologie 

doporučována ještě v šedesátých letech 19. století (Činátl 2000: 31 ). Další (původní) českou 

pastorálku totiž vydal až v roce 1872 A. Skočdopole. Chládkův spis, okolo jehož vydání se 

nicméně strhla bouře různorodé kritiky, ovšem neměl dlouhého institucionálního trvání, 

385 V letech 1801-04, tedy již v době kdy se místo Chládkovy učebnice užívala Giftšicova, Chládek vydal i 
(přepracovanou) německou verzi svého díla, Bemerkungen uber wichtige Gegenstiinde der Pastoraltheologie ... 
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poněvadž centralizační tendence vedly vídeňský dvůr k jeho potlačení386 ve prospěch kratších 

Počátků pastýřské theologie F. Giftšice (Gistschlitze), do češtiny přeložených V. Stachem 

(Giftšic-Stach 1789). Další a na dlouho poslední osvícenskou příručku pro kazatele, Regulae 

pastora/es, pak Olomouci vydal F. Polášek (Polášek 1803). 

Výhodou i nevýhodou Chládkova spisu, nařízeného dvorským dekretem z 27. listopadu 1780, 

byl jeho chvatný vznik a tudíž teologická neujasněnost, umožňující velmi rozporné hodnocení 

podle přístupu jednotlivých čtenářů. Dokonce i ve dvacátém století si v něm různí interpreti 

hledali (a nalézali) to, co v něm chtěli mít sami, takže zatímco pro katolického bohoslovce F. 

Cinka šlo o "nejkonservativnější příručkou pastorální teologie své doby v zemích 

rakouských" (Cinek 1934: 38; Košák 1922: 125-130), liberální J. Jakubec soudil, že 

Chládkovo osvícenství bylo dost radikálním (Jakubec 1929-34, II.: 18). Podobně tomu bylo i 

v době vzniku této knihy, jež "vzbudila nelibost kapitoly a přímo živelný odpor praž. farářů 

... ,Krutým perem' psal proti němu hl. smíchovský farář Matěj Konrád, hanopisy šířil far. od 

sv. Haštala Štěpánovský aj .... celá tato polemika byla nechutná, hrubá a pohoršlivá" (ČSB 

1912-30, V.: 232). Chládek přitom sice vyšel i z protestantských autorů, přičemž v domácí 

tradici velebil (vedle jezuity Balbína) především humanistu Veleslavína (Chládek 1 780-81, I.: 

9), to však rozhodně neznamenalo, že by zároveň neschvaloval i Tridentinum nebo že by proti 

protestantům a radikálnějším osvícencům nebránil kupříkladu katolickou instituci zpovědi. 

Základ náboženského působení kněží přitom spatřoval v jejich kázání, které lidem mohlo být 

recipováno jen tehdy, žil-li farář zároveň příkladným životem. Kázání Slova, jež mělo být 

nanejvýš srozumitelné (ibid., 1.: 66),387 mělo být ze strany duchovního doplňováno pouze 

vysluhováním svátostí (ibid., II.), jinak řečeno, kněžské specifikum bylo zcela 

v protestantském duchu redukováno pouze na tyto dvě funkce, ačkoli ovšem počet svátostí 

zůstal zachován na katolických sedmi. V důsledku tohoto faktického i duchovního vzoru mělo 

jaksi samovolně docházet k "osvícenské konverzi" věřících, k rozšiřování ctnostného života a 

praktického rozumu poddaných, jimž farář měl sloužit i jako zdravotnický a hospodářský 

(hlavně zemědělský) rádce. Tomu pak měla odpovídat i volba témat, směřující hlavně do 

osvětové oblasti a beroucí si následováníhodné příklady především z prvotní církve. Z 

"barokní" teoretické homiletiky Chládek podržel vlastně jen působení "afektů", emocionální 

rozměr kázání (byt' jej doporučoval užívat jen na jeho konci; cf Činátl 2000: 33-34), jinak se 

386 Nestalo se tak zřejmě pro kritiku Chládkova díla, protože alternativní Příručka učitele lidu V. Stacha z roku 
1787 nebyla za českou učebnici pastorálky uznána a Stach naopak dostal příkaz přeložit v německých částech 
monarchie užívanou učebnici Giftšicovu. 
387 Vzhledem ke stěžejní úloze kázání přitom Chládek z Muratoriho opisoval maximu, podle níž je lepší kázání 
vyslechnout, než ho za sebe nechat číst, takto ušetřené peníze pak doporučoval rozdat chudým; Lochman 1952: 
221; cf Jakubec 1929-34, II.: 18. 
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na posavadní zbožnost díval nanejvýš kriticky. Kromě osvícenci běžně kritizovaných nešvarů, 

jako byla falešná nabubřelost, víra v zázraky, pověry, mnišská spiritualita a podobně, J. 

Chládek explicitně pranýřoval i další nectnosti, proti nimž později vesměs vystoupila 

josefínská institucionální opatření, například vykořisťování kaplanů jejich faráři, kteří se jimi 

nechali zastupovat při plnění svých povinností, porušování celibátu prostřednictvím 

zneužívání farních kuchařek, opilství a mamon duchovních, projevující se třeba 

prostřednictvím neoprávněného zvyšování štolových poplatků. V duchu osvícenského 

etatismu naopak horlil za uvalení standardních berní na duchovenstvo, zrušení některých 

církevních poplatků poddaných a v neposlední řadě za (ještě nelegalizovanou!) náboženskou 

toleranci. 

O dekádu novější učebnice Giftšicova (Giftšic-Stach 1789) zašla naproti tomu ještě dál a to 

jak v pozitivních osvícenských přístupech, například v rovině jednoduchosti a srozumitelnosti 

kázání (souvztažně k tomu byla tato kniha i o poznání kratší), tak v aplikaci negativního 

postoje vůči barokní homiletice, kdy byl zavržen i Chládkův "afektualistický" přístup ke 

ctnostem a kázání se mělo stát čistě racionální záležitostí. "Weliký počet špatných kázánj, 

genž máme a slyšjme" autora vedl k požadavku jejich praktické aplikace vedoucí ke zlepšení 

života běžných věřících (ibid.: 147, resp. 139-181) a to i v rovině- v té době již povinného

čtení nejvyšších nařízení po kázání, kdy "shledáli kazatel, že posluchači z strany gich něgaké 

předsudky magj, může gim podlé přjležitosti vkázat, gak ta wěc vžitečná a prawá gest" (ibid.: 

168). Podobně bylo dbáno i na druhý typ kazatelské činnosti - opět stojící v centru kněžského 

působení, ale u Giftšice již bez "protestantského" přídavku vysluhování svátostí (ibid.: 9) -

totiž na školní vyučování náboženství. Lidem ovšem neměly být prezentovány teologické 

rozepře, jež by stejně nechápali, nýbrž jen to, co je nezbytné pro jejich spasení a vlastně všem 

křesťanům společné, s důrazem na lásku k bližnímu a další morální ustanovení (ibid.: 24, 

194).388 Nevědomost lidu přitom neměla být užívána jako záminka pro nedostatečnou 

katechezi, neboť "ta stjžnost: mnozý mezi obecným lidem sau tupj, nedůmyslnj, twrdohlawj, 

žádného mj sta zde nemá. [Neboť] Krystus a Apoštolé rowně s takowými lidmi jednali" (ibid.: 

20). 

I Giftšicovy Počátkowé pastýřské theologie tedy hojně argumentovaly praxí prvotní církve, i 

když na druhou stranu ("demytologizačně") požadovaly přizpůsobení náboženství nové době 

a jejím rozumovým poznatkům (Giftšic-Stach 1789: 6, 29) a za tři prameny víry vedle Písma 

388 V případě nouze, konkrétně při přípravě zločinců na popravu, Giftšic umožňoval katolickým duchovním 
"toleranční shovívavost"- nechtěli-li odsouzenci přestoupit na samospasitelnou víru, měl jim duchovní složit jen 
tak, jak je obecně křesťanské a vystříhat se "článků církve dělících"; Giftšic-Stach 1789: 265. 
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považovaly také přirozené náboženství a rozum. Negativně se stavěly proti "barokní" víře 

v zázraky, v působení andělů a světců jež by byla na úkor christocentričnosti, proti víře 

v magickou moc formulí, modliteb a modlitebních knih atp. Chládkovu kritičnost vůči 

kněžskému stavu389 bychom zde však hledali marně, kritizována byla spíše "stará" zbožnost a 

její projevy, nikoli (z osvícenského hlediska) neřádně fungující instituce, přičemž snad právě 

tento aspekt přispěl k mnohem větší oblibě tohoto spisu mezi katolickými kněžími. Rozhodně 

ale byla odmítána "barokní" exaltovanost, projevující se například v barvitých líčeních 

posmrtných hrůz, takže spisovatel explicitně uvedl, že "wypisowánj pekla podlé imaginace 

Kochemowy gest zhola falešné, a tím samým také škodliwé a pohoršliwé", přičemž místo 

dosavadní náboženské literatury i laikům svrchovaně doporučoval četbu Písma (ibid.: 57, 47). 

Z toho je vidět, že zatímco v některých- pracovně řečeno - "obecně osvícenských" aspektech 

zašla nová učebnice dál než Chládkovy Počátkowé opatrnosti pastýřské, tam, kde by mohla 

narazit na státní nebo církevní kritiku byla mnohem opatrnější, zřejmě i pod vlivem 

zkušeností "decenzurovaných" a zmatečných osmdesátých let. Obě knihy se nicméně shodly 

ve fundamentálním důrazu na katechezi a pastorační práci, přičemž kněžím kladly za 

obzvláštní povinnost "co křesťan za prawé uznáwá, to samé wykonáwat má", brojily mimo 

jiných morálních zásad explicitně i proti kněžskému vyvyšování se nad běžné věřící (ibid.: 35, 

40-41). Ideál moderního katolického kněze se tak v mnoha ohledech přiblížil praxi 

protestantských vyznání, k čemuž vedle teologických a filosofických důvodů vedla i situace 

jejich běžného potolerančního střetávání, případně "poměřování" ze strany věřících. 

Konečně poslední, tentokrát už "reakční" a jen velmi umírněně osvícenskou příručku 

pastorální teologie vydal F. Polášek (Polášek 1803). Zdůrazňoval v ní, že hlavním účelem 

kázání je poskytovat lidu praktický užitek (ibid.: 88) a to včetně pobídek k očkování nebo 

návodu na pěstování brambor. Náboženská tolerance mu byla natolik samozřejmostí, že při 

přípravě kázání stejně jako jeho předchůdci doporučoval užívání protestantských autorů 

(ibid.: 12, 13 7). Z Poláškovy práce se však nevytratily ani další osvícenské momenty, patrné 

zejména v jeho pojetí úlohy kněze v církvi a společnosti (ibid.: 458-496), nebo v požadavku, 

aby katoličtí kněží v případě potřeby pohřbívali nekatolíky (ibid.: 346-351 ). Změna, k níž 

s nástupem františkovského režimu došlo, byla tedy spíše formální než obsahová, rozhodně 

neznamenala nějakou podstatnou redukci osvícenských teologických principů, které se 

nejzřetelněji projevily právě v rámci "výstavního zboží" osvícenského pojetí náboženství, 

v konceptu pastorální teologie. 

389 Nezapomínejme ostatně, že J. Chládek byl jedním z čelných přispěvatelů časopisu Geiflel der Prediger; K. 
Činátl se ovšem mýlí, považuje-li jej za jeho vydavatele (Činátl 2000: 32). 
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Protagonisté pastorální teologie se ovšem neomezili jen na teoretické rozpracování nového 

předmětu, nýbrž vzdělávání lidu se věnovali i prostřednictvím překladové činnosti, přičemž 

z důvodů teologické blízkosti často neváhali sahat i po protestantských autorech. Vícero 

vydání se tak dočkalo například Rozmlauwánj mezi Otcem, a Djtětem o Wěcech Náboženstwj 

se týkagjcých luterána J. F. Seilera, jehož upravený katolický překlad vydal již v roce 1780 (a 

znovu 1789) klatovský učitel P. A. Pařízek, v roce 1785 V. Thám a snad i V. Stach, který 

později přeložil i Feddersenovu Knihu mravů křest'anských pro měšt'ana a sedláka (cf Cinek 

1934: 67 -68). I zde překladatel doporučoval vyhýbat se veškeré (polemické) dogmatice a lid 

vést pouze k mravnosti a vzdělání, k náboženské toleranci a praktickému naplňování 

osvícenských hospodářských a sociálních zásad. Na druhou stranu však platilo, že i Stach ve 

své artificiální tvorbě užíval forem barokní poesie (Očadlík 1940: 7-8), přestože je spojoval 

s osvícenským obsahem, především s novým důrazem na etiku. Osobnost tohoto dobově 

nesmírně vlivného a potom zapomenutého literáta, jemuž J. M. Lochman dokonce přisuzoval 

nenáboženskou indiferentnost a cynismus (Lochman 1952: 298-301) a o jehož intrikách vůči 

jiným obrozencům již bylo hojně psáno, by si v tomto smyslu vůbec zasloužila větší 

pozornost. Přes všechna osobní negativa a zřejmou jazykovou nedostatečnost v porovnání 

s jinými autory oné doby totiž právě V. Stach snad nejvíce přispěl k obecné klerikální a 

intelektuální recepci osvícenských myšlenek, především právě prostřednictvím svých 

překladů z němčiny (Feddersen, Giftšic, Royko, Seiler ad.), jako málokdo jiný formoval 

náboženské klima a přesvědčení své doby, jakož i dob pozdějších, když už jeho jméno dávno 

zapadlo. V této souvislosti pak čeká na zodpovězení otázka, nebyla-li pozdější Stachova 

skepse, pramenící z nástupu "reakce" a absence veřejného postavení, do jeho názorů z doby 

generálního semináře jen nenáležitě projektována? Široké literární zájmy a překladatelskou 

činnost "ve prospěch protestantů" lze totiž stejně tak považovat za praktickou aplikaci 

Stachem hlásaných myšlenek, tedy přesně za to, čeho chtěl dosáhnout. Nezávisle na řešení 

této otázky, jež je bez podrobné (a zatím absentující) analýzy Stachova života a díla nemožné, 

však lze uzavřít, že koncept pastorální teologie formulovaný u nás především J. Chládkem a 

V. Stachem se stal hybnou silou působení katolického kléru (přinejmenším) po většinu 

Toleranční doby. V jiné formě jej vyjádřil třeba J. Nejedlý, jenž "připisuje kněžím úkol 

učitelů lidu, kteří vytváření jeho mravy. Kam nemůže dosáhnout oko zákonodárcovo a trest 

soudcův, tam má zasahovat náboženství a kněz" (Kutnar 2003: 192). 

Praktickým naplněním pastorační linie se přitom staly postily, jež byly poprvé přímo určeny 

lidovým čtenářům (mezi ně patřila známá nadkonfesijní postila Krameriova, Javůrkova 

postila z konce druhého desetiletí 19. století nebo o několik let mladší postila V. Zahradníka, 
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jimž bude věnována pozornost níže), zatímco "klasickou" formu tohoto žánru představovala 

jen dvojí postila Jana Medlína z let 1796 a 1828 (Hrubý 1901: 298). I tento autor se však 

důsledně vyhýbal druhdy běžným teologickým polemikám a svá kázání stavěl na 

osvícenských principech. Podobně tomu bylo také v případě dalších žánrových typů vysoké 

teologické literatury, z níž (na rozdíl od literatury lidu určené, alespoň v bezprostředně 

potoleranční době) prakticky vymizela polemika. Jejím pozdním příkladem, nikoli překvapivě 

vycházejícím z prostředí tradičně konzervativní a navýsost intelektuální Svatovítské kapituly 

(Putna 1998: 240-241), se staly prakticky jen Hubálkovy Základné Prawdy Náboženstwj 

katholického (Hubálek 1784), určené sice laickému čtenáři, avšak via facti předpokládající 

jeho hluboké teologické znalosti. Bohoslovec přitom vypočítal hlavní znaky pravé víry, její 

teologickou jednotu, všeobecnost (ve smyslu celosvětového rozšíření), svatost, apoštolskost 

(neporušenost apoštolské sukcese) a stvrzenost zázraky (ibid.: 279-280), což pochopitelně 

splňovala pouze katolická církev (ibid.: 280-294, podrobněji 294-336). Na základě Pavlových 

listů pak ukazoval, že Písmo nemůže obsahovat sumu Kristova učení a tedy nezbytnost 

církevní tradice (ibid.: 229-235), stejně jako skutečnost, že přirozené náboženství nestačí 

k vyzdvižení člověka z prvotního hříchu {ibid.: 53-60). Rozsáhlý spis však byl již v době 

svého vzniku teologicky antikvovaný, pro čtenáře nezajímavý a další vývoj neovlivňující. 

Náboženská tolerance se stala neoddiskutovatelným faktem, stejně jako alespoň částečné 

přijetí osvícenských argumentů klérem a intelektuály. Obdobně anachronicky proto vyznělo 

české vydání Příběhů o změnách cýrkwj protestantských jinak oblíbeného francouzského 

biskupa J. B. Bossueta, představující sice pregnantní avšak již neživotnou a pro širší publikum 

nezajímavou kritiku reformačních církví. Dílo sepsané v roce 1688, stojící na přesvědčení, že 

"kdyby Protestanti náležitě wěděli, gak powstalo gic náboženstwj, s gakou wrtkawosti gich 

wyznánj wjry složena, a kolika změnám podrobena byla ... nebyliby gistě spokogeni tau 

reformacý" (Bossuet 1804-05, 1.: iii), jednoduše řečeno nelákalo a jeho vydání ani nevyvolalo 

' v•v' hl 390 vyrazneJSI o as. 

Protestantská teologická literatura Toleranční doby 

Přes nepochybnou teologickou spřízněnost, respektive vykročení osvícenských katolických 

teologů směrem k náboženským názorům jejich dosavadních rivalů nelze říci, že by v českých 

zemích v Toleranční době docházelo kjejich rovnocenné komunikaci. Neodpovídal tomu 

390 Podle A. Krause to mohlo být způsobeno i nekvalitním českým překladem z pera katolického děkana P. M. 
Wolfa; Kraus 1917-24, III.: 10-11. 
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totiž charakter nově vznikajících luterských a reformovaných církví, které měly příliš mnoho 

starostí s vlastní konstitucí a dalším přežitím, než aby mohly produkovat srovnatelnou 

intelektuálně-teologickou literaturu, jíž by ostatně téměř nikdo ani nemohl číst (cf Szalatnay 

1931 ). Záměry protestantských bohoslovců - přičemž je jen signifikantní, že alma mater 

většinových kalvinistů byl nejčastěji druhořadý Blatný Potok nikoli kvalitnější Debrecín 

(Dvořák 1931: 121) -sice v praxi vedly k podobným počinům, jako katolická pastorální 

teologie, aniž však měly (a mohly mít) srovnatelné teoretické zázemí. Véghovo Učen} o 

hlawnjch článcých ff]ry čisté křesťanské (Végh 1790), jeho Agenda (Végh 1783) nebo další 

spisy protestantských bohoslovců rané Toleranční doby se důsledně obracely k lidovým 

čtenářům, jimž reprodukovaly (nejčastěji) v Uhrách existující teologii, aniž jí proměňovaly 

nebo nově utvářely. Platilo, že "byl to obzvláště Végh, který církvi naší netoliko v učení, 

nýbrž i v zevních pořádcích chtěl dáti do nejmenších detailů ráz církve uherské" (Dvořák 

1931: 121; cf Hrejsa 1930: 44, 73), a to především z toho důvodu, že nic jiného za stávající 

situace nebylo možné. Na luterské straně, mezi jejíž čelní teology v Čechách můžeme 

považovat Š. Lešku a M. Markoviče, to bylo podobné. 

Budování tolerovaných církví v zásadě vyžadovalo dvojí typ náboženské literatury, v obou 

případech obrácený především k lidovým čtenářům a teprve sekundárně ovlivňující 

intelektuální teologii. Jednak šlo o polemiky s katolickými autory nebo se stoupenci druhého 

z povolených vyznání, na jejichž základě se čtenáři měli rozhodnout pro "pravou" víru (např. 

Bogislav 1783; Elsner 1782; Institoris 1783; !dem 1785; Markovič 1783); vzájemná 

konkurence při formování nových náboženských skupin a vliv zahraničních teologických 

polemik přitom do českého protestantského prostředí přinesly notnou dávku 

konfesionalizačniho boje. Druhým, časově o málo pozdějším typem tolerančního 

protestantského písemnictví bylo pozitivní vymezování nových náboženských skupin, 

představované především českými vydáními jejich symbolických knih a dalších 

konstitutivních textů, z nichž v teorii sice mohla těžit "vysoká" teologie, ale které alespoň 

v tomto období opět působily především na běžné věřící. 

Kromě několika katechismů, kancionálů a podobných knih, jež budou zmíněny v oddíle o lidu 

určené literatuře, šlo především o vlastní konfese, přičemž pouze reformovaná církev byla 

natolik silná, že byla záhy s to vydat český překlad tohoto zásadního textu. Krátké a sprosté 

wyznánj a wyswětlenj ff]ry čisté křesťanské do češtiny s pomocí M. V. Krameria přeložil 

lysský farář J. Szalai a po jeho brzkém skonu jej vydal nejplodnější z reformovaných 

bohoslovců, J. Végh (Szalai 1784). I zde se však do jisté míry projevil konfesionalizační boj, 

protože překladatel v předmluvě explicitně ztotožnil někdejší Jednotu bratrskou s helvetskou 
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církví, dokonce napsal, že "neymilostiwějšího Cýsaře našeho wůle ta gest, abychom, byť i 

gedné mysli a gednoho včenj Cýrkwe náše s Bratrskými byly, předce nicméně sebe 

Reformáty nazýwali" (ibid.: 13). Vydání helvetské konfese tedy mělo sloužit jako "potvrzení" 

konfesionální volby. Takto vzniklá konfesionalizace však z několika důvodů neměla dlouhého 

trvání. Ustálení tolerovaných církví po polovině osmdesátých let jí totiž jednak učinilo 

zbytečnou, zatímco státní dohled nad mezicírkevními vztahy a nakonec znovuzřízení cenzury 

proti ní zasáhly represivně ve jménu křesťanské tolerance, a v neposlední řadě o ní ztratili 

zájem i běžní čtenáři. V nakonec nevydané zprávě o stavu českého protestantismu z roku 

1919 J. Végh psal, že na rozdíl od výstřelků rané Toleranční doby "dnes arci nebudou již 

katolíci vyhrabávat event. mrtvoly ze země a házeti je do vody ... Bratří pak A. v. nebudou 

mezi lidem šířiti paskvily proti Kalvinovi a jeho učení vykřikovati za horší kacířství než bylo 

Ariovo a Mohamedovo a reformovaní nebudou souvěrcům A. v. vyčítati některé ceremonie" 

(Hrejsa 1930: 101). 

Pro většinu Toleranční doby pak bylo typické, že ani jedna z českých protestantských církví 

nebyla s to ve vydávání intelektuální literatury pokračovat, nebo o ně alespoň neměla 

z praktických důvodů zájem. Kromě příležitostných reedic starších náboženských textů 

představoval jedinou výjimku český překlad Cesty křesťana z města Zkázy do blahoslawené 

wěčnosti J. Bunyana, publikovaný učitelem J. Nedomou (Bunyan 1815-16), mistrná alegorie 

křesťanského života, akcentující některé teologické aspekty radikálnějšího protestantismu 

(individuální závislost na Boží milosti). Překladatelem "odrodilého" anglikána, odmítajícího 

Book of Common Prayer, však paradoxně byl hel vet. 

Obecně přitom lze uvažovat o jistém pnutí české protestantské teologie Toleranční doby mezi 

konfesionalismem, podmiňujícím byt' jen přežití vzniknuvších církví na straně jedné a jejich 

osvícenským racionalismem a důrazem na morální základy obecného křesťanství na straně 

druhé; absence hlubší teologické literatury však z tohoto pnutí činí obtížně sledovatelnou 

záležitost. "Slevovat" z konfesionálních hranic přitom museli především luteráni, k čemuž jim 

dopomohl i jejich většinový osvícenský racionalismus. Tak již ve zmíněných polemikách M. 

Markovič vystupoval jako osvícenec, "mluvě proti orthodoxnímu konfesionalismu" (Vlček 

1951, II.: 238) a ještě blíže k tomu měl pozdější superintendant Š. Leška, jehož snaha o 

srozumitelnost a všeobecnost výkladu často vedla až k opomíjení reformační christologie ve 

prospěch morálky (cf Rejchrt 1978: 62). Typickým příkladem tohoto "osvícenského 

luterství" mohl být Leškův výklad přikázání Nesesmilníš! prostřednictvím obavy o fyzické 

zdraví člověka. Tato víra "spíše popisovala, co slušný křesťan činí, než aby zvěstovala, co 

svatý Bůh činit přikázal" (Říčan 1940: 23). Nastala tak situace jistého zpoždění české luterské 
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teologie oproti sousedním zemím, protože zatímco jinde luteráni ztratili osvícenský přídech 

své zbožnosti nejpozději během první poloviny 19. století, v Čechách a na Moravě bez větších 

zlomů přetrval až do druhé konfesionalizace po jeho polovině. Trvající "umírněné 

osvícenství", patrné také v katolickém táboře, ovšem na druhou stranu malé církvi nejen 

umožňovalo dlouhodobější přežití, ale také vedlo k podstatné participaci jejích intelektuálních 

elit na českém národním obrození. 

Reformovaná církev, která byla v lepší pozici díky své relativní velikosti i výraznějšímu 

počátečnímu rozmachu, se sice jevila konfesionálně rigidnější, avšak i v tomto případě brzy 

došlo k její dekonfesionalizaci a k úzkému propojení s rodícím se národním celkem a to 

prostřednictvím historických odkazů na dědictví české reformace, především Jednoty. 

Přispělo k tomu i to, že první generace maďarskojazyčných farářů byla nahrazena a přímo 

vytlačena mladšími faráři českého původu, sbory stály ,jen o Nešpory, Opočenské, Kubeše a 

Bubeníčky . . . [Takže] Co pak čeští synové z milosrdenství zbožných příznivců a sborů 

v Uhrách vystudovali a se vrátili, upadla ... vážnost maďarské národnosti u tohoto národa 

vůbec" (Hrej s a 1930: 1 05). Reformovaní bohoslovci se dále museli vyrovnat i se skutečností, 

že i když se po toleranci "čtenáři knih luterského rázu stali přece reformovanými, ... čtli dále 

tytéž knihy" (Říčan 1940: 22). 

Vzhledem k absenci "vysoké" teologické literatury u českých protestantů, jen částečně 

nahrazované lidu určeným písemnictvím, musíme pro poznání náboženských názorů jejich 

vůdčích představitelů sáhnout po dochovaných egodokumentech. V nich se potvrzuje jistý 

rozdíl mezi luterány a reformovanými. Ve zkratce přitom lze soudit, že zatímco první byli 

spíše osvícensky, racionalisticky a "všekřesťansky" ladění, první generace helvetských 

bohoslovců se orientovala namnoze tradicionalisticky, ve smyslu konfesionálního 

konzervatismu a k širšímu pojetí křesťanství směřovala teprve v 19. století nastupující 

skupina českých farářů. Tento posun pak vyvrcholil ve čtyřicátých letech Košutovou a 

Růžičkovou snahou o splynutí obou vyznání pod hlavičkou českobratrství, snahou nakonec 

neúspěšnou a vyvolávající reakci v podobě rychlého přijetí nové konfesionalizace. 

Pro luterské faráře byly typické širší osvícenské zájmy, mezinárodní styky, literární činnost a 

snaha po osobním poznání historie českého protestantismu, projevující se mimo jiné 

shánčlivou péčí o starou nekatolickou českou literaturu; tyto zájmy přitom začali projevovat 

záhy po příchodu do Čech či na Moravu a to někdy tak razantně, že mohly být i v rozporu 

s jejich duchovním posláním. Typickým příkladem může být vzdělaný pražský kazatel M. 

Markovič, jako jeden z mála luterských pastorů až do své smrti úzce spolupracující 

s prešpurským superintendantem M. Institorisem Moszóczym, který se ještě v průběhu 
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konstituce pražské občanské církve začal - alespoň podle svědectví svých listů - snad i více 

pídit po starých českých knihách než po dalších věřících. Jeho listy do Prešpurku se tak 

postupně staly vlastně jen výčtem nově získaných přírůstků do knihovny a jejich láskyplným 

popisem.391 Kromě nepochybného osobního zájmu k tomu však Markoviče zřejmě vedl i 

zájem historicko-sociální, snaha o porozumění soudobé české religiozitě prostřednictvím 

odkazu na její dřívější (literárně zachycený) vývoj. V prvním dopise, kde zmínil své 

antikvární nákupy, totiž na jejich základě vyvozoval současný stav české religiozity a malý 

příklon k luterství zvlášť prostřednictvím historických protipapežských nálad veřejnosti, jež 

údajně vedly spíše k náchylnosti k Zwinglimu a Kalvínovi, respektive k nezájmu o jakoukoli 

církevní autoritu.392 

K (relativně) menšímu zájmu o běžné věřící jistě přispělo i to, co však zmínil Markovičův 

kolega J. Csonka, že svým vzdělaným pastorům prostě kognitivně nestačili, nebyli například 

s to recipovat symbolický výklad Písma a lpěli na doslovném.393 Setkání s nevzdělaným a 

"kalvinofilním" publikem, snad i idealizovaným na základě literárních znalostí české 

reformace, zřejmě bylo pro většinu luterských farářů trpkým zklamáním. Nepřestali se sice 

dále teologicky vzdělávat,394 ale své vědomosti neměli komu předávat. Pokud se proto 

vyšších ambicí nevzdali, nebo je nerealizovali prostřednictvím intelektuálních styků 

s katolickou většinou českého národa, zbýval jim opětovný odchod do vzdělanější a 

myšlenkově otevřenější ciziny. I Š. Leška, o kterém již bylo řečeno, že se úspěšně integroval 

mezi české osvícence, si přitom neustále stěžoval, že "in Bohemia nulla ... s pes me/ionem 

tempo rum pro nostris" a žádal, "me meosque ex bohemica miseria liberabit ". 395 Po více než 

desetiletém působení v Čechách se proto Leška v roce 1798 vrátil do Uher (To ul 1931: 111 ), 

kde nacházel lepší přijetí, zatímco třeba jeho kolega J. Borott již o pět let dříve odešel do 

Žitavy (ibid.: 43 ). 396 Vedle hmotných nedostatků a dalších problémů tolerančních církví 

tohoto typu přitom šlo i o výraz rezignace a skepse intelektuálů, neschopných adekvátně 

oslovit širší publikum, respektive nedočkavších se jeho rychlé reakce. Luterské osvícenství 

391 ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 595/1, listy M. Markoviče z 1. 3. 1783, 29. 3. 1783; kt. 595/2, listy M. Markoviče z 4. 6. 1783, 
14.8.1783;kt.596/l,listyM.Markovičez8.2.1784,2.3.1784, 14.4.1784atd. 
392 lbid., kt. 595/1,, list M. Markoviče z 29. 1. 1783. 
393 lbid., kt. 350, list J. Csonky z 27. 12. 1782. 
394 Např. ibid., kt. 350, list D. Botzka z 22. 10. 1782; kt. 358/1792, list M. Markoviče z 14. 2. 1792. 
395 lbid., kt. 360/II, listy Š. Lešky z 27. 8. 1796 a 19. 10. 1796. 
396 I Borott přitom měl literárně sběratelské zájmy, jak o tom svědčí jeho katalog foliových a kvartových českých 
knih z roku 1798, napsaný na posledních listech Institorisova PotFebného ponaprawenj (knihovna ETF UK, sg. I 
s 395). 
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sice jejich prostřednictvím k českým věřícím augšpurské konfese proniklo, ale v mnohem 

pomalejším sledu, z něhož pak těžili jejich nástupci, aniž sami byli výrazněji teologicky činní. 

Oproti luterským intelektuálům byli reformovaní faráři, zejména první generace maďarských 

bohoslovců, orientovaní mnohem konzervativněji a z praktického hlediska také úžeji. Bylo to 

ovšem dáno i tím, že se nejprve vůbec museli naučit česky a vyrovnat se se zcela přízemními 

problémy existence jejich církví. Jak vzpomenul například moravečský kazatel J. Szalatnay, 

"každý si může pomysliti, s jakou obtížností muselo spojeno býti konání ouřadu kazatelskému 

jednomu takovému člověku, kterýž jazyka českého zhola nepovědom jsa, hned pak brzo 

vyučování lidu českého byl přinucen před sebe bráti. Což pak se mnou při začátku jináč se 

státi nemohlo, než tak, že ponejprv v svém mateřském jazyce sem musel kázání vyhotoviti, 

potom každé slovo z lexikonu neb ze slovámy vyhledávati a podle grammatiky aneb 

pravidelní knížky v řeč srozumitelnou česky spořádati a často nejenom ve dne, ale i v čas 

noční při tom se zaměstnávati a každý den ode dne nedělního v tom tak tráviti" (Szalatnay 

1931: 57). Prakticky jedinou oporou jim přitom bylo důsledné lpění na uherské verzi 

kalvinismu, z níž vyšli a kterou bez jakýchkoli podstatných změn zastávali, včetně jejích 

z obecného reformovaného hlediska neortodoxních institucí. Nejznámějším případem tohoto 

druhu byly po uherském vzoru obecně zavedené tzv. valedikce, kazatelem pronášená plačtivá 

loučení s mrtvými (viz ibid.: 108-119,120-123, 127-129; cf Hrejsa 1930: 124-126), proti 

nimž se pak ve dvacátých letech postavila mladší bohoslovecká generace a konsistoř je 

v březnu 1830 nařídila postupně odstraňovat. Generační a nacionální bariéra mezi uherskými 

"staromilci" a obvykle i jejich potomky, z nichž se značná část ujala farářského úřadu, na 

straně jedné a liberálněji orientovanými českými bohoslovci na straně druhé vyvstala s plnou 

silou ve dvacátých letech 19. století. Starý J. Végh přitom explicitně hovořil o nevděku 

českých kalvinistů (Hrejsa 1930: 1 02-117), přičemž s hrdostí sobě vlastní se přihlásil i ke 

svému šlechtickému titulu, aniž mu to bylo co platné (ibid.: 35, 117-118; cf Bašus 1986: 69). 

Uherská ortodoxie vzala za své postupným příklonem k národně-historickým tradicím a 

k soudobému nacionalizačnímu vývoji české společnosti, k němuž došlo i v případě mladších 

reformovaných bohoslovců (Pražák 1962: 115; Říčan 1940: 24). 

Doba předbřeznová: teologická stagnace, nacionální rozvoj 

Překotnost osvícenských reforem josefínské doby a jejich potenciální vyústění v "rakouskou 

verzi" Francouzské revoluce, jehož se vídeňský dvůr a rozhodně nejen on svrchovaně obával, 

vedly k ne-reformnímu "zamrznutí" Františkovy a Ferdinandovy éry. Podvázání širších 
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zahraničních kontaktů a trvale přítomný strach přitom samozřejmě neovlivňovaly jen 

institucionální stránku náboženského života, ale neméně i rozvoj teologického myšlení. Byly

li však habsburské země nazvány restauračními, není to přesné v tom smyslu, že představitelé 

moci rozhodně neusilovali - ani v případě panující katolické církve - o návrat 

k předjosefinským institucím, nýbrž svrchovaně využívali státní primát nad církví a tuto 

církev mimo jiné oklešťovali o její zahraniční styky; proto se v Rakousku v první polovině 

19. století nijak výrazně nerozvinul ultramontanismus. Situace protestantských církví byla 

podobná; i ony byly ve velké míře omezeny hranicemi monarchie, což i v tomto případě 

znamenalo značnou teologickou stagnaci. 

Rakouské církve si (nedlouho) po nástupu Františka II. na trůn musely poradit samy, musely 

se vyvíjet v rámci z vnějšku daných hranic (nejen státních ve fyzickém smyslu397
), což 

znamenalo deklarativní odvržení podstatné části osvícenských idejí, byť byly reálně mnohdy 

zachovány. V neposlední řadě je to uvrhlo- podobně, jako k tomu došlo i jinde v Evropě- do 

víru konstrukce moderního národního společenství, které spoluvytvářely a na němž chtěly 

participovat. Nedostatek jiných možností a na počátku i přímá vládní objednávka vyburcovaly 

mnohé duchovní, vzhledem k signifikantní početní převaze katolického kléru pochopitelně 

především katolické, k cílevědomé práci na historické rehabilitaci a novém sociálním a 

symbolickém vědomí národních celků, jež dále šířili mezi lid. Jedním z nejvýznamnějších 

důvodů, proč k tomu došlo, byla výše už naznačená reakce na Francouzskou revoluci. 

"Většina příslušníků české měšťanské inteligence bojovala proti Francouzské revoluci 

opravdu z přesvědčení, že revoluční řešení je nesmyslné a kruté. Tím se česká inteligence 

nelišila nikterak od většiny inteligence ostatních evropských národů, která také revoluci 

nakonec odmítla, vyděšena jejími výstřelky" (Mejdřická 1959: 131 ). Tato reakce se přitom 

neprojevila jen v úvahách měšťanské inteligence, ale podstatným způsobem zasáhla i klérus 

všech vyznání. Nemůžeme přitom rozlišit, nakolik šlo o pasivní podřízení státním nařízením a 

nakolik o vlastní vnitřní postoj, ale druhá možnost je alespoň u většiny duchovních mnohem 

pravděpodobnější. V důsledku toho i někdejší osvícenci začali rozlišovat mezi "pravým" a 

"nepravým" osvícenstvím, přičemž druhé uvedené charakterizovali protináboženským bojem, 

neuznáváním jakýchkoli hodnot, nepravou rovností atd., zatímco "pravé" osvícenství mělo 

klást důraz na poklidnou osvětu, řešení sociálních problémů aplikací vědeckých poznatků 

nebo v jiných případech i prostřednictvím historických národních a státoprávních 

rem1mscencí. 

397 To platilo i pro recepci zakázaných domácích autorů. Například Bolzanova Lehrbuch der 
Religionswissenschaft, z nezbytí vydaná v cizině, byla proto v roce 1834 dána na index; Lochman 1954: 96. 
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Typickým příkladem tohoto postoje se stal neobyčejně plodný J. Rulík (Vlček 1951, II.: 227), 

"nepravé" osvícenství však neméně ostře kritizoval exjezuita S. Vydra, pro kterého "vzdělání 

nemá být a není proti víře, to je smysl osvícení, jak mu rozuměla generace let revolučních" 

(Kutnar 2003: 182). Tvrzení V. Viktory, který označil Vydrovo dílo za ostře protiosvícenské, 

je proto nepřesné, zvlášť když si týž autor zároveň uvědomil, že "styl jeho kázání byl ... 

přísně logický, systematický, bez jakéhokoli náznaku barokní emfáze" (Hojda-Prahl 2003: 

317-318). Vydra a spolu s ním další vlivní představitelé české katolické teologie následujících 

desetiletí, jediní kteří prošli cenzurou, v zásadě podrželi hodně z osvícenských myšlenek na 

vzdělávání a sociální povznesení lidu, jen se obávali situace, kdyby k němu mělo dojít příliš 

rychle nebo by se jeho vedení dokonce měl chopit lid sám. Základními, neustále opakovanými 

myšlenkami "umírněně-osvícenské" reakce na radikální osvícenství a la France, se stala 

jednak představa, že Pravdy se nejde dobrat jen rozumem, zejména ne náboženské Pravdy, a 

proto je nutné Zjevení doprovázené případně i tradicí (Vydra 1806: 118). Ve druhé řadě to byl 

sociálně stabilizační postulát, podle kterého ani zdůrazňování rovnosti lidí před Bohem 

neznamenalo rušení stávajících sociálních pořádků (Nejedlý 1806: 431, 435). Vojtěch Nejedlý 

explicitně zdůraznil, že náboženství se mělo stát hrází proti francouzskému neznabožství 

(ibid.: 184), a na tom až na další zůstalo. F. Kutnar proto zřejmě oprávněně uvažoval o 

(dočasné) renesanci náboženského prvku v české kultuře, projevující se kupříkladu 

v obnovování (zatím ještě oficiálně nepovolených) mariánských poutí a v populárních dílech 

o mariánské úctě (Kutnar 2003: 216; cf M. Holubová in Hojda-Prahl2003: 65-67).398 

Katolická teologie, která stála jen o "to dobré" z osvícenského dědictví a která zároveň 

nemohla čerpat ze zahraničních zdrojů, se ovšem propadala do stále zřejmější stagnace a 

vnějškovosti, kdy byly vnitřně přijaté principy umírněného osvícenství pouze vnějškově 

"záplatovány" prostřednictvím revitalizovaného "baroka". S týmž problémem se ale potýkaly 

i církve protestantské, takže ještě v roce 1861 se slovenský luterán Hurban stavěl proti 

"synkům světla světlého", tedy osvícencům, nad něž stavěl neměnné dědictví luterských 

symbolických knih (Hurban 1861: 30). Teologický vývoj v rakouských zemích se 

v postjosefinské době prakticky až do čtyřicátých let 19. století zastavil. 

Myšlenková stagnace předbřeznové doby ovšem nebyla absolutní a to ani pomineme-li 

důležitou otázku pronikání umírněného osvícenství k neintelektuálním vrstvám, protože to, co 

bylo nastartováno osvícenstvím, zájem o národní historii a národně emancipační snahy, našlo 

v tomto období živné pole. Zpočátku s přispěním státu, který historických a státoprávních 

398 Mezi četnými příklady lze uvést spisek Rychlovský 1801. 
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argumentů užíval v protinapoleonské propagandě a později prosazoval etnické vědomí 

z praktických vládních důvodů; když se přitom ještě později již zrozeného českého 

nacionalismu začal obávat, šlo už o nezměnitelnou danost. Výsledkem byla skutečnost, že 

v první polovině 19. století "v Čechách tkvěl na mysli předních duchů- mezi nimi bylo i dost 

kněží - hloub historismus a z něho také povědomí o dějinném významu alespoň Husa a 

husitství ... [a zároveň] ujungmannovců patřil ne-li odpor, alespoň lhostejnost k dogmatům a 

ke konfesijním znalostem k názoru životnímu" (Jakubec 1929-34, II.: 620). Intelektuální 

teologie, jež se v intencích osvícenství skláněla k prostým věřícím a měla na ně osvětově 

působit, našla nové pole působnosti v národní práci, nebo jí byla přímo nahrazena. Teologická 

stagnace předbřeznové doby tedy byla "vykoupena" nárůstem nábožensky podmíněného 

nacionalismu, z něhož se později - nikoli již kněžskou zásluhou - stal nacionalismus 

sekulární, nebo alespoň s náboženstvím mimoběžný. 

V první řadě šlo o protibarokní ocenění české reformace, předznamenané již tím, že v roce 

1782 katolický kaplan poprvé v Čechách vydal Komenského Labyrint (Jakubec 1929-34, II.: 

152). Na to pak navázaly osvícenské diskuse o povaze husitství a jeho významu v českých 

dějinách, které - zatím jen pro intelektuály- via facti legitimovaly toto dědictví jako "řádně 

katolické", přičemž rozhodně nešlo jen o "vysokou" teologii. Nekatolických vzorů, především 

Veleslavína a Komenského, se totiž přímo dovolával například Thámův básnický almanach 

z roku 1785, který naopak byl výrazem "zavržení baroka" par excellence. Přestože totiž 

obsahoval pastorely jezuity F. Spee, přeložené do češtiny v 17. století Kadlinským, Thám tyto 

překlady osvícensky upravil, "vyložil na světský způsob". Z Ježíše se tak stal Meliš, z Marie 

Magdaleny Chloe a Fillis atd. (Bílý 1804: 153). Podobně i pozdější čtvrtý Puchmajerův 

almanach z roku 1802, tedy z období státního zájmu o žižkovskou ideologii, obsahoval 

skladatelovu Ódu na Žižku z Trocnova, patrně jedinou složenou v té době od katolického 

kněze?99 Pateticky řečeno, "tehdejší zanícení české ... se přenášelo přes rozpory náboženské 

a vzdávalo hold velikosti dějinné" (ibid.: 166), i když možná v tomto případě nakonec nešlo o 

víc, než o důsledné plnění "pokynů shora". 

Zanícení pro českou řeč a historii400 a posléze, to už romantickým vlivem, i pro český národ a 

jeho "křísení", sice zachvacovalo jen malou skupinku obrozenských kněží, nejde však říci, že 

nevýznamnou. Jejich prostřednictvím se totiž šířilo do dalších sociálních vrstev, přičemž 

399 Puchmajerova Óda je ukázkou radikální změny katolické intelektuální reflexe husitství, protože ještě v roce 
1795, v prvním almanachu, bylo husitství označeno za strašnou dobu a jeho teologický program za "množství 
mrzkých bludů"; Kraus 1917-24, II.: 224-225. 
400 Např. z abonentů Peldovy Nové kroniky české v roce 1781 byla plná třetina katolických kněží; Petráň et al. 
1990: 307. 

406 



nezbytným průvodním rysem byl právě ne-li vyloženě kladný, tedy alespoň tolerantní vztah 

k husitské národní minulosti401 i k jejím soudobým "dědicům" v podobě protestantských 

církví. Vlastenecké nadšení kněží, jež v novém století nabývalo na síle, se přitom přečasto 

nespokojovalo s buditelskou činností a s folkloristickými či regionálně-historickými spory, ale 

z husitů si doslova bralo příklad. Zatímco totiž pozdního Dobrovského, jak jsme viděli výše, 

k heterodoxní české mši vedly staroslovanské tendence, lysský farář V. Krolmus v roce 1819 

přeložil mši do češtiny a česky jí sloužil výlučně z vlasteneckého nadšení. Z trestu byl sice 

přeložen (Lněničková 1999: 137), avšak nevyžádaná a vyššími církevními kruhy zřejmě 

s obavami sledovaná (poněvadž ne nutně ortodoxní) "bohemizace" teologie nezadržitelně 

pokračovala.402 Ve třicátých letech bylo do češtiny přeloženo Te deum laudamus, byt'si 

v podobě věroučně náležitého Chvalozpěvu sv. Ambrože (Očadlík 1940: 185) a zásadní vliv 

pochopitelně mělo i založení českojazyčného Časopisu pro katolické duchovenstvo v roce 

1828, jen o rok mladšího než byl první český odborný časopis, "Musejník". Z dalších institucí 

rodícího se českého národa měla i Matice česká, založená v roce 1832, z 625 členů v roce 

1846 plných 256 ( 41%) kněží (Cinek 1934: 185). 

Budeme-li ovšem sledovat jediné české katolické periodikum, určené intelektuálnímu 

publiku, zjistíme, že s výjimkou obrozeneckých snah zůstalo vše při starém. Kromě tradičních 

teologických a církevně-historických témat, svým zpracováním se neodlišujících od 

předmodemích výkladových linií, se i zde setkáváme s kritikou radikálního osvícenství,403 

nebo s tradicionalistickým řešením praktických mezikonfesijních vztahů.404 Konfesionalizační 

polemika v plném slova smyslu zde sice absentovala, byla však přetvořena do odporu vůči 

modernistickému nezájmu o náboženství, nebo do podoby praktických sporů s protestanty, 

jimž měla být ukázána ne-li "nepravost", tedy alespoň nedostatečnost a pouhá "trpěnost" 

jejich věr. Jediným příznakem změny naproti tomu až do čtyřicátých let zůstávala vlastenecká 

401 Příkladem může být vydání Blahoslavova životopisu Jana Augusty s herderovsky laděnou předmluvou v roce 
1834; viz Blahoslav 1834. 
402 Příkladem může být F. M. Klácel, který byl v roce 1844 sesazen z profesury na brněnském filosofickém 
ústavu jednak pro své neortodoxní náboženské názory, zavánějícímí panteismem, a také pro své národní 
působení; Dokoupill972: 115; Trapll999: 24-30. Cf také Putna 1998: 136. 
403 F. W. Nowotný: "Nedostatečnost přirozeného čili pauhorozurnného náboženstwj." ČKD 1, 1828, 3: 339-366; 
J. Zeider: "Wychowáwánj mládeže zwláštnj pramen nenábožnosti nynějšjho wěku." ČKD 7, 1834, 1: 82-104, II: 
227-294; F. J. Smetana: "Zda-li jest oswěta lidu obecného nebezpečná cirkwi a státu?" ČKD 8, 1835 . 2: 247-
260, 3: 416-427; J. T. Nowáček: "Co sebau nese odpadnutj od Cjrkwe katolické?" ČKD 17, 1844, 3: 435-469. 
404 "Slowo o wolenj nekatoljku za kmotry djtkám katolickým." ČKD 6, 1833,4: 596-604; J. V. Jirsík: "Proč jsem 
Katolikem?" ČKD 8, 1835, 2: 183-202; S. Wobomjk: "Prornluwenj k newěstě, která se za ginowěrce wdáti 
mjni." ČKD ll, 1838, 3: 428-443; J. Macán: "Prawá křesťanská láska w smjšeném manželstwu mjsta nemá aniž 
mjti může." ČKD 12, 1839, 1: 122-134 (spolu s dvěma přídavky 1: 180-188, 4: 650-671); J. N. Hlawáč: "Staw 
manželský gest swátost." ČKD 14, 1841, 2: 229-242; G. Holubáč: "Katolické cwičenj o smjšených 
manželstwjch." ČKD 15, 1842, 1: 36-55; J. Wotýpka: "Že gediná katolická cjrkew prawá gest cjrkew Krista 
Pána." ČKD 16, 1843,4: 569-582. 

407 



provolání, zdůrazňující potřebu kněžské sounáležitosti s národem.405 Neplatilo to ovšem jen o 

intelektuální teologii prezentované na stránkách ČKD, nýbrž i o aktivním sociálním působení 

jejích protagonistů. 

Kamarýtovy České národní duchovní písně, vydané v letech 1831-32, s1ce nemůžeme 

považovat za reprezentativní folkloristický sběr, neboť jeho ovlivněnost vydavatelem je 

dostatečně známá (Očadlík 1940: 188), toto dílo však na druhou stranu dokumentuje dost 

podstatnou proměnu úcty ke světcům, k níž do té doby stačilo dojít. Oproti "baroknímu" 

období jednak sběratel samozřejmě upřednostňoval zemské světce, avšak už i kult sv. Jana 

Nepomuckého, na kterém akcentoval především jeho českost, zásadním způsobem doplňoval 

především sv. Václavem a sv. Cyrilem a sv. Metodějem (ibid.: 40-46, 189). Tento příklad 

přitom ukazuje nejen už i lidové vstřebání původně osvícenských myšlenek, ale i proměnu 

intelektuálů, kteří se na jednu stranu v duchu romantismu k lidu začali obracet a zároveň na 

tento lid dále "represivně" (v daném případě edičními zásahy) působili. Vedle toho působila i 

skutečnost, že výlučná definice národa na jazykovém principu, k níž romantismus dospěl, 

musela ipso facto akcentovat (nekatolickou) literaturu 16. století proti jazykovému úpadku 

barokní doby (David 2001; VInas 1993: 68), k čemuž se přidával třeba i nacionálně a kulturně 

motivovaný antijezuitismus, začínající už u Pelcla a potom rozvinutý v 19. století (Čornejová 

2002: 228-231; Z. Urválková in Hojda-Praha 2003: 123-127). Většinově katolický národ, 

respektive napřed jeho "intelektuální předvoj", se musel vyrovnat se skutečností, že historické 

období, ke kterému v symbolickém sebevymezení odkazoval, nebylo obdobím katolickým. I 

pro katolické bohoslovce tak v zásadě platilo, že "národ byl v této době rozkolísaných norem 

zbožštěn a stával se posvátným" (Lněničková 1999: 127), i když romantismus se zároveň 

snažil o návrat k prvotnímu, čistému Bohu, mimo jiné i prostřednictvím kroužků obzvlášť 

zbožných, imitujících někdejší náboženská bratrstva, prostřednictvím poutí a podobných 

prvků "lidové" religiozity. 

České katolické bohosloví zůstalo po většinu předbřeznové doby prakticky na pozicích 

umírněného osvícenského reformismu, který ovšem nemohlo dále teoreticky rozvíjet (již 

proto, že zřejmě nikdo nechtěl následovat osud Bolzanův a Feslův), do kterého někdy 

405 J. W. Kamarýt: "Proč má duchownj na české osadě ustanowený uměti dobře česky i má-li také něco wěděti o 
české literatuře?" ČKD 5, 1832, 4: 590-604; P. F. Jabulka: "Gak může duchownj swé wlasti prospěti?" ČKD ll, 
1838, 2: 272-274; J. V. Jirsík: "Řeč o blahočinném působenj katolického kněžstwa." ČKD ll, 1838, 4: 571-592. 
Proti tomu, respektive proti nezamýšleným a neortodoxním důsledkům, ke kterým to vedlo, naopak protestoval 
(ovšem jako jediný) F. Havránek v článku "0 užíwánj latinského gazyku při katolických službách Božjch" 
(ČKD 14, 1841, 4: 623-650). Psal, že "newidělo-li se ale Tridentským Otcům newyhnutelně potřebj, aby w 
cjrkewnj liturgii zaweden byl wšude mateřský gazyk: nepochybugi o tom nic, kdyby se dnes o té wěci gednáno 
bylo na obecném sněmu, že by se toho ani dnes geště newidělo newyhnutelně potřebj" (ibid.: 635). Je ovšem 
otázkou, jaký význam autor přikládal slovům "dnes geště"? 
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pronikaly "barokní" konfesionalizační reminiscence. Je ovšem otázkou, docházelo-li k tomu 

"shora", prostřednictvím klerikální teoretické reflexe, ať již získané výchovou nebo četbou, 

nebo naopak "zdola" v důsledku romantického příklonu k lidu, který osvícenství zasáhlo 

nutně jen částečně a velmi postupně. S jistotou můžeme tvrdit přinejmenším to, že zatímco se 

v tomto období příliš nerozvíjela učená teologie, o to horlivěji řadoví kněží působili 

v národním duchu na lid a stávali se kněžími z lidu. Ideologii obrozeného národa, jíž 

pomáhali prosadit, přijímali za svou vlastní, i když to někdy znamenalo potíže s církevní 

hierarchií a/nebo katolickou ortodoxií. Tyto obtíže s plnou silou vybujely na známém 

shromáždění v Lužickém semináři v roce 1848, kdy pochopitelně pronikly i na stránky ČKD, 

avšak je třeba zmínit, že řada z nich byla v tomto časopise diskutována již dříve. Ve 

čtyřicátých letech se na stránkách časopisu řešily i zcela praktické otázky kněžského povolání, 

které část kléru začala považovat za "zbytečné výlučnosti" - problematika celibátu (jenž 

nemusel být nutný) a navštěvování hospod (které naopak mělo být omezeno).406 Zatím se o 

nich diskutovalo nejčastěji jen v rámci historických rozprav, ale svou aktuálností na sebe 

nenechaly dlouho čekat; tím se katolické osvícenství v roce 1848 vrátilo do veřejné sféry, což 

je závěr k němuž z jiné strany dospěl i E. Winter (Winter 1945: 331n.). 

Ve čtyřicátých letech 19. století si zároveň část katolických teologů začala uvědomovat, že 

"vydání se na cestu národní" nemusí být církvi k užitku. Namísto "pravého" a "nepravého" 

osvícenství začalo být rozlišováno "pravé" a "nepravé" vlastenectví, i když vlastně s použitím 

stejných argumentů a skoro stejnými slovy.407 G. Holubáč přitom náležitého vlastence 

definoval "po katolicku", v zřetelném protikladu vůči soudobému hnutí německého 

katolicismu, jako člověka, který "držj se bezpečného učenj .. při tom nenáwidj onoho 

wěčného a nesmyslného o politice mudrowánj, mistrowánj a wšeho giného nowotářstwj. 

Wšichni ti političtj a cjrkewnj hubaři gsau mu tjm, což wlastně gsau, totiž třeštěnci; na mjstě 

coby se bez ustánj sháněl po temném ideálu občanské aneb náboženské swobody, gako činj 

chlapci po krásném motýlu, raděgi mrawnj swobodnost na wrchu stawj .. Osoba mocnářova 

gest mu swata a welebena, swat a welectěn gest mu zákon státu".408 Důležitější kritika pak 

z podobných pozic zazněla proti náboženské toleranci, která prý spolu s jinými zájmy 

katolického kléru vedla k rozmachu náboženské lhostejnosti, "a tento nakažliwý jed -

wlažnost w náboženstwí - zmocnil se zwláště za naších časů již mnohých katolických 

406 A. H. Keil: "Něco o nawštěwowánj hospod od duchownjch." ČKD 15, 1842,~2: 307-314; "0 bezženství 
kněžském vůbec a zvláště v Čechách a na Moravě." ČKD 18, 1845, 1: 112-151, 2: 326-378, 3: 512-534,4: 697-
723. 
407 G. Holubáč: "Kdo gest prawý wlastenec?" ČKD 19, 1846, 1: 175-180; F. Patera: "Co jest křest'anské 
wlastenectví?" ČKD 20, 1847, 2: 266-275. 
408 G. Holubáč: "Kdo gest prawý wlastenec?" ČKD 19, 1846, 1: 180. 
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křest'anů, a zmáhá se wždy wíc a wíc".409 I "druhá konfesionalizace" se tedy na katolické 

straně začala objevovat již před rokem 1848, nikoli (jen) v jeho důsledku, přičemž směřovala 

jak proti nekatolickým vyznáním tak také proti zvolna se objevujícímu fenoménu 

"matrikového katolicismu". Duchovní si začali uvědomovat, že s religiozitou v jejím 

tradičním vymezení něco není v pořádku, ačkoli zatím ještě neznali (moderní) řešení tohoto 

problému. Pro tuto chvíli však můžeme opustit trvání a proměny, jimiž učená teologie prošla 

jak za josefinského a leopoldovského času reforem tak potom v období reakce a restaurace, 

protože pozornost zaměříme na tu stránku působení, jíž si osvícenský katolicismus považoval 

nejvíc, na jeho působení na běžný lid. 

2. Nábožensko-výchovné působení na lid 

Lidu určená a pololidová náboženská tvorba měla v českých dějinách své nezastupitelné 

místo již v 18. století, poněvadž kniha zde byla - dříve než kdekoli jinde - důležitým 

misijním nebo i agitačním prostředkem, populární náboženské spisy sloužily laické 

konfesionalizaci. Význam lidu určené literatury však na konci osvíceného století ještě výrazně 

stoupl, jednak proto že to bylo záměrem samotných sociálních a náboženských reformátorů, 

především však v souvislosti se skutečností, že stoupl význam lidu jako takového. Od 

posledních let osmnáctého století totiž musíme počítat s "veřejným míněním", zprvu sice jen 

intelektuálním a převahou měšťanským, avšak postupně se rozšiřujícím na další společenské 

vrstvy. Právě na ně bylo zacíleno rozšiřující se spektrum "nízké" literatury, stále zřetelněji již 

nejen náboženské, ale napořád náboženské alespoň významnou měrou. Tento posun 

v následujícím století ještě posílil nástup romantismu, hledání konstitutivních prvků českého 

národa "pod doškovou střechou", jež lid (včetně jeho religiozity) začalo do jisté míry 

považovat za rovnocenného partnera intelektuálů. 

Lidu určená literatura se v tomto období podstatně kvantitativně rozšiřovala (Bělina et al. 

2001: 185), což bylo dáno i její větší faktickou dostupností (eo ipso vzrůstem gramotnosti a 

zájmu o vzdělání), ale také se podstatnou měrou diverzifikovala. Přestávalo jít o pouhé knihy, 

byť ty nadále tvořily významnou složku, vedle nich se začala šířeji rozvíjet publicistika 

(noviny, časopisy a zejména zpočátku především kalendáře; Volf 1930: 99), případně 

divadelní činnost (Hroch 1999: 72-75Jílek-Oberpfalcer 1946: 31). Jen zvolna upadal zájem o 

tradiční informační zdroj v podobě kramářské písně, jež v 19. století ztrácela něco ze svého 

409 A. Wlasák: "0 lhostegností w náboženstwí." ČKD 20, 1847, 2: 211-224, s. 212. 
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původně především náboženského obsahu a směřovala více k profánní senzacechtivosti 

(Petráň et al. 1990: 242), avšak ke krizi tohoto žánru došlo až před polovinou století. Podobně 

tomu bylo i v případě kázání, připravených postupně o své majoritní postavení v rámci elitně

lidového zprostředkování náboženských (a nejen náboženských) obsahů, avšak nepochybně 

stále tvořících jeho významnou složku (Kutnar 2003: 272, 302; Novotný 1954: 619). 

Homiletika byla vedle lidové četby nepochybně nejdůležitějším zdrojem populárních 

náboženských představ, právě proto ovšem byla (stejně jako knižní trh) státem podstatně 

regulována, což se týkalo i knižně vydaných postil a kázání. Cenzurní zásahy do spektra 

pololidové literatury na konci 18. a v první polovině 19. století byly tak značné a 

systematické, že bez (dosud neprovedeného) rozboru úředních akt cenzurní komise je obtížné 

soudit, nakolik vydaná literatura reprezentovala dobové náboženské představy. To však 

nebrání výzkumu toho, jakým směrem je vydaná (a v naprosté většině povolená) literatura 

ovlivňovala, přičemž výklad můžeme začít u literatury na první pohled nenáboženské. 

Nenáboženská a "polonáboženská" výchova lidu 

Osvícenské sociální a náboženské principy, ztělesněné josefínskými reformami, se k lidovým 

vrstvám nejprve a nejmasivněji dostávaly prostřednictvím nových normativních a 

legislativních opatření, přicházejících "shora". Patenty ohlašující zásadní změny byly 

sdělovány rychtářům prostřednictvím patrimoniální správy a ti je pak měli dále rozhlašovat 

celým obcím. K tomu zanedlouho přistoupila i povinnost duchovních sdělovat je po kázání. 

Tyto informační cesty však zřejmě nebyly dostačující, proto se vláda- vedle dalších důvodů

v osmdesátých letech rozhodla dotovat vydávání českých novin, mezi jejichž prvořadé úkoly 

patřilo právě oznamování nových císařských patentů a rozhodnutí. Nebylo to poprvé, kdy 

české noviny vycházely, protože již v letech 1719-72 vycházely (Rosenmiillerovy) Pražské 

poštovské/české noviny, avšak ty informovaly především o dění v cizině a pokud redaktoři 

cítili potřebu věnovat se české politice nebo i religiozitě, což se nestávalo příliš často, psali 

hlavně o církevních slavnostech a výjimečných bohoslužbách, případně o obsazování 

významnějších beneficií.410 Rosenmiillerovy noviny, svým charakterem určené především 

410 Většinu náboženského obsahu Pražských českých novin za rok 1782 zaujala papežova návštěva ve Vídni, o 
níž předběžně informovalo č. ll ( 16. 3. 1782), následující číslo (23. 3. 1782) líčilo papežův odjezd z Říma a 
další jeho příjezd do Vídně (30. 3. 1782). Prakticky celá čísla 14-18 (6. 4. 1782, 13. 4. 1782,20. 4. 1782,27. 4. 
1782, 4. 5. 1782) byla věnována vnějšímu popisu Piova pobytu v metropoli, respektive jeho velikonoční 
bohoslužbě (č. 17, 18) a potomnímu odjezdu (č. 19, ll. 5. 1782). Tím jakoby náboženská problematika byla 
vyčerpána, protože šířeji se noviny věnovaly už jen arcibiskupskému nařízení o komisích pro výslechy od 
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měšťanstvu případně šlechtě, však zanikly na úbytě, před svým zrušením v roce 1772 měly 

jen čtyři předplatitele (na rozdíl od německých novin a časopisů vycházejících v Čechách). 

Tyto noviny sice byly o deset let později obnoveny, avšak větší sociální dopad jim to 

nepřineslo; měly jen 90 abonentů, nejčastěji farářů, vrchnostenských úředníků, kantorů, 

kupců, řemeslníků a mlynářů, zatímco jejich rentabilitu musely zajišťovat guberniální dotace 

(Lněničková 1999: 119; Volf 1930: 132). 

Informačním médiem rozšiřujícím nové patenty a vyhlášky a posléze i informujícím o 

domácím sociopolitickém dění se již sice začínalo stávat tištěné slovo, ale nikoli ještě 

žurnalistika. Hned v roce 1782 totiž M. V. Kramerius vydal překlad Hayova Cirkulárního 

listu, popisujícího "praktické zásady" křesťanské tolerance a podávajícího i její obšírné 

"semi-teologické" zdůvodnění (přetisk viz Medek 1982: 172-176), a především veleúspěšnou 

Patentní ruční knížku pro mešt'ana a sedláka, shrnující podstatné části všech dosud vydaných 

josefinských patentů, která pak byla znovu vydána o pět let později (Novotný 1954: 604-605). 

Ne všem se tím sice zavděčil, jak o tom svědčí Vavákova vášnivá polemika o "pravost" 

tolerančního pastýřského listu (Vavák 1907-38, l./2: 88-106), nicméně ta alespoň ukazuje 

rozšířenost uvedených (na prvním místě) informativních a (ve druhém plánu) lidovýchovných 

děl. Podobně tomu bylo i se známou Knihou Josefovou, Krameriem v roce 1784 přeloženou 

z němčiny a rozšířenou, za jejíhož původního autora bývá obvykle považován A. Zitte. 

Česká úprava Knihy Josefovy (Kramerius 1941: 135-180) především chválila a vysvětlovala 

císařovy reformy, na prvním místě reformy náboženské. Josef II. v ní byl představován 

vpravdě jako spasitel křesťanské víry, zbavující ji barokního "tmářství" a "pověr", rozšiřující 

místo nich poučené a tolerantní náboženství "nového věku". V předmluvě bylo uvedeno, že 

"příčina, pro kterouž tato knížka vůbec se vydává, není než jediná milost k pravdě, na zákonu 

jak přirozeném tak i psaném a nám vydaném upevněné, kteréž se mnozí z katolických kněží 

až dosavad, neméně než jako za dnů hrubé temnosti a nevypravené neumělosti, na odpor staví 

a jí místa v osvíceném tomto století, jen aby, dokudž ještě stačí, lid v pověrách pozdrželi, 

nijakž dáti nechtí" (ibid.: 135). "Plamen reforem" tedy vydavatel přijímal od císaře a snažil se 

jej dále rozšiřovat, aby tak vzdělával nevědomý a pověrčivý lid, pročež Kniha Josefova byla, 

pro větší vážnost, "na způsob Biblí vydaná". Kramerius však v návrzích ("proroctví") svých 

reforem šel ještě dál, než se v té době odvážila jít josefinská administrativa. Požadoval totiž 

lidu srozumitelné bohoslužby v národním jazyce (ibid.: 153), protestantsky laděné zrušení 

kněžského celibátu (ibid.: 177 -178), především však josefinskou náboženskou toleranci 

katolicismu odstupujících poddaných (č. ll, 16. 3. 1782; č. 12, 23. 3. 1782) a dvorskému dekretu upravujícímu 
provádění tolerance (č. 25, 15. 6. 1782). 
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"vysvětloval" v dosti odlišných intencích, než preambule Tolerančního patentu. Její pramen 

správně spatřoval v osvícenské interpretaci křesťanství jako náboženství lásky k bližnímu 

(ibid.: 165, 167), vzápětí však přešel k jejímu "skrytému cíli", daleko přesahujícímu záměry 

osvíceného vladaře, k budoucímu sjednocení křesťanských církví (ibid.: 165, 167). "Josef 

kraloval a mnohé věci změnily se na zemi k dobrému skrze něho ... V těch dnech sešli se v 

písmě zběhlí nesjednocených církví dohromady a radili se mezi sebou o sjednocení písebně. 

Nemohliť pak dlouho jednomyslní býti, mínění jejich nemohla se sjednotiti, ač srdce jejich 

velmi toho žádalo. Vůle nemohla míněním jich rozkázati, uzel byl velmi zadrhnutý. Tu 

pravověřící církev šla a rozt'ala jej. Čímž veliký skutek lásky učinila" (ibid.: 169-170). 

Přestože přitom Kramerius v tomto svém "proroctví" zašel dál, než jeho učení a mocní 

současníci zajít zamýšleli, nebyl ve svém "ekumenickém" přesvědčení zcela osamocen. 

Naopak jím do značné míry vystihl lidové naděje své doby, myšlení jež sice bylo netolerantní 

vůči jiným konfesím, jež by však uvítalo jejich sjednocení (viz např. Adámek 1911-22: č. 

387, 388, 395). Jinak spisovatel stál v zásadě na stanovisku umírněného osvícenství 

s výraznými febroniánskými rysy (ibid.: 157-158), zřetelně se ozývajícím proti omezení 

náboženské svobody (včetně cenzury) a "lidským přílepkům" ke křesťanské zbožnosti 

v podobě vnější víry, svátků, řeholí, pověr, magické interpretace náboženských symbolů 

apod. 

Vlčkův soud, že "Krameriova populární ,Kniha Jozefova' ... ukazuje, že totéž proudění ducha 

času, tytéž myšlenky vládnou i ve spodních vrstvách tehdejšího českého čtení lidového, 

v české josefinské literatuře prostonárodní" (Vlček 1951, 11.: 214), je nepochybně nadnesený. 

Kniha Josefova v době svého českého vydání (přinejmenším jako celek) nevyjadřovala lidové 

náboženské představy (cf Vavák 1907-38, I./2: 88-106), nýbrž se je naopak snažila 

v osvícenském duchu přetvářet a formovat. Přestože se přitom proti ní postavili někteří 

katoličtí faráři, jak si Kramerius stěžoval v předmluvě ke své postile (Kramerius 1785, 

předmluva: 6-7, 11),411 v delší perspektivě se jí to do značné míry podařilo. Nevedla sice 

k větší toleranci vůči jinověrcům, alespoň v prvních letech po svém vydání jistě ne, ale 

zdůvodnění dalších josefinských náboženských reforem z obsahu této prodejně vysoce 

úspěšné publikace (Jakubec 1929-34, 11.: 172; Lněničková 1999: 121) se rozšířilo velmi 

rychle. Knihu Josefovu znal a užíval třeba i lidový veršovec sedlák V. Koťara z Proseče, i 

když si dával dobrý pozor, aby "nepodlehl však její jednostranné [ = pro-nekatolické] 

náboženské tendenci" (Scheybal 1990: 146). 

411 Stejně dobře (nebo zároveň) ovšem mohlo jít o vydavatelův reklamní tah, který měl zvýšit prodejnost 
"zakázaného ovoce". 
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Krameriovým zakladatelským činem byl uveden v chod proces populárního rozšiřování 

josefinských reformních kroků, spojený s jejich vysvětlováním a "semi-teologickým" 

poučováním laických čtenářů. Jeho dalším výrazem se stala o tři roky pozdější (fiktivní) 

"autoapologie" Cysaře Jozeffa modlitebná Kniha (Císaře Josefa modlitební kniha 1787; 

novodobá edice viz Kramerius 1941: 181-191), údajně přeložená od M. M. Strana,412 hlásající 

velmi podobné náboženské názory. "Sociální císař", údajně se modlící k Bohu, "genže 

Sedláka a Krále z Stegné hliny stwořil" (Císaře Josefa modlitební kniha 1787: 3), se stavěl 

ostře proti řeholnímu životu (ibid.: 9-11) i proti "utlačivé" moci nevzdělaných kněží (ibid.: 5), 

zatímco prosazoval náboženskou toleranci (ibid.: 12-14). Případné chyby, k nimž došlo, 

včetně trvající války, ospravedlňoval lživými radami podřízených nebo dobrými úmysly 

s poddanými (ibid.: 4, 22), zatímco ke katolickému kléru zaujímal dost rezervované 

stanovisko. Modlil se totiž za to, aby "Oswěť též konečně rozum mých Biskupů, a kněžj, aby 

déle onomu ponawrženj, genž k dobrému mých poddaných, a k zwelebenj weškerého lidu 

gest zřjzeno, neodporowali" (ibid.: 5), a dokonce i papežskou návštěvu ve Vídni vítal jen 

potud, pokud Kristův náměstek přijel s dobrými úmysly, "pakliby ale giných wěcý odemne 

žádal, genžby k dobrému mých poddaných zemj nesměřovaly, a práwům má Koruny na odpor 

byly ... tak mě odpusť wěčný a nesmjrně sprawedlivý Bože! Když gej wjce za twého 

náměstka neuznám" (ibid.: 26). Proti církevní moci dokonce směřovalo i jedno 

"protestantské" ustanovení, v praxi samozřejmě nerealizované; šlo o rozjímání před zpovědí, 

v němž bylo psáno, že se křesťané mají ze svých hříchů vyznávat jeden druhému, aniž byl 

zmíněn svátostný charakter kněží a jejich moc klíčů (ibid.: 8). 

V době českého vydání údajné císařovy modlitební knihy, jež přes svůj fiktivní charakter (a 

brzkou konfiskaci) ovlivňovala náboženské přesvědčení lidových vrstev, však již měl 

Kramerius jiné starosti. Po von Schonfeldově převzetí Pražských poštovských novin, 

respektive Schonfeldských c. k. pražských novin se totiž v roce 1786 stal jejich hlavním 

redaktorem a začal v nich ,důsledně ve shodě se svým přesvědčením propagovat náboženskou 

toleranci a řídit noviny v duchu osvícenských zásad' (Petráň et al. 1990: 249; cf Novotný 

1954: 607; Volf 1930: 134). Tato změna kursu znamenala především výraznou aktualizaci ve 

smyslu informování o (převážně) domácím a zahraničním politickém dění, o nových 

císařských patentech, ale i o kulturních a sociálních novinkách. Pro Krameria však bylo 

charakteristické i to, že do novin dokázal vložit lidovou osvětu, zejména hospodářská 

(zemědělství), zdravotní a "protipověrečná" poučení, což zřejmě přispívalo kjejich 

412 Za jejího skutečného autora bývá považován J. Hraschanzky. 
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popularitě. Jisté je tolik, že v roce 1789, kdy se Kramerius vedení těchto novin vzdal, měly 

Schonfeldské noviny již asi 900 předplatitelů. 

Krameriovo vedení českých novin přineslo zásadní změnu i v oblasti informování o 

náboženských událostech, kdy si mnohem více všímal domácího religijního dění a 

především zpočátku - poměrně překvapivě také událostí na výrazně menšinové straně 

protestantské. Mohlo tomu tak být i z toho důvodu, že reformovaní pastoři patřili mezi 

odběratele těchto novin, což jim nařídil moravský superintendant M. Blažek (Pražák 1961: 

85; !dem 1962: 134). Spíše je však třeba v tom spatřovat jednak Krameriovu vlastní 

"protestantofilii", projevující se již dříve jeho úzkými styky s faráři helvetského vyznání (viz 

Lukášek 1952: 321, 331), a výraz osvícenské náboženské tolerance. Schonfeldské noviny 

totiž sice přinášely i stesky protestantů na toleranční omezení,413 avšak mnohem častěji 

informovaly o nejasnostech a "nectnostech" rané Toleranční doby, které řádným českým 

protestantům nebyly právě po chuti, jako bylo nedovolené sektářství (konkrétně křečhořská 

"víra sionská")414 a nechut' platit farářům jejich služné, zdůvodňovaná tím, že "ti lidé magjt' 

takowý obyčeg: když Protestantský Kazatel od nich platu žádá, hrozý mu, že k Katolickému, 

a Katolicky naproti tomu, když gich farář o swůg desátek upomjná, hrozý, že 

k Ewangelickému náboženstwj přistoupěgj".415 Vzpomínány pochopitelně byly i události 

důležité pro katolické křesťany, ty ale byly interpretovány v duchu osvícenských 

náboženských představ, jako například nepomucenský svátek "našeho milého wlastence", 

jenž "opět slawen byl toliko w tichosti, a wjce se stkwěl wzdělawatedlnou horliwostj k Bohu, 

než jakausy marnau zewnitřnj okrassau a pompau".416 Tomu odpovídalo i neutrální 

informování o nových náboženských ustanoveních vydaných v této době,417 případně o 

sedlácké vzpouře na Litomyšlsku, jež podle názoru listu vznikla "z bezbožnosti", avšak autor 

tím myslel výlučně odpor vůči stávajícím sociálním pořádkům.418 Krameriovy pozdější 

zprávy o Francouzské revoluci nenechávaly na pochybách, že to bylo jeho nejvlastnější 

přesvědčení. 

V dalších letech ovšem redaktorův (žurnalistický) zájem o náboženské události slábl, nebo byl 

nějak z vnějšku omezován, případně se plně realizoval prostřednictvím Nových kalendářů 

413 Např. SchOnfeldské noviny 1787, č. 3, 20. 1. 1787, s. 22. 
414 Schonfeldské noviny 1787, č. 1, 6. 1. 1787, s. 6. 
415 Schonfeldské noviny 1787, č. 1, 6. 1. 1787, s. 6. 
416 SchOnfeldské noviny 1787, č. 20, 19. 5. 1787, s. 155. 
417 Schonfeldské noviny 1787, č. 2, 13. 1. 1787, s. 12; č. 16, 21. 4. 1782, s. 123. 
418 SchOnfeldské noviny 1787, č. 21, 26. 5. 1787, s. 163. 
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Tolerancý, vydávaných od roku 1789.419 S výjimkou četných oznámení o jejich vydávání a 

"tolerančním" určení pro katolíky i protestanty,420 se religijní problematika ze Schonfeldských 

novin prakticky vytratila. To pak platilo i za dalších redaktorů, bratří Thámů a Tandlera, kdy 

tyto noviny, alespoň pokud jde o čtenářský zájem, znovu upadaly. V roce 1808 měly totiž 

Kramériusovy c. k. vlastenecké noviny 650 výtisků a Schonfeldovy české noviny jen 200, 

zatímco německé pražské noviny plných 1.400 (Petráň et al. 1990: 250). 

Zůstaneme-li prozatím u problematiky českých novin a jejich lidovýchovného působení 

v náboženské oblasti, je třeba říci, že úbytek prostoru věnovaného náboženství postihl i 

Kramériusovy c. k. pražské poštovské/vlastenecké noviny, vydávané po redaktorově rozchodu 

se Schonfeldem od roku 1789. Noviny se specializovaly hlavně na válečné a politické zprávy, 

případně na informace o císařských patentech, zatímco náboženské a kulturní informace 

v nich prakticky absentovaly, respektive byly redukovány převážně na institucionální složku. 

Proto například v "marokánském roce" 1801, kdy značná část českého venkova očekávala 

příchod soudného dne, k tomuto tématu nevyšel ani jediný článek. Je ovšem otázkou, nakolik 

šlo o redaktorův osobní zájem a nakolik o působení cenzury, po vypuknutí Francouzské 

revoluce stále ostřejší a vůči českým novinám do značné míry nevraživé. Hned v roce 1789 si 

totiž například chrudimský hejtman stěžoval, že hlavním zdrojem údajné pozitivní lidové 

recepce Revoluce byly právě české noviny, které kupovali hlavně protestantští pastoři a 

půjčovali je sedlákům421 (Mejdřická 1959: 80-81; Eadem 1989: 166; Roubík 1923: 177). 

Podle výkazu poštovní správy se na český venkov tehdy posílalo 641 výtisků českých novin, 

na Moravu 187, do Uher 55 a do Vídně 17 (ibid.: 181 ), přičemž mezi jejich čtenáře 

nepochybně patřili i někteří toleranční sektáři (Adámek 1922-29, 1926: 37-38; Nešpor 2004: 

78). Na tomto místě není potřebné zkoumat, došlo-li k přímým restriktivním opatřením vůči 

Krameriovým novinám, nebo byla-li v následujících letech pouze uplatňována autocenzura, 

nepochybné však je, že noviny - stejně jako další tištěná produkce - nabraly silně 

protirevoluční kurs (Kutnar 1934; Mejdřická 1959: 131-132, 163-164; Mlynaříková 2001: 

66). Přitom se zdá, "že Kramerius tuto vynucenou loajalitu doplňoval vstřícností 

419 Bylo již uvedeno, že Kramerisu nebyl první, kdo se prostřednictvím kalendářů snažil oslovit (v Krameriově 
případě nikoli výlučně) české protestanty; starší kalendář Hochenbergrův však měl marginální význam, proto mu 
na tomto místě nebudeme věnovat pozornost. Pokud jde o obsah, od Krameriových kalendářů se výrazněji lišil 
jen tím, že obsahoval soupis všech protestantských duchovních v Čechách a na Moravě (Historický kalendář 
1785: 3-12). 
420 Např. SchOnfeldské noviny 1788, č. 44, 1. ll. 1788, s. 352; dtto i v následujících číslech. 
421 Bylo tomu tak na již zrníňovaný popud M. Blažka (závazný však jen pro moravské faráře h. v.), podle kterého 
pastoři reformované církve měli povinně odebírat dva exempláře českých novin, jeden pro sebe a druhý pro 
lidové čtenáře (Pražák 1961: 85; /dem 1962: 134). Zájem o české noviny však pastoři nepochybně měli i sami, 
jednak pro potřebu informovanosti o nejvyšších nařízeních a také z toho důvodu, že původem (většinou) 
maďarští reformovaní si jejich četbou zdokonalovali znalost češtiny. 
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nevynucenou, zejména při publikování mimořádně ostrých protirevolučních výpadů" (Hroch 

1999: 70), aniž to snížilo popularitu jeho listu. 

Vzhledem k výrazné pro-josefínské orientaci M. V. Krameria nijak nepřekvapuje, že jeho 

noviny věnovaly velkou pozornost císařovu skonu, jehož vydavatel nepochybně upřímně 

litoval,422 a nástup Leopolda II. na trůn přijímaly s jistými - mezi řádky vyřčenými -

obavami, že dojde ke změně náboženského kursu, která nemusí být ve všech ohledech 

pozitivní. "Jak se zdá", psal Kramerius, "wšechny prelatury opět dostanau swých farářů, a we 

mnohých duchownjch wěcech weliké změny očekáwati se mohau".423 Leopold však, 

s výjimkou své pražské korunovace,424 neučinil nic, čím by redaktora a vydavatele českých 

novin konsternoval natolik, aby to vyvolalo jeho hodnotící reakci, byť třeba ukrytou mezi 

řádky. Krameriovy noviny pozdní josefínské a leopoldovské éry proto o náboženství, 

s v)jimkou změn v obsazení významných benefícií, informovaly pouze v případě vydání 

nových císařských nařízení, týkajících se penzionování přestárlých (katolických) 

duchovních,425 náboženského vyznání dětí po konverzi jejich židovských rodičů ke 

křest'anství,426 či kněžské povinnosti nosit kleriku.427 Samozřejmě i zde vydavatel inzeroval 

svůj toleranční kalendář a nadto i vydání dalších českých náboženských spisů určených 

lidovým čtenářům,428 avšak jen jednou se kriticky pozastavoval nad pověrčivostí běžné 

populace. Došlo k tomu v souvislosti s případem, kdy velimský sedlák úmyslně strašil své dvě 

nevlastní dcery, aby je tak připravil o dědictví, což redaktor komentoval slovy "opět gedna 

hystorye o strašidlu! - O by sprostný lid aspoň giž tjmto přivěhem sobě usmyslil, a takowým 

babským powídačkám o strašidlech gednau wěřiti přestal!"429 Po Leopoldově smrti a 

Františkově korunovaci, opět barvitě vylíčených,430 si ovšem všiml vnějších změn 

náboženského chování a institucí, jako byla "neobyčejná slavnost" sv. Jana Nepomuckého 

v roce 1792,431 nebo "slavnost, kteréž zde od několika let nepamatujeme" v podobě udílení 

teologického doktorátu pražskou univerzitou.432 

V dalších letech nicméně Krameriovo snižování zájmu o náboženství trvalo, přičemž se 

projevovalo nejen absencí této problematiky v jeho listě, nýbrž i odlišnými důrazy. Například 

422 Krameriusovy noviny 1790, č. 8, s. 63; č. 10, s. 75-79; č. ll, s. 87-88. 
423 Krameriusovy noviny 1790, č. 18, s. 141; obd. č. 16, s. 127. 
424 Krameriusovy noviny 1791, č. 35, s. 277n.; č. 36, s. 281-283; č. 37, s. 289n.; č. 38, s. 297n. 
425 Krameriusovy noviny 1790, č. 7, s. 55. 
426 Krameriusovy noviny 1790, č. 24, nečíslováno. 
427 Krameriusovy noviny 1790, č. 28, s. 223. 
428 Např. Krameriusovy noviny 1790, č. 2, s. 16; č. 5, s. 40; č. 7, s. 56; č. 21, s. 168. 
429 Krameriusovy noviny I 791, č. 29, s. 231-232. 
43° Krameriusovy noviny 1792, č. 10, s. 8ln.; č. 18, s. 149n.; č. 33, s. 272n.; č. 34, s. 28ln.; č. 35, s. 291. 
431 Krameriusovy noviny 1792, č. 20, s. 172. 
432 Krameriusovy noviny 1792, č. 30, s. 252. 
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po vyhoření Jindřichova Hradce v roce 1801 tak s1ce svou žádost o pomoc postiženým 

formuloval v náboženském hávu, ale obracel se již nikoli na křesťany, ale na 

"spolukrajany".433 Náboženské přesvědčení M. V. Krameria tedy sice zřejmě zůstalo 

nezměněno, jeho prezentace na stránkách novin však od konce osmdesátých let výrazně 

ochabovala, přičemž noviny se orientovaly spíše na katolického ( = většinového) čtenáře. 

Lidové však zůstaly napořád, respektive tento aspekt v nich byl paralelně s úbytkem zájmu o 

náboženství ještě podtržen v podobě různých vzdělávacích článků, sloužících k hospodářské, 

především zemědělské osvětě.434 Ty se od počátku 19. století staly v podstatě pravidelnou 

rubrikou Krameriových novin a v této pozici zůstaly i po úmrtí jejich zakladatele (1808), kdy 

list- tehdy již bez uvedení vydavatelova jména v titulu- převzal jeho syn Václav Radomil. 

Po celou první polovinu 19. století, až do roku 1848, přitom platilo, že hlavním obsahem 

českých novin (dokud ještě vycházely) a časopisů,435 byly lidově vzdělávací a zábavné 

články; stejně jako z nich druhdy vymizel zájem o religijní záležitosti, živořila v nich také 

politická "rubrika". Nezávisle na tom však podle J. Volfa tyto noviny měly v posledním 

záchvěvu své slávy, na počátku dvacátých let, snad až několik tisíc výtisků (Volf 1930: 164 ). 

Vydáváním českých novin se ovšem M. V. Krameriova žurnalistická činnost, jejíž podstatnou 

složkou bylo vědomé osvětové působení na lidové vrstvy, rozhodně nevyčerpávala. Noviny 

z jistého úhlu pohledu tvořily vlastně jen předstupeň k podniku mnohem širšího dosahu, jímž 

bylo od roku 1789 až do zavedení vysoké kalendářové daně o deset let později vydávání 

Nových kalendářů Tolerancý (Kramerius, Nový kalendář 1789-98). Jak název napovídá, 

kalendáře byly určeny obojímu českému lidu, katolickému i protestantskému,436 přičemž 

vedle nezbytného avšak nepříliš obsažného kalendária jednotlivých konfesí,437 předpovědi 

meteorologických a astronomických událostí a seznamu výročních trhů obsahovaly především 

stručný výtah z událostí minulého roku, pořízený pochopitelně z Krameriových novin, soupis 

císařských patentů, strukturovaný podle let vydání nebo podle témat, a osvětová hospodářská 

poučení. Kalendáře tedy byly jakousi lacinou náhražkou novin, patentní knížky a vzdělávací 

433 Krameriusovy noviny 1801, č. 22, s. 172. Projevem osvícenského křest'anství ovšem na dmhou stranu zůstal 
konkrétní příklad pravé křesťanské lásky v podobě starosti o dlouhodobě nemocnou ve Střešovicích; ibid., č. 41, 
s. 324. 
434 Např. Krameriusovy noviny 1801, č. 49, s. 388; č. 50, s. 396; č. 51, s. 404; č. 52, s. 412. 
435 Pro první polovinu 19. století bylo charakteristické, že nad českými novinami významem převažovaly 
zábavné a odborné časopisy. Ty sice mnohdy měly jen jepičí život, ale J. Volf jich jen v Praze napočítal 28; 
Volf 1930: 147-148; cf také Hroch 1999: 211-213. 
436 Hned na počátku prvního ročníku kalendáře byl v rámci Uvedení k rozličným potřebným věcem znovu vydán 
český překlad Tolerančního patentu s vysvětlujícím komentářem; Kramerius, Nový kalendář 1789. Cf výše 
pozn. č. 419. 
437 Jistý ohled však byl brán i na židy, respektive na skutečnost, že židé z důvodu svých svátků v některé dny 
nevedou obchody. Viz např. Kramerius, Nový kalendář 1796: nečíslováno, s. 18a. 
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příručky v jednom. Jejich četba a obliba přitom byla nepochybná (Dobiáš 1881: 5; Hroch 

1999: 140; LČL 1985-2000, 2/II.: 931; Lněničková 1999: 121; Prášek 1905: 79), což lze 

ilustrovat i skutečností, že v roce 1787 se za pouhé dva týdny prodalo 2.000 výtisků kalendáře 

a Kramerius musel pořídit nové vydání a o rok později vyšla hned tři vydání. Podle J. 

Novotného přitom šlo o vůbec nejčtenější české knihy své doby (Novotný 1954: 613), 

přičemž- jak jsem již uvedl v kapitole o pramenech- popularita Nových kalendářů rozhodně 

nezanikla s tím, jak uplynuly roky na které byly určeny. Naopak ještě na konci druhého 

desetiletí 19. věku došlo k jejich reedici. 

Pro první léta vydávání Nového kalendáře Tolerancý bylo charakteristické, že Kramerius 

v podstatě kopíroval císařskou reformní politiku, respektive o ní stručným způsobem 

informoval, jako tomu bylo v případě jeho dřívější Patentní ruční knížky. 438 Když však po 

nástupu Františka II. na trůn reformy ustaly, vydavatel kalendáře musel sáhnout po jiné látce. 

V letech 1792-96 se jí stalo znovupřipomenutí císařských a guberniálních nařízení 

upravujících a doplňujících znění Tolerančního patentu z roku 1782,439 což ukazovalo na jeho 

snahu spravedlivě se postavit ke všem povoleným vyznáním, respektive oběma stranám 

připomenout jejich zákonná práva ale i povinnosti. "Toleranční oddíly" Nového kalendáře 

můžeme chápat i jako Krameriovu snahu o udržení pořádku na rozdíl od bouřlivých prvních 

potolerančních let, která nabývala na aktuálnosti v souvislostech protináboženského tažení 

Francouzské revoluce.440 Těžko soudit, byl-li na vině nezájem veřejnosti, vydavatelův vlastní, 

438 Například první kalendář stran náboženských patentů informoval o dvorských nařízeních z 30. 3. 1786, podle 
kterého faráři nesmí svévolně zvyšovat štolu a o jejím zaplacení musí vydat písemné potvrzení, z 15. 8. 1788 o 
soudních rozvodech protestantských a židovských manželství a z ll. 9. téhož roku o zákazu zvonění proti 
bouřce, "což djlem k přestupowáni zápowědi, která dne 26 listop. 1783 prošla i wede, a djlem proto zbytečné 
gest, že se bauřky samy oznamugi, a mocněgi než wšecken zwuk zwonů k modlenj vybizegj"; Kramerius, Nový 
kalendář 1789, nečíslováno. 
439 V roce 1792 šlo o trestání nekatolíků, budou-li bezdůvodně hanět katolickou víru (24. 2. 1782), nezbytnost 
potvrzení protestantských pastorů konsistoří, povinnost nekatolíků platit štolu a její kontrolu krajskými úřady a o 
povolení zahraničních sbírek na stavbu českých protestantských modliteben (6. 3. 1782). O rok později to byl 
zákaz novobratrských kazatelů (1 O. 3. 1782), povolení říšského původu protestantských pastorů s výjimkou 
Saska a Slezska, ovšem po jejich zkoušce v Uhrách nebo u těšínské náboženské komise (13. 3. 1782), povinnost 
nekatolíků platit štolu, konkretizace jejich pohřbů a dalších rituálů, které do příchodu nekatolických farářů měl 
za zvláštních podmínek konat katolický kněz {16. 3. 1782). V roce 1794 Nový kalendář připornněl nařízení 
"kdež se zbořeni, od katolíků nikdý nepotřebowani, aneb někdy býwali protestantsti chrámowé nalézagi, mohau 
se protestantským obcým po uskrwněni autrat propustiti", avšak až po posouzení guberniem (18. 3. 1782), o 
zákazu nátlaku na přestupující (21. 3. 1782) a možnosti katolicity dítěte nekatolických rodičů (28. 3. 1782). 
Následujícího roku přišla na řadu zápověď hromadných přihlášek (31. 3. 1782 a 1 O. 4. 1782) a informace o tom, 
že Josef II. si odpadání od katolické víry nepřeje a rozhodně zakazuje v této věci jakýkoli nátlak {17. 4. 1782) a 
konečně v roce 1796, kdy Nový kalendář naposled shrnoval obsah tolerančních nařízení, zákaz srocení 
protestantů při jejich pohřbech ( 17. 8. 1782), možnost zřizování nekatolických škol (23. 8. 1782), povolení 
tisknout schválené protestantské knihy ( 14. 9. 1782) a zápověď účasti na protestantských bohoslužbách pro ty, 
kdo se jako protestanti řádně nepřihlásili (21. 2. 1783). Viz Kramerius, Nový kalendář 1792-96, nečíslováno. 
440 Tomuto výkladu by odpovídal i relativní rozsah některých politických zpráv. Zatímco ,,královraždě" Ludvíka 
XVI. Kramerius věnoval plných 7 stran, dřívější smrt Josefa II. i Leopolda II. na stránkách kalendáře (na rozdíl 

419 



institucionální tlak, nebo něco jiného, ale výčet tolerančních nařízení nikdy nebyl dokončen. 

Jeho místo zaujaly vzdělávací rubriky, publikované zprvu (od roku 1795) souběžně, 

především "naučení o pňrozených věcech", vysvětlující bouřku a zemětřesení (1795), "hořící 

vzduch" a komety (1796), meteority a věštebné úkazy (1797), a v posledním roce vydávání 

kalendáře první díl zeměpisného a demografického popsání českého království (1798).441 

Vzdělávací a výchovné zaměření těchto článků pňtom směřovalo k potlačení lidových 

pověrečných představ, k očištění jejich religiozity od "babských výmyslů", ve prospěch 

racionálního, k etice cíleného "pravého" křesťanství. Podobný charakter ostatně měly ještě o 

dvě desetiletí později některé články Nejedlého Hlasatele (viz Kliment 1911 ), stejně jako 

knižní příručky (Gostko z Serentbálu b.d.). 

V. M. Kramerius nebyl na sklonku 18. století jediným vydavatelem kalendářů, v roce 1797 

mu totiž začal konkurovat poněkud náročnější Kalendář historický J. Rulíka, i když v tomto 

případě vlastně vůbec nešlo o kalendář, nýbrž o pouhé analistické vypsání událostí z let 1780-

1807 (Rulík, Kalendář historický I., 1797 - Přjdawek, 181 0). Většina textu samozřejmě i zde 

pojednávala o josefínských reformách a později o válkách s Francií, přičemž událostí 

relevantních vzhledem k náboženským dějinám valem ubývalo, Rulík však na rozdíl od 

Krameria kladl zřetelně větší důraz na historickou kontinuitu a poměrné zastoupení 

jednotlivých konfesí v zemi. Jinak řečeno, existence tolerovaných protestantů jej, s výjimkou 

nejdůležitějších legislativních změn, prakticky nezajímala, zato se více rozepisoval o 

proměnách institucionální složky českého katolicismu. Přehled Rulíkem uváděných nařízení o 

náboženských změnách, ukazující trvale klesající pokles jejich četnosti a charakterovou 

proměnu, udává tabulka č. 12. 

Vedle těchto změn, které spisovatel Kalendáře historického uváděl bez jakéhokoli hodnocení, 

s výjimkou ocenění významu zrušených řeholních společenství, a vedle personálních změn na 

významnějších místech katolické církve, Rulík považoval za nutné uvést jen několik málo 

dalších náboženských událostí. V první řadě to byla vyhroceně odsouzená bezbožnost 

Francouzské revoluce (ibid., I./1797: 103-104, 191 aj.) a bohoslužby na podporu císařských 

vojsk (ibid., II./1798: 94; IV./1803: 111-112; V./1806: 58), veřejné vystavení ostatků sv. Jana 

Nepomuckého, které "podáwali se lidu k ljbánj od rána až k wečeru, ku kteréžto pobožnosti 

lidé každodenně w welikých zástupjch přjcházeli" (ibid., V./1806: 41), a pak i rarita v podobě 

císařovniny účasti na židovské svatbě (ibid.: 38-39). 

od novin) "odbyl" mnohem skrovnějším místem; Kramerius, Nový kalendář 1794, nečíslováno. Podobně byla 
následujícího roku smrt Marie Antoinetty rozepsána na šest stran; ibid. 1794. 
441 Kramerius, Nový kalendář 1795-98, nečíslováno. 
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Kale- Udá- Obsah referovaných patentů a nařízení Stránkový 
ndář los ti rozsah 

z let 
I. 1780- 13. 10. 1781 Toleranční patent 29 
1797 1797 15. ll. 1781 Možnost návratu náboženských emigrantů 30 

12. 1. 1782 ad. Rušení řádů a řeholních společenství 31-33,34-36, 
38, 40, 43-45, 
53-55, 56 

22. 2. 1782 Povinnost katolických matrik pro 33 
nekatolíky 
6. 3. 1782 Zákaz přijímat faráře z Herrnhutu 34 
5. 4. 1782 Zákaz katolických kázání proti protestantům 35 
25. 5. 1782 Placetum regium 35 
12. 7. 1782 Zákaz kostelního prodeje svíček 36 
23. 8. 1782 Povolení zřizovat nekatolické školy 36-37 
22. 9. 1782 Zákaz žebrat pro žebravé řády 37 
28. 1 O. 1782 Povinnost ohlašovat patenty z kazatelen 37 
28. 1. 1783 Rušení "prostranných" kostelů a kaplí 39 
14. 3. 1783 Zákaz zahraničních "dependencý" řádů a 40 
zrušení jejich exempce 
17. 4. 1783 Zákaz svádět k nekatolictví 41 
18. 7. 1783 Povolení protestantům kupovat nikdy 42 
neužívané katolické kostely 
1 O. 4. 1784 Nekatolíci platí štolu jen faráři, ne 48-49 
kostelníkovi, farář je v případě nepřítomnosti pastora 
křtí, oddává a pochovává 
1. 5. 1784 Zákaz bohoslužeb mimo farní chrámy 52 
12. 1 O. 1784 Úvody i pro svobodné šestinedělky 54 
20. 12. 1784 Opakování tolerančních omezení 54-55 
1. 6. 1785 Přenesení těšínské konsistoře a. v. do Vídně 58 
5. 6. 1785 Zákaz prodeje kořalky v době bohoslužeb 58 
14. 6. 1785 Zákaz ofěry v kostelech 58 
5. 8. 1785 Zákaz koledy a vykuřování chrámů 59 
ll. 9. 1785 Zrušení náboženských bratrstev 60 
12. 6. 1786 Zákaz božítělových procesí 66 
ll. 1. 1787 Potvrzení kněžského celibátu 71 
1. 9. 1787 Nové uspořádání far v Praze 75 
ll. 9. 1788 Zákaz zvonění proti bouřce 92 
20. 1. 1790 Knižní cenzura 111 
8. 6. 1790 Zákaz protikatolických knih 119 
17. 3. 1791 Znovupovolení procesí 132 
23. 8. 1791 Císařská nadace pro české protest. studenty 138-139 
21. 1. 1792 Usnadnění kněžského svěcení studentům 170 
13. 2. 1792 Konkursy na obsazování far 171-172 

II. 1796- 26. 8. 1798 Beatifikace Linharta z Port o Mauritio 54 
1798 1799 
III. 1798- 25. 2. 1787 Povinnost stavět márnice 88 
1800 1800 
IV. 1799- 23. 3. 1800 Nařízení modliteb za vítězství 55 
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1803 1803 13. 12. 1801 Dispens od postů z důvodu drahoty 142 
v. 1803- --- ---
1806 1807 
Přjda 1807- 24. 12. 1807 Přesun Půlnoční mše na 5 hodinu ranní 43 
wek 1810 
1810 
Tab. č. 12: Změny institucionalizované religiozity uváděné J. Rulíkem v Kalendáři 

historickém. 

Zdroj: Rulík, Kalendář historický I., 1797 - Přjdawek, 181 O. 

Není přitom nezajímavé srovnat Rulíkův seznam (vedle patentů ovšem zahrnující i oběžníky a 

další typy nařízení) sjediným rámcově úplným seznamem císařských patentů, dochovaných 

v SÚA Praha (pro vládu Josefa II. a jeho dvou nástupců Kulířová-Sander 1956: 188-220; 

Kahuda 1997: 12-15). Sbírka patentů SÚA totiž uvádí jen šest Rulíkem recipovaných 

nařízení, ve dvou případech spojených s rušením řádů a řeholních společenství, dále 

s likvidací jejich zahraniční závislosti,442 s placetem regiuem443 a se zákazem zvonění proti 

bouřce;444 tato absence řady císařských patentů, o jejichž vydání kromě patrně nepříliš 

spolehlivého Rulíkova Kalendáře historického víme odjinud, nepochybně ukazuje zásadní 

absence ve sbírce (dochovaných) patentů pro josefinské reformní období, ačkoli pro starší 

období je tato sbírka - alespoň pokud jde o protireformační nařízení - v podstatě úplná. 

Naopak Rulík neuvedl celou řadu patentů, které se ve sbírce dochovaly; jednalo se především 

o vydání náboženské tolerance židům a další související liberalizaci/změn/45 a o některé 

zásahy do stávajícího církevního práva, vedoucí k omezení především v oblasti styku 

s c1zmou a v kompetencích souvisejících s uzavíráním sňatků (respektive dispenzací a 

rozvodů).446 Je docela dobře možné, že všechna chybějící ustanovení J. Rulík neuvedl 

442 Patenty ve skutečnosti vyšly dříve, 23. března 1781 a ll. října 1782; Rulík patrně uvedl dataci příslušného 
guberniálního oběžníku. 
443 Dtto, 26. března 1781. 
444 Patent vyšel 26. listopadu 1783; patrně šlo o první (Rulíkem neuváděnou) publikaci patentu, zatímco ve 
sbírce patentů SÚA se nedochovala druhá verze patentu, kterou naopak znal Rulík. 
445 15. prosince 1781 toleranční edikt pro slezské židy, 13. února 1782 pro moravské (příslušný edikt pro Čechy 
ve sbírce chybí), 3. května 1786 sňatkové zákony platí (s úpravami) i pro židy, 23. července 1787 povinnost židů 
přijmout stálá příjmení a německá křestní jména, 17. ll. 1787 zvýšení Familicnnummem na Moravč, 3. dubna 
1789 v Čechách, 3. srpna 1797 povolení svobodného konání bohoslužeb, staveb synagog a škol a provozování 
všech řemesel24. října 1798 nové daňové nařízení pro české židy, 9. listopadu 1808 jednotná židovská daií.. 
446 9. prosince 1780 zákaz odkazovat jmění noviců církvi než složí řeholní sliby, 14. srpna 1781 přededení 
agendy sňatkových dispenzí z Říma na domácí arci/biskupy, I. června 1782 zákaz sbírání náboženských 
almužen ve prospěch ciziny, 23. srpna 1782 úprava kompetencí při jednání církevního práva, 24. srpna 1782 
precizace výjimečných situací, kdy je v případě rozvodu možné obracet se do Říma, 28. dubna 1783 zákaz 
zříkání se duchovních úřadů ve prospěch třetí osoby nezávisle na církevním rozhodnutí, 20. února 1784 
povinnost vést jednotné matriky, 6. listopadu 1786 odúmrť jmění sekularizovaných řeholníků ve prospěch státu, 
pokud zemřeli bez závěti nebo své jmění odkázali do ciziny, 17. června 1788 specifikace možnosti sií.atku 
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záměrně; v případě ustanovení o židech patrně z důvodu svého/sociálního přinejmenším 

latentního antisemitismu, v případě církevních omezení proto, že se svými důsledky týkala 

marginální složky obyvatelstva. Tak tomu totiž bylo i v případě změn manželského práva, 

které se reálně dotýkaly mizového procenta sňatků nebo nebyly pro jejich subjekty důležité 

(jednotné matriky), kdy však mohlo hrát svou roli i to, že se konzervativní autor Kalendáře 

historického mohl obávat nárůstu žádostí o tyto, z jeho hlediska nechtěné, změny nebo 

alespoň zmatků s nimi spojených. 

Noviny a kalendáře představovaly nový typ literárního působení na lidové čtenáře, k němuž 

dalo ve větší míře podnět právě až osvícenství; vedle nich však samozřejmě existovala i 

"tradiční" literatura, letáky, brožury a knihy, která se ve sledovaném období také podstatnou 

měrou rozšiřovala. Jednou z prvních osvícensky laděných vzdělávacích knih, jež byla určena 

lidovému čtenáři a která doznala širokého rozšíření, přitom byla J. Prokopova volná adaptace 

Campeho Mravního naučení pro mládež selskou z roku 1780 (Tenčík 1962: 73-80). Podle F. 

Tenčíka šlo o dílo plně osvícenské, etizující náboženství, horlící například pro (zatím 

nepovolenou) náboženskou toleranci, spojující na jedné straně učebnici náboženství 

s výkladem obecné mravouky, ale zároveň přinášející i poučení o praktických otázkách chodu 

hospodářství. Tento typ lidovýchovné vzdělávací literatury se však ve větší míře prosadil až 

v následujících letech, mimo jiné v souvislosti s prohlubováním školního působení. Knihy 

určené "pro mládež", doplňující školní vyučování, přitom představovaly především základní 

uvedení do poznatků soudobých přírodních věd, jako Gostkův spis O Žiwlech (Gostko 

z Serentbálu b.d.), ve kterém autor pojednal základy astronomie a popsal "zemské živly" 

(oheň, vzduch, led, moře, původ barev atd.), aby je zbavil fantastických a nadpřirozených 

lidových výkladů. Vyšel pochopitelně z Božího stvoření (ibid.: 4), které racionalizoval ve 

vztahu k lidským kognitivním schopnostem, takže například "nemůže se pochybowati, že ty 

hwězdy w dobrým pořádku gsau, poněwadž Bůh nic proti Pořádku nestwořil, že se nám ale 

ten Pořádek nezdá, Přjčina gest, poněwadž welmi wzdálené gsau" (ibid.: 8, obdobně o 

kometách ibid.: 13 atp.), nicméně rozhodně popřel magické působení "živlů" na lidský život a 

světové dění (ibid.: 13 ). Tento přírodopis se sice neuchýlil k deismu sensu stricto, neměl však 

k němu příliš daleko; víra začala být, podobně jako o několik desetiletí dříve u 

protestantských autorů, vykazována do sféry náboženství a transcendentna, zatímco pro 

poznání dění tohoto světa "postačila" přírodní věda, nyní už i běžné populaci. 

rozvedených osob, 29. listopadu 1788 převedení řeholního kléru pod pravomoc světských soudů, 18. října 1792 
opětovné povolení pi'1jčování církevního jmění (za určitých podmínek) Františkem II. 
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Pro konec 18. století nicméně bylo typičtější, že vzdělavatelé lidu, jako byl M. V. Kramerius, 

od roku 1790 zároveň úspěšný nakladatel České expedice, J. Rulík, F. J. Tomsa, bratří 

Thámové a další, nové hospodářské a další poznatky sdělovali "náboženskou formou" (Kraus 

1917-24, III.: 51; Novotný 1954: 617), respektive formou beletristickou. Osvícenská literatura 

byla v tomto smyslu didaktická, její postavy byly "ideální představitelé josefinských 

principů" (Hanzal 1987: 127; obd. Tenčík 1962: 85n.). Bylo tomu tak i z toho důvodu, že 

ještě dlouho tyto myšlenky (alespoň částečně) přicházely do lidových vrstev prostřednictvím 

kněží, jejich kázání a dalšího pastoračního působení. Úloha kléru, protestantského i (v 

mnohem větší míře) katolického pro lidovou recepci nových (nejen) náboženských představ 

přitom byla od osmdesátých let 18. století do první třetiny následujícího věku vpravdě 

nezastupitelná. Právě pro ně byla vydávána vzdělávací, především přírodovědná literatura 

(Novotný 1954: 619; Tenčík 1962: 36-37, 39), zatímco lidovým čtenářům o sobě byla určena 

spíše literatura zábavná, byt' (i když rozhodně ne vždy) přizpůsobená potřebám "didaktiky 

osvícenství". Platilo totiž sice, že "předčítání z českých knih náboženských patřilo 

k obvyklému nedělnímu obyčeji v našich venkovských rodinách" (Cinek 1934: 136; cf Hroch 

1999: 140), ale jen malá část této literatury byla podle vkusu osvícenských autorů 

"nezávadná". Mnohem spíše šlo o výraz starších náboženských představ a tradic, které 

naopak chtěli potřít, k čemuž jim do jisté míry sloužila "světská" tématika. 

Prostřednictvím "beletristicky" podané hospodářské osvěty, o níž byl mezi lidovými čtenáři 

velký zájem - příkladem může být spis lzydor, sedlák Lhotský (Hubr 1821 ), svým názvem 

sice odkazující ke světci, ale ve skutečnosti demonstrující hospodářský úspěch v důsledku 

využití detailně popsaných nových technologických postupů - se tak šířila jak obecná 

vzdělanost, tak také nové, osvícensky laděné náboženské názory. Slovy J. Novotného, 

hlavním cílem této populární literatury "především ... bylo šíření nových method výroby a 

lepší organisace práce v zemědělství, které by zvýšily nejen jeho výnosnost, ale i zlepšily 

sociální postavení poddaných. Dále to byl boj proti duševní a kulturní zaostalosti 

venkovského a drobného městského lidu, s kterým jako prostředek bylo úzce spojeno úsilí o 

zvýšení všeobecného vzdělání lidu, zejména popularisací poznatků soudobé vědy. A konečně 

ne na posledním místě to byla vlastenecká výchova lidu k lásce k národu, jeho jazyku a slavné 

minulosti" (Novotný 1954: 611 ). Intelektuálně vyšší část městské a venkovské populace (a 

samozřejmě duchovenstvo) přitom měla zájem i o historické vlastenecké výklady, jako byla 

Peldova Nová kronika česká, avšak ty svou rozšířeností zdaleka nepřesáhly uvedený literární 

typ (Hroch 1999: 70; Petráň et al. 1990: 309). K jeho vlivu samozřejmě přispívalo to, že se 

jeho vydávání kromě pražských nakladatelství v první polovině 19. století ujímaly i četné 
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podniky v různých menších městech (viz např. Doubrava 1971; Volf 1926), stejně jako 

skutečnost postupného vzniku hospodářských, čtenářských, divadelních a dalších osvětových 

společností, opět nejen v Praze ale i v menších městech (viz např. Bouza 1971; Zelenka 

1971 ). Toto sdružování na socioekonomickém a později i národním základě, k němuž alespoň 

zpočátku jistě podstatněji vedl zájem o zvýšení rodinného socioekonomického statutu, nikoli 

vědomí společně sdílené identity, výrazně přispívalo k transmisi "nových", tedy osvícenských 

principů a představ, kromě jiného i k dalšímu rozšiřování osvícensky laděné literatury. 

V návaznosti na sozvoj spolkové činnosti zákonitě klesal vliv kněží jako "prostředníků 

osvícenství" ve prospěch formujícího se (proto )národního společenství; to však bylo typické 

až od - zhruba řečeno - třetiny devatenáctého století. 

K formativnímu vlivu pololidové/lidu určené literatury na myšlení a jednání lidových vrstev 

na přelomu 18. a 19. století je třeba učinit ještě jednu důležitou poznámku. V tomto oddíle 

jsme sledovali především "novou", osvícensky laděnou a osvícenské principy rozšiřující 

literaturu, která postupně u lidu "zvítězila", prosadila se jako nové paradigma. To však vůbec 

neznamenalo, že by neexistovala literatura "stará", v josefinském období sice (částečně) 

potlačovaná cenzurou ale pak už ne, literatura dlouho rozšířenější a vlivnější, jejíž vydávání 

trvalo hluboko do 19. věku. Byly to jednak různé náboženské spisy, nereflektující osvícenské 

pojetí zbožnosti nebo mu přímo protivné, s nimiž se budeme setkávat na následujících 

stranách, ale také oblíbené knížky lidového čtení a rytířské povídky, vycházející mnohdy 

z barokních literárních předloh (Hanzal 1987: 78, 155). Vydávání takovéto literatury se 

ostatně plně nevzdal ani Kramerius, protože jeho nakladatelství do značné míry živila, a 

podobný pro lidové čtenáře ještě přijatelný poměr mezi "didaktikou osvícenství" na jedné 

straně a jejich zájmem o zábavnou a/nebo "tradiční" náboženskou literaturu na straně druhé 

museli reflektovat i všichni spisovatelé, jejichž díla měla být kupována a čtena. Osvícenská a 

obrozenská snaha o likvidaci pověrečné "barokní" zbožnosti a jejích nejrůznějších externalit, 

projevující se například vznikem nových artificiálních písní (Tenčík 1962: 71), je sice 

nesporná, ale ve větší míře se začala projevovat (a působit) až v 19. století a to ještě nikoli na 

jeho počátku. "Praktické" a z komerčních důvodů, i když je otázka nakolik se zde uplatnily 

právě jen komerční důvody a nakolik i vnitřní přesvědčení autorů a/nebo vydavatelů, 

vycházející směšování "starých" a "nových" sociokulturních institucí, výkladů a prvků se 

stalo pro (polo )lidovou literaturu typické po značnou část, ne-li celou Toleranční dobu. 

Nemluvě již o tom, že v této době trvalo sice zakazované avšak stále ještě dosti hojné 

vydávání drobných (a do určité míry) heterodoxních náboženských spisků, jako byla písňová 

proroctví, snáře a astrologické příručky (např. Proroctví slepého mládence b.d.; Snář b.d.). 
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Kromě vší literatury v osvícenském duchu vzdělávací se tady objevovaly i její faktické 

antiteze, stavějící na astrologických a numerologických spekulacích, předpovídání 

budoucnosti ze snů a hledání štěstí prostřednictvím magických praktik, o své čtenáře (a 

hlavně kupce) usilující s nemenším důrazem. I ty se přitom odvolávaly na (Boží) pořádek, jak 

o tom svědčí Záwjrka uvedené knihy, vedle toho však nabízely i něco "víc": 

Čtenáři laskawý takto hleď pořádku 

Nalezneš, vyložíš sobě každau hádku, 

Pro swau kratochwjli zde nalezneš dosti, 

Gen kupug a čtey toto s ochotnostj. 

Od knjžečky této oči neodwracug, 

Pořád se s rozumem djwey na měšec swůg ( ... ) 

(Snář b.d.: 119). 

Mezicírkevní polemiky a jejich lidová recepce 

Dosud pojednávaná literatura, ať už lidovým vrstvám určená přímo nebo zprostředkovaně, 

měla jeden společný, vzhledem k lidové četbě do značné míry nový rys. Nebyla primárně 

náboženská a z velké části ani psaná kleriky, religijní prvky se v ní projevovaly buď nepřímo, 

nebo naopak sloužily k "zakrytí" a snazší recepci nenáboženských skutečností. To by však 

nemělo zakrývat skutečnost, že velká část pololidové/lidu určené literatury Toleranční doby, 

část o níž zde půjde především, byla stejně jako v předcházejícím období explicitně a výrazně 

nábožensky orientovaná. Tato literatura představovala stále výraznější populární "doplněk" 

kostelní (případně i školní) náboženské výchovy a jako taková byla poměrně hojně 

recipována všemi, kdo chtěli (nejen v osvícenském duchu) žít nábožensky opravdovějším 

životem. V průběhu sedmi dekád Toleranční doby, které v tomto oddíle sledujeme, se ovšem 

tento literární typ výrazným způsobem proměňoval, přičemž nejdúležitější změnu 

představovalo hned v osmdesátých letech 18. století "setkání" s rúznými verzemi oficiálního 

křesťanství, které se musely vzájemně vymezit, zatímco později došlo k jisté konsolidaci mezi 

katolíky a protestanty alespoň formálně odlišného stavu. Na následujících řádcích se 

zaměříme jen na lidovým vrstvám určenou polemickou teologickou produkci konce 18. století 

se zřejmou převahou spisů z osmdesátých let. 

Je třeba připomenout, že české lidové tisky z osmdesátých let 18. století, publikované v rámci 

tzv. brožurové války, se věnovaly především polemikám náboženským, byly výrazem boje za 
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pravost vlastního náboženského přesvědčení proti jiným, panuJICimu i nově tolerovaným 

vyznáním. Jejich hlavním cílem přitom bylo oslovit široké lidové masy, bud' aby "nepodlehly 

svodům" nově vznikajících protestantských církví, nebo naopak aby daly vale katolictví a 

rozhodly se pro "tu správnou" verzi protestantismu. Jak se přitom dozvídáme například 

z V avákových pamětí, šlo o knížky v lidovém prostředí skutečně čtené a - obvykle s notnou 

dávkou jedovatosti- hojně diskutované s "kacířskými" sousedy (Vavák 1907-38, I/2: 106; cf 

i ibid.: 88n.; II/1: 89).447 

Zřejmě první brožurkou, varující před odpadáním od katolické víry byl Hlas Pastýře k 

rozplašenému Stádu Owčince Krystowýho (Hlas pastýře 1782), argumentující (především 

proti reformovanému vyznání) katolickou posloupností od apoštolských časů, zatímco 

reformační teologie i za svůj krátký vývoj doznala řady změn, poslušností církvi jenž zbraňuje 

bludařství a dalšími věroučnými rozdíly. Problém tolerančního přihlašování autor viděl zcela 

tradicionalisticky jako důsledek nedostatečné katecheze, kdy lidé "ne skušeného, ne řádně 

předstaweného Učitele, nébrž Woráče poslauchati [chtějí] ... Dětinstwj sobe rowného, 

známého, neumělého Ržemeslnjka, neb Woráče slepě se přidržeti" (ibid.: 13). Zajímavé však 

je, že se anonymní pamfletista proti nově povoleným vyznáním do značné míry přidržoval 

osvícenské reinterpretace křesťanské víry; namísto tradice totiž kladl nebývale velký důraz na 

Písmo, přičemž na obranu katolické církve neváhal uvést i "důkaz" z pozice "starých Čechů", 

čímž myslel Jednotu bratrskou. Podle ní totiž ,,Slowo Božj w Cýrkwi toliko Mj sto swé má ... 

ginde ho dogjti, a w Čistotě mu obcowati nelze" (ibid.: 6-7), aniž ovšem zaznamenal, že myslí 

zcela jinou církev, než někdejší Jednota. V duchu bratrského bohosloví, aplikovaného 

tentokrát na podporu moderního katolicismu, se však vydal ještě dál, zdůraznil, že prvotní 

církev nebyla lidskými přídavky zkažena, protože tyto přídavky byly jen "prostředky [ke 

spáse] dopomáhajícími" nikoli "prostředky posvěcujícími". Zatímco totiž náboženská 

bratrstva, kláštery a řeholní sliby, úcta svatým a jejich obrazům- mají-li být uvedeny všechny 

dopomáhající prostředky podle tohoto spisu - byly podle autora lidskými institucemi, 

(dočasně) sloužícími k prohloubení víry a jako takové mohly být aktuálně nebo budoucně 

zrušeny, aniž by tím víra utrpěla, svátosti jako prostředky posvěcující tvořily pravý a 

neměnný základ katolické zbožnosti (ibid.: 8-9). I zde autor samozřejmě mínil zcela odlišné 

věci, než bohosloví B. Lukáše Pražského nebo ještě dříve M. Jakoubka ze Stříbra, rozlišující 

447 Milčický rychtář měl za to, že níže uvedený Hlas pastýře Uehož intence byla právě opačná, protipřestupová) 
"má v sobě právě slaďoučký hlas pastýře, všecka z Písma svatého vybraná a v jedno každé lidské srdce 
pronikající", a dokonce uvažoval, že by jeho autorem mohl být královéhradecký biskup (Vavák 1907-38, 1/2: 
I 06). Jeho četbu svým "odpadnuvším" sousedúm vehementně doporučoval, zatímco ti ji pochopitelně odmítali; 
naopak skutečný Hayúv Cirkulární list a protestantskou literaturu Vavák odmítl nejpříkřejšími slovy. Podobně 
později chválil Rokosovu knihu dokazující, že pastoři a. v. ah. v. nejsou kněží (ibid., II/1: 89). 
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věci (ke spáse) podstatné, případné a služebné (viz Molnár 1948: 19-32), je však zajímavé, že 

na podporu ( osvícensko-)katolické věci neváhal použít i takovýto "reformační" argument, 

zejména v rovině silně populárního, respektive přímo agitačního teologického díla. 

Hlas Pastýře přitom rozhodně nebyl jedinou česky psanou brožurovou katolickou polemikou 

s novými konfesemi, varující lid před odpadáním od samospasitelné církve. "V toleranční 

době vyšlo několik katolických knih, jež obsahem svým urážely evangelíky ... psány byly 

s velkou zlobou nesouce nelibě, že evangelíkům dostalo se tolerančním patentem svobody 

náboženské" (Lukášek 1939: 61-63). Z dalších můžeme jmenovat například blíže neznámý 

spis K. Vorla Víra samospasitelná katolická ... v 52 kapitolách sepsaná, vydaný v Praze v 

roce 1783, který protestanty nazýval odpadlíky a kacíři, aniž ovšem podrobněji znal jejich 

náboženské představy. Proti spisu podali 25. února 1783 stížnost pražští faráři a. v. Markovič 

a Schmidt, načež byl jeho náklad po guberniálním vyšetřování zabaven (ibid.: 63). 

S protestanty se však rozhodl polemizovat i relativně osvícensky laděný kazatel V. Rokos a to 

postupně prostřednictvím dvou spisů, z nichž přinejmenším druhý byl opět na guberniální 

příkaz zabaven (Lukášek 1914: 20). I jemu přitom šlo o sepsání knih, určených běžnému 

lidovému čtenáři, kterému měly "udělat jasno" v dobově nejdůležitější religijní otázce, 

církevní příslušnosti, a které měly v jeho očích dehonestovat nově povolená protestantská 

vyznání. 

První Rokosovou knižní obranou katolicismu proti jinověrcům byla Zpráwa o swaté Wečeři 

Páně, v níž podával informaci o historickém vývoji a (z katolického hlediska) významu této 

svátosti, přičemž zdůraznil, že "Krystus ne obraz a figůru, nýbrž prawé swé tělo a krew při 

swaté Wečeři dáti zaslíbil" (Rokos 1783: 14), stejně jako že "Pán naprosto žádného přikázánj 

o lámánj chleba nám nezůstawil" (ibid.: 14 7). Proti vyznavačům Augsburského vyznání 

naopak argumentoval, že lidské "připojení se" ke Kristově oběti prostřednictvím víry je 

výrazem pýchy (ibid.: 37), stejně jako tím, že "pauhá wjra čeho se chápá, prawé bytnosti wěci 

nedostáwá" (ibid.: 42). Poté, co se autor vyrovnal s - ze svého pohledu - nesprávnými 

jinověreckými představami, podal čtenáři "náležité" vysvětlení eucharistie, podrobně 

vysvětlující i sporné body transsubstanciace (ibid.: 67-71) a laického přijímání pod jednou 

způsobou (ibid.: 71-80), opřené především o biblickou argumentaci. Přestože tedy plně 

nepřijal osvícenský racionalismus (zejm. ibid.: 46), jeho teologie z velké míry vycházela 

z reformních katolických principů a především směřovala k poučení laických věřících, byt' i 

v rámci již upadlého žánru interkonfesijní polemiky. I v případě, kdy byl nucen obhajovat 

evidentně nebiblická ustanovení, jako význam mše jako oběti (ihid.: 123-135) a veřejné 

vystavování svátosti oltářní (ibid.: 140-147), přitom zdůrazňoval, že církev na jejich zavedení 

428 



měla právo jakožto "lidská", sociální instituce, jež tím posilovala víru svých údů, aniž použil 

argumentaci jejího transcendentního bytí a/nebo původu. Podobně tomu bylo i v druhé, kratší 

a pamfletističtější Rokosově knize, jež spatřila světlo světa o dva roky později. V předmluvě k 

Důkazu, že kazatelé Augšpurského a Helwetského wyznánj negsau kněžj ... totiž svou 

argumentaci opřel o dekret Josefa II. z 28. října 1784, podle kterého se svými pravomocemi 

(eo ipso důstojenstvím) skutečně nerovnali katolickým farářům, a teprve následně snesl 

důkazy pro své tvrzení z Písma případně tradice církevních sněmů (nikoli však Otců a/nebo 

papežů!) (Rokos 1785). Hlavní výhrady vůči (nevyslovenému, ale lidmi zřejmě 

očekávanému) "kněžskému nároku" protestantských duchovních přitom zajisté vycházely 

z tradice katolické teologie,448 avšak Rokos se je především snažil racionální argumentací 

přiblížit lidovému čtenáři, kterého nabádal, aby prozřel, a byl-li nekatolík, aby se vrátil ke 

katolicismu. Jistě mu šlo o to, že protestantští kazatelé podle jeho názoru nesprávně vykládali 

Písmo, neváhal však na druhou stranu použít i poněkud nenáležité argumentace, využívající 

lidového magického chápání svátostí; nebyli-li totiž protestantští duchovní kněží, jak se čtenář 

dozvěděl, nebyli s to dávat odpuštění a při slavnosti Večeře Páně podávali jen "obyčejný" 

chléb a víno, jež samozřejmě neměly žádné zázračné účinky (ibid.: 85). 

Jak již bylo uvedeno, Rokosův Důkaz, přestože vlastně z velké většiny stál na pozicích 

josefínské tolerance, byl na příkaz gubernia konfiskován (Lukášek 1914: 20). Neplatilo tedy, 

že "gubernium přihlíželo ... přesně k duchu tolerančních zákonů" (ibid.: 29), nýbrž je někdy i 

domýšlelo do širších důsledků a Rokosovu knihu nechalo zřejmě zabavit ne z toho důvodu, že 

by odporovala státním zákonům, nýbrž spíše proto, že vyvolávala rozruch a nepokoje. Proti 

této knize se totiž ozval "protestantský" polemik, za kterého byl nesprávně považován 

pražský luterský kazatel M. Markovič, ale ve skutečnosti to byl olomoucký katolický 

bohoslovec V. Stachem (ibid.: 64-66), a celá situace hrozila další eskalací mezikonfesijních 

střetů, tedy právě tím, čemu se státní správa snažila zabránit na prvním místě. Další činnost V. 

Rokose svědčila o tom, že si z daného kroku vzal ponaučení, nebo mu alespoň bylo 

institucionálně zabráněno v publikaci podobných spisů (cf Rokos 1788). 

Zřejmě poslední katolickou polemikou vůči jinověrcům z osmdesátých let 18. století se proto 

stalo překladové Sedmdesatero Přemyšlowánj. .. A. Ulrycha (Ulrych 1785), dovolávající se 

osobní zkušenosti někdejšího luterána přestoupivšího na katolickou víru. Publikaci dalších 

448 Šlo především o rozdíl kněžského, tj. svátostného svěcení, jehož protestantští duchovní nedosáhli, od 
"obecného" (laického) svěcení v podobě křtu, a o neexistenci apoštolské posloupnosti v protestantských církví, 
jíž upíral i anglikánúm (Rokos 1785: 2, 38, 60, 63). Zajímavé bylo, že i V. Rokos do své úvahy zahrnul Jednotu 
bratrskou, jež se údajně rozdělila na dvě sekty, bratří boleslavské a lilecké (ibid.: 61-62), což sice byl pohled 
historicky nesprávný, svědčící však alespoň o zájmu tohoto kněze - a nepochybně nejen jej - o české 
náboženské dějiny, včetně jejich nekatolické periody/části. 

429 



podobných spisů totiž zabránila cenzura, takže po brožurové válce "proJevy náboženské 

nenávisti se podařilo vymýtit z kramářské literatury téměř úplně" (Scheybal 1990: 72). Ale 

ještě v roce 1787 J. Dobrovský zachytil lidu rozdávanou píseň z pera katolického faráře, Ódu 

na P. Marii, prosící o "zničení kacířských bludů, o zdrcení pekelných příšer luterského 

původu a vyhnání všeho kacířstva z Království českého" (ibid.: 341, pozn. č. 98). 449 Podobně 

měl proti protestantismu působit i podvržený Testament Bedřicha II. z roku 1786 (Fiala 2001: 

č. 62; Scheybal 1990: č. 12). Byly tu však i další dva faktory, které těmto polemikám učinily 

přítrž. Institucionální ztížení přestupů k protestantismu po skončení "milostivého léta" 1782, 

relativně nevelký rozsah tolerovaných církví, jak se ustálily v rané Toleranční době a 

v neposlední řadě jejich reálné oddělení od katolické většiny lidu v podobě zákazu kontaktů 

katolíků s protestantskými faráři a jejich návštěv protestantských bohoslužeb, totiž vedly 

k tomu, že takováto polemika přestala být nutná. V tom nejdůležitějším již totiž bylo 

rozhodnuto, zatímco hlubším zájemcům o protestantismus by prvoplánová agitace 

osmdesátých let v přestupu rozhodně nezabránila, spíše by je naopak provokovala; z toho 

důvodu, pokud i později mezikonfesijní polemiky (včetně překladů) vycházely, pravidlem 

byly historicky i teologicky mnohem poučenější a obracely se k výkladům subtilnějších 

věroučných rozdílů (Bossuet 1804-05). Polemika s protestantismem přestala být možná toliko 

v rovině nactiutrhání, musela se opřít o hlubší vysvětlení, která i na katolické straně vycházela 

především z Písma. Pro první polovinu nového věku však byly charakteristické spíše 

katolické polemiky s osvícenstvím, zejména s francouzskými a anglickými autory, jejichž 

učení však bylo vztahováno na všechny (nepravé) osvícence bez rozdílu. 

Var rané Toleranční doby ovšem alespoň nakrátko umožnil i protestantským bohoslovcům 

otevřeně polemizovat s katolíky, bránit své vyznání a zároveň k němu lákat potenciální 

přestupující. V tomto případě však gubernium zasáhlo ~ zcela v duchu tolerančních předpisů, 

chápajících katolicismus jako panující vyznání~ ještě rychleji a přísněji, pročež "závod o čas" 

dokázalo vyhrát jen několik málo brožur, možná jen jedna jediná. Historicita nedochované 

Zprávy, kterak a jak má přihlašující se evangelík svému jej examinujícímu knězi katolickému 

odpovídati, údajně vydanéM. Markovičem v Praze v roce 1783, je totiž sporná; možná nešlo 

než o jiný název známějšího Nevinného odpadlce. 450 V onom jediném případě šlo o anonymní 

český překlad Nevinného odpadlce, základů luterského učení a obhajoby těch, kdo se k němu 

449 Polemiky ze strany katolických duchovních se samozřejmě neomezily jen na tištěnou literaturu, nýbrž se 
ozývaly i z kázání, jak si stěžoval např. F. Szeleczény z Hrubé Lhoty; ÚK SA V- Lyceálna knižnica Bratislava, 
Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise Mošovského, kt. 59511, list z 2. 5. 1783. 
450 O existenci tohoto spisu jsou přesvědčeni H. z Tardy in Janata et aJ. 1864: 262; Lukášek 1914: 59. Pochybuje 
o ní naopak Čapek 1933, 1.: 216. 
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přihlašují, který byl v Praze v roce 1783 vydán hned dvakrát (jednou s vročením 1780; cf 

Janata et al. 1864: 262) (Markovič 1783), a ještě v témže roce doplněn o biblická místa a 

výňatky z významných teologů, na které se odvolával (Markovič 1783a). 

Nevinný odpadle argumentoval především proti katolicismu, zdůrazňoval fundamentální 

charakter Písma jako zdroje křesťanské teologie (ibid.: 27) a ospravedlnění z pouhé víry 

(ibid.: 49), Krista (oproti katolické teologii světců) jako jediného přímluvce, jenž navíc- na 

rozdíl od světců, ztělesněných Petrem - nikdy nezradil (ibid.: 13-14, 16, 21-22). V rámci 

podávání Večeře Páně samozřejmě hájil přijímání pod obojí způsobou, přičemž připomínal, 

že jej schválil i Kostnický koncil (což byl argument proti tomu, ža katolická teologie je 

neměnná; ibid.: 34), a vedle biblických argumentů (1 Ko ll, 23) uplatňoval i typicky 

osvícenské, "rozumové", že totiž žádné tělo není bez krve (ibid.: 34-35). S nemenší 

vehemencí samozřejmě brojil i proti transubstanciačnímu dogmatu, místo něhož kladl 

ortodoxní luterské učení o pravém těle a krvi, nebo proti chápání mši jako oběti (ibid.: 36-38). 

Neznamenalo to však, že by autor přistoupil na všechny osvícenské argumenty; rozum sám 

totiž podle něj nestačí, je lidský a může se tedy mýlit, což je doplňováno a korigováno 

srdcem, skrze nějž je přijímána víra, chápaná po luterském způsobu jako boží dar (ibid.: 

42).451 Luterskou konfesi však pochopitelně bránil nejen proti radikálním osvícenským 

kritikům, ale především proti (nejčastějším) polemikům z řad katolických teologů; Markovič 

zdůrazňoval, že se nedrží Luthera ale pravé víry, že bez skutků není víry, avšak tyto skutky 

(například půst) k víře nevedou, že katolické instituce a ceremonie, luterstvím odvržené, jsou 

pouhé lidské nálezky, manželství (včetně kněžského) je řádný a Bohem doporučený stav a že 

ušní zpověď, praktikovaná katolíky, hříchy spíše podporuje (ibid.: 45-61 ). 

Vydání tři desetiletí starého spisu, osvícensky dokládajícího, že luterství "gak se slowem 

Božjm, taky zdrawým rozumem se srownáwá" (Markovič 1783: 9), doplněného aktualizační 

předmluvou, ovšem nebylo "nezávazným" teologickým počinem, jako v případě jeho vzniku, 

nýbrž naopak výrazem interkonfesního boje. "Oprávněnost" evangelického učení, hlásaná 

Markovičem starším, totiž v kontextu rané české tolerance samozřejmě ipso facto znamenala 

"neoprávněnost" panujícího vyznání a vhodnost od něj odstoupit. Tuto skutečnost ještě 

podtrhovala hojná čtenost díla (Lukášek 1914: 59, 62), způsobená patrně již tím, že české 

prostředí se s podobnou literaturou dosud nemělo možnost setkat. Proto byl M. Markovič ml. 

v srpnu 1783 z trestu sesazen ze svého úřadu kazatele pražského českého sboru a. v. a 

451 Zajímavé je, jak se v umírněně osvícenském spisku stále ještě - alespoň po formální stránce - odrážela 
dřívější, řekněme "barokní" obraznost, typicky například v případě odvolání se k bratřím ve víře, "w střewách 
Gežjše Krysta mně milj" (Markovič 1783: 62) aj. 

431 



znovunastolen byl až v listopadu, když se nepodařilo prokázat mu autorství (Hrejsa 19927: 

75-76). Ze stejného důvodu, jako i pro působení výše zmíněných faktorů, které omezily 

výskyt katolických polemik proti protestantismu, ovšem došlo k tomu, že tento spis nebyl 

dále následován.452 Ukazuje však nicméně relativní teologickou zdatnost, s níž počítal 

překladatel tohoto díla u českých nekatolíků, oproti mnohem jednoduší argumentaci podobně 

bojovných spisů osmdesátých let z katolické strany. Sluší se však na druhou stranu dodat, že 

proti Nevinnému odpadlcovi, stejně jako proti pozdějšímu Markovičovu výboru z Royka o 

Kostnickém sněmu, z katolické strany polemizoval alespoň exjezuita J. Chmel (Lukášek 

1914: 61-62). 

Nemohli-li čeští protestanti rané Toleranční doby, respektive jejich duchovní, "lovit 

v katolických vodách", neznamenalo to, že by žánr mezikonfesijních polemik zcela zanikl. 

Tolerovaný charakter obou protestantských vyznání jim sice nedovoloval na vlastní vyznání 

obracet katolíky, takže jejich polemická literatura (i kázání; viz Kowalská 1999: 143) zůstala 

omezena na vzájemné diskuse a v počátcích Toleranční doby především na získání co 

největšího počtu věřících na úkor konkurenčního vyznání či "třetí strany", náboženských 

blouznivců. To však rozhodně neznamenalo, že by protestantské teologické diskuse byly 

méně ostré, či prosté vzájemného osočování. "Duch konfesijní nevraživosti z exulantských 

sborů se v době toleranční šířil i do Čech do tolerančních sborů" (Hrejsa 1947: 167), přičemž 

jejím ústředním tématem byla návaznost na tradici české reformace, především na Jednotu 

bratrskou, zatímco specifika utrakvismu zůstávala až do počátku 20. století neodhalena 

(Hrejsa 1912: 659-661; Pražák 1962: 120). Tato tradice, mezi českými lidovými nekatolíky 

dávno již jen matná a nezřetelná, nadto v průběhu 18. století silně ovlivněná moderními 

zahraničními zdroji (pietismem ze Saska a Slezska, ortodoxním luterstvím ze Slovenska a 

zřejmě i maďarským kalvinismem), přitom působila spíše jako bojovné heslo a "vývěsní štít", 

než jako skutečná podstata nekatolického náboženského přesvědčení, což však neznamenalo 

menší váhu uvedených diskusí. Svrchovaně důležité přitom bylo, že někdejší Jednotu 

považoval ve svých četných, již zmíněných spisech z poloviny 18. století, za de facto 

helvetskou církev berlínský český kazatel J. T. Elsner,453 protože jeho díla byla 

v předtolerančním období do Čech a (méně) na Moravu hojně pašována a spolu s kontakty 

452 Výjimkám v podobě (patrně necenzurované) letákové a písňové literatury, z nichž je dosud známá jen malá 
část, se autor této práce chce věnovat v samostatné studii. 
453 Elsner byl i skutečným autorem spisu třč. I. Bogislava, jediné významnější reformované protiluterské 
polemiky, která byla v roce 1783 podruhé vydána (Bogislav 1783) a jíž oponoval M. Institoris (Hrejsa 1947: 
165). 
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českých nekatolíků s emigranty do Pruska silně ovlivňovala potoleranční přihlašování k 

reformovaným (Říčan 1940: 19). 

V těchto vzájemných polemikách ranné toleranční doby byli mnohem čilejší, třebaže nakonec 

neúspěšní, luteráni, na jejichž straně stál jak jejich časnější příchod do českých zemí, tak 

pochopitelně i znalost jazyka, s nímž maďarští reformovaní kazatelé zápasili ještě řadu let.454 

Jako první se chopil pera prešpurský superintendant M. Institoris Moszóczy (Mošovský), 

který v několika brožurách dokazoval návaznost luterství na utrakvismus i učení někdejší 

Jednoty bratrské (Institoris Moszóczy 1783; !dem 1785). Na rozdíl od soudobých katolických 

polemik přitom Moszóczy - podobně jako i Markovič - kladl mnohem větší důraz na 

teologickou stránku problému, věren jednak vlastnímu vzdělání ale zároveň i jistým 

znalostem samotných českých nekatolíků (lnstitoris Moszóczy 1785: 38-117). V rámci svého 

výkladu, kdy (oprávněně) rozlišoval mezi starou Jednotou a obnovenou herrnhutskou Unitas 

fratrum (ibid.: 4-6), nakonec ovšem přišel s fantastickou tezí, "vysvětlující" blízkost Kralické 

šestidílky a především jejího Nového Zákona kalvinismu tím, že helvetská církev si 

"vypůjčovala" od bratří a nikoli naopak (ibid.: 8-10).455 Jakkoli však na tomto místě 

teologický polemik převážil nad osvíceným historikem, ostatní části Institorisových prací 

jednoznačně ukázaly velikost tohoto autora a jeho vynikající znalosti dané problematiky, 

stejně jako její zásadní ortopraktickou, osvícenskou intenci. Vedle teologických důkazů, 

potvrzujících blízkost někdejší Jednoty luterství (ibid.: 13-16),456 přitom argumentoval i 

vyloženě "prakticky", například charakterem a počtem dochovaných předbělohorských knih 

v Čechách (ibid.: 7), nebo také kritikou třč. Bogislavova zneužívání psychologie lidového 

čtenáře, kdy Elsner (svou) kalvinistickou církev zásadně nazýval "reformovanou", zatímco 

augšpurskou "luterskou", aby tak podtrhl "lidský" charakter druhé uvedené (ibid.: 37). 

Institorisovi, stejně jako všem osvícencům, totiž primárně nešlo o polemiku věroučnou, nýbrž 

o polemiku náležitého křesťanského života, takže například soudil, "co se předně X. Božjch 

454 E. Kowalská (Kowalská 1999: 141) sice správně cituje stesk liptálského faráře a. v. O. Lačného, že luterské 
brožury, které byly zpočátku tištěné v Prešpurku, byly dost drahé, zatímco reformovaní, kteří tiskli v Praze, tyto 
problémy neměli (cf ÚK SA V- Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. 
Institorise Mošovského, kt. 595/2, list z 12. 8. 1783), jenže je třeba uvážit, že reformovaní do té doby- z důvodu 
své ještě malé přítomnosti v Čechách a na Moravě i neznalosti češtiny- tištěných protiluterských polemik vydali 
jen velmi málo. Dříve započatá polemická ediční činnost nicméně luteránům příliš nepomohla, protože o jejich 
knihy byl menší zájem, než očekávali. O tom Institorise informoval D. Botzko v listě z 14. 5. 1783 (ibid., kt. 
596/1). 
455 Institorisovým důkazům oponoval vsetínský farář a. v. J. Hrdlička v listě z 6. I. 1784; ibid., kt. 596/4. 
456 Institoris přitom ovšem neváhal demagogicky tvrdit, že berlínská vydání bratrských spisů jsou úmyslně 
změněná (Institoris Moszóczy 1785: 17), což nebyla pravda; "reformované" spisy z nich dělaly jen jejich 
předmluvy a kontext vydání. 
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přikázánj dotýká, nechť ge kdo rozděluge a počjtá na tento, aneb na giný způsob, to wšecko 

gest gedno; když gen podle njch swůj žiwot zprawuge" (ibid.: 39). 

Podobně tomu bylo i v prvním spisu, jímž se Institoris snažil ovlivnit české náboženské dění, 

v o dva roky časnější Listownj Odpowědi k Augspurského Wyználij Cechům a Morawanům 

(lnstitoris Moszóczy 1783), kde řešil navýsost praktickou otázku bohoslužebného ritu. Jak již 

totiž bylo zmíněno (a ještě zmíněno bude), dělící linie mezi českými nekatolíky rané 

Toleranční doby spočívala v tom, že jejich velká většina od farářů při slavnosti Večeře Páně 

požadovala lámaný chléb, což je zavedlo k reformované církvi, zatímco jen menšina se 

víceméně podvolila luterské oplatce. Institoris si to dobře uvědomoval, když psal, že jde o 

spor typický až pro Toleranční dobu, kdy "mnozý z Wás, geště až po dnes neyhlawněgšj ... 

celý rozdjl mezy Augšpurského a Helwetského Eyznánj Ewangeliky w tom zakládagj, že 

gedni bez lámánj, druzý pak s lámánjm chleba S. Wečeři Páně přisluhugj" (ibid.: 35). 

Nakonec mu a jeho církvi však nebylo nic platné, když zdůrazňoval, že "tato otázka o lámánj 

chleba, ač snad sama w sobě nemnoho gest wážněgšj a užitečněgšj nad onu o umýwánj rukau 

před geděnjm chleba" (ibid.: 4), stejně jako snesení (zcela správných) argumentů o tom, že 

lámání chleba nebylo integrální součástí tradice české reformace (ibid.: 21-22), natož pak 

výklad o skutečných podstatných rozdílech mezi luterány a kalvinisty (ibid.: 48-49), protože 

čeští nekatolíci se rozhodli proti nim. Stalo se tak přesně z důvodu, jehož se Institoris obával, 

totiž z "nowé nerozumné powěrčiwosti" (ibid.: 46), která si víc zakládala na (magicky 

pojímaném) "náležitém" podávání Večeře Páně, bohoslužebném rouchu kazatele, ne/existenci 

oltáře, obrazů a kříže v kostele atd. To však v tuto chvíli není podstatné, důležitější je, že 

Institorisovo dílo mělo působit (a na luterány samozřejmě působilo) jako polemika 

s kalvinisty, ovšem polemika psaná v osvícenském duchu a vedená prostřednictvím 

osvícenských argumentů. Autorovi totiž nevadilo samotné lámání chleba při Večeři Páně, již 

proto ne, že Ježíš konečně chléb sám lámal, vadilo mu však to, že jej čeští nekatolíci 

považovali za nezbytné ke spáse. Na něco takového ovšem osvícenský teolog, který v tom 

viděl nenáležitý důraz na věc zcela vnější a podružnou, nemohl přistoupit (ibid.: 35). Kromě 

dalších zdůvodnění přitom argumentoval i typicky racionalisticky, například tím, že Ježíš 

chléb (při večeři z vnějšího pohledu jako každé jiné) lámal, protože tehdy nebyly dostupné 

nože, zatímco v současnosti jsou a běžně se používají, takže k lámání chleba není důvod, nebo 

tím, že z "reálií" poslední večeře není dodržováno nic, pročež zjevně není nutné dodržovat ani 

lámání chleba atd. (ibid.: 3 7-41 ). Místo toho volal, že by protestanti měli Bohu děkovat, "že 

nás skrze djlo S. Reformacý oswjtiti, a od mnohonásobné slepé a hrubé powěry očjstiti ráčil" 

(ibid.: 45), aniž však tento hlas byl v soudobém českém prostředí vyslyšen. 
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Další vývoj lutersko - kalvínských polemik, jichž se z augsburské strany účastnili především 

Š. Leška aJ. Laho a ze strany reformované anonymní autor Wyznánj a Wyswětlenj wjry čiré 

křesťanské, se však naneštěstí ubíral jiným směrem. Zůstalo toliko při učených disputacích, 

"při čemž každá strana i helvetská i augšpurská ráda dovolávala se historie dřívějšího starého 

evangelictva českého ... [avšak] co jest to vše platné vynášeti se slavnými předky a 

nenásledovatije v jejich životě a v jejich ctnostech" (Janata et al. 1864: 263). Příliš "vysoká", 

teologická orientace raně toleranční nekatolické polemické literatury, jež nebyla následována 

ani církevním rozdělením, vedoucím v důsledku odlišné náboženské praxe k výrazné převaze 

reformovaných, ani potomním vnitřním životem obou protestantských církví, vedla naopak k 

poměrně rychlému úpadku a zániku tohoto literárního typu. Luterští a reformovaní faráři a 

později i laičtí sboroví pracovníci na konci 18. a v 19. století věnovali mnohem větší 

pozornost rozšiřování vlastní pozitivně orientované publikační činnosti (viz Burian et al. 

1995: 102-109; Janata et al. 1864: 250-261; respektive na následujících stranách) a o 

vzájemné polemiky docela ztratili zájem. Nebylo tomu tak ani tolik z důvodu jejich rostoucí 

tolerance, jako spíše pro vzájemné přísné oddělení a ostentativní nezájem, který začal mizet 

až s nástupem mladší generace farářů ve čtyřicátých letech 19. století. To se však již opět 

dostala ke slovu i jejich vzájemná polemika s katolicismem (např. Stručný přehled 1844). 

Katolická lidová teologie na cestě od barokní k osvícenské zbožnosti 

Opadnutím vlny katolických i protestantských verzí lidu určených teologických polemik, jež 

měly ovlivnit setrvání ve víře nebo výběr víry nové, ovšem nezmizela snaha (povětšinou) 

osvícensky orientovaných bohoslovců literárně působit na běžné publikum. Spíše lze naopak 

říci, že teprve tento zánik raně tolerančních interkonfesijních půtek a sporů umožnil rozšíření 

pozitivně orientované populární teologické literatury, vycházející z osvícenského konceptu 

pastýřského bohosloví, dlouho již existujícího v rámci protestantských církví a nedávno 

etablovaného (avšak již brzy přinášejícího jisté ovoce) také v (post)josefinském katolicismu. 

Neznamenalo to však na druhou stranu, že by den ze dne zmizela "barokní" katolická 

literatura, jako k tomu nedošlo ani u "nenáboženských" knih, nýbrž oba typy zbožnosti vedle 

sebe dlouho koexistovaly a vzájemně se ovlivňovaly. Podobně tomu ostatně bylo i na 

protestantské straně, protože sebeospravedlňující tíhnutí k tradici české reformace (nebo 

k tomu, co za ni považovali) samozřejmě nebylo náhodné a svůj výraz našlo v podobě reedicí 

starších náboženských textů. 
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Podstatnou část (post)osvícenské náboženské literatury určené lidu tvořily - plně v duchu 

pastorální teologie, jako jakési "prodloužení kázání" - populární postily a tištěná kázání, 

z nichž nepochybně nejvýznamnější byla M. V. Krameriem zčeštěná Křesťanská katolická 

užitečná Domownj Posty/la ... (Kramerius 1785; cf Hrubý 1901: 295-296).457 Její význam 

spočíval v tom, že se jako první a nejvýrazněji obrátila k těm, "genž učených knih ani čísti, 

ani gim rozuměti nemohau" (ibid., předmluva: 3), k laikům, "k wychwácenj toho také 

neysprostněgšjho lidu katolického z temnostj hrubé neumělosti" (ibid.: 4), zatímco ke kněžím 

se autor naopak stavěl zcela negativně (ibid.: 4-7). Kromě v tomto období poměrně 

překvapivé výtky z neznalosti češtiny (ibid.: 1 O) a morální nedostatečnosti jim totiž spisovatel 

vyčítal především odklon od Evangelia a zavedení modlářství, jenž s "pravým" křesťanstvím 

podle jeho názoru nijak nesouviselo. Jeho krédem naopak bylo, stejně jako v již zmíněné 

Knize Josefově, sblížení s protestanty na biblickém základě (ibid.: 3, 8) a odstranění "čjtánj w 

knihách, kteréž falešné zázraky s růžencem, s škapulíři, a tomu podobnými k scestnému učenj 

hrubě napomáhagjcými wěcmi, wyprawugj, se warowati, podobně k žiwotům swatých ne 

wětšj wjry, než gakť se co s zdrawým rozumem srownáwá, přikládati" (ibid.: 9). Postila tedy 

plně vycházela z osvícenských principů, jež uváděla v širší známost nejen v podobě úvodního 

provolání, ale i v celém (nedokončeném) textu. Ostentativně kritizovala oblíbené nebo 

doposavad nezpochybnitelné prvky katolické zbožnosti, které považovala za nálezky lidské, 

jako byl (morální a kognitivní) stav soudobé církevní hierarchie včetně papeže (ibid., vlastní 

text: 3, 6), zbytnělý a nepřístojný řeholní život (ibid.: 9, 20-21, 24, 36, 40), cenzura (ibid.: 24), 

koledy, pouti a procesí, náboženská bratrstva (ibid.: 30, 46-4 7) ad. Proti tomu autor soudil, že 

"kdyby některý z swatých Otců za prwnjch stoletj křesťanstwa nynj z hrobu powstal, a na tyto 

wěrcy popatřil, zagjsté nic giného by nesmýšlel, než že Pohané, modloslužebnjcy, 

masopustnjcy, lesnj obludy faunowé a Satyrowé tuto sobě wykračugj" (ibid.: 49). "Lék" proti 

takto identifikovaným religijním neduhům byl nalezen v reformační činnosti panovníka, 

stejně jako při prosazení evropské reformace (cf ibid., předmluva: 3 ), takže například naučení 

na první neděli adventní se v podání této postily změnilo vlastně v chvalořeč na Josefa II. a 

Marii Terezii (ibid., text: 13-19). Náboženské reformy přitom byly úzce spojeny se 

sociálními, takže autor přímo vybízel, "pohleďtež i pozdwihnětež hlaw swých wy sedlácy, y 

ostatnj poddanj, neboť se wykaupenj wáše přibližuge. Gak málo sedláků a poddaných za 

starých časů před Pána země přigjti mohlo. U Josefa y tomu neymenšjmu dwéře otewřeny 

gsau!" (ibid.: 13), i když zároveň varoval, aby nějakým hrubým povstáním nerušili řád, aby 

457 Autorem postily byl J. V. Eybel, avšak Krameriův podíl na českém vydání nelze redukovat pouze na překlad; 
cf Lochman 1952: 335. 
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proti panovníkovi nebo i církvi za prosazení svých práv poddaní nerevoltovali (ibid.: 15). 

Základním křesťanským naučením se samozřejmě stával požadavek lásky k bližnímu, 

explicitně i k pohanům, židům a především nekatolickým spolukřesťanům (ibid.: 31 ). 

J. M. Lochmanovo tvrzení, že Krameriova postila byla určena katolíkům proto, že protestanty 

pokládal za "vyspělejší" a tudíž je nebylo třeba poučovat (Lochman 1952: 335), je sice 

navýsost sporné, nepochybně však kniha chtěla "přispěti nějak k obecnému osvícení českého 

lidu", převážně pochopitelně katolického (Hrubý 1901: 295-296). Její recepce však rozhodně 

nebyla bezproblémová; i když se totiž dovolávala autority Písma a panovníka, mnozí katolíci 

jí prostě nedokázali uvěřit. Duch mezikonfesní nevraživosti byl stále ještě příliš silný, takže 

postila - podle možná tendenčního svědectví V avákových pamětí - potěšila paradoxně hlavně 

nekatolíky, již "kupují ji chutně ... velmi se s ní těšíce, proto jen, že plna jest těžkých utrhání 

a pomluv duchovenstva katolického" (Vavák 1907-38, II/1: 90). I tak však Krameriova postila 

sloužila jako nejvýraznější a na dlouho jediná náboženská příručka tohoto druhu pro lid, 

definující a hájící pozitivní stránky "nové" katolické zbožnosti. 

Další lidovou postilu vydal totiž až v letech 1819-20 Josef Javůrek (Hrubý 1901: 300), 

přičemž šlo o text verbálně sice méně radikální, ale rozhodně nikoli vystavěný na odlišném 

chápání náboženství. Autor na mnoha místech čtenářům dával praktické rady, například jak 

půjčovat peníze, jak se chovat v manželství, o očkování dětí proti neštovicím, a naproti tomu 

brojil proti pověrám, víře ve strašidla apod., ale mírně, neodsuzoval je a jejich stoupence, 

nýbrž požadoval, aby proti pověrám působila osvěta. Podle soudu H. Hrubého z této postily 

"vane duch křesťanské snášenlivostii, dobromyslnost věkem sešlého, zkušeného kněze ... Jest 

to lidová postyla v pravém smyslu slova" (ibid.: 300). Naopak ještě v osmdesátých letech 18. 

století vyšlo několik radikálněji osvícenských populárně teologických spisů, určených 

katolickým čtenářům, například z pera V. Stacha (Cinek 1934: 75; Vlček 1951, II.: 217), 

jejich dopad a obliba však zřejmě byly mnohem menší. V rámci kázání se dokonce objevily i 

kritiky stávajících sociálních pořádků, především šlechtické výlučnosti, motivované 

křesťanským bratrstvím (např. Pařízek 1789, I.: 71-74; II.: 10), takže lze s jistými výhradami 

přijmout slova F. Kutnara, že "Evangelium staví chudé naroveň bohatým, ba posvěcuje je na 

pravé dítky nebeského království. I v otázce společenského zřízení je vliv Písma a 

náboženství stále silný a dosud nedoceňovaný. Působil na prostý lid daleko více než cokoliv 

jiného a připravoval myšlenkově půdu pro složitější zásady sociálně a politicky reformní nebo 

i revoluční" (Kutnar 2003: 272). Konstitutivní vliv náboženství jakožto symbolického 

universa byl v tomto období naprosto nepřehlédnutelný, včetně jeho reformních, 

osvícenských složek, jež si nacházely cestu k posluchačům a čtenářům, i když to na druhou 
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stranu neznamenalo jakýkoli masivnější příklon k radikálně-osvícenské sociální filosofii/ 

teologii, ztělesněné Francouzskou revolucí. 

I ty nemnohé prvky radikálního osvícenství, které v českém intelektuálním prostoru 

zdomácněly, totiž vzaly rychle za své v rámci ohlasu Revoluce, jíž se popularizující osvícenci 

záhy zalekli neméně výrazně než vláda a stavovská obec. Nejinak tomu zřejmě bylo u velké 

většiny (polo )lidových veršovců, protože i všechny kramářské písně o Francouzské revoluci a 

Napoleonských válkách vyznívaly vyloženě negativně, chápaly je jako Boží trest za lidskou 

bezbožnost (Scheybal 1990: 177; cf ibid. č. 19, 21). Zároveň v nich - což na rozdíl od 

soudobých lidových kronik (Maur 1994: 210-211) ukazuje přetrvávání "barokní" lidové 

zbožnosti- trvala víra v zázračné transcendentní zásahy do válečných událostí, projevující se 

například prosbou o odvrácení hladu z roku 1805 (ibid.: č. 19), po níž se zjevila P. Marie a 

hladovějícím zanechala tři bochníčky chleba. Z intelektuálů, obracejících svou (náboženskou) 

publikační činnost k lidu, může nastupující strach před důsledky radikálního osvícenství 

nejlépe představovat J. Rulík, jehož knihy nadto byly velmi oblíbené a vlivné (Hroch 1999: 

140, 142; Vlček 1951, II.: 227). Již J. Novotný přitom ovšem správně rozpoznal, že Rulík sice 

byl deklarativně protiostvícenský, respektive stavěl se proti "nepravému" osvícenství, ale 

neměnnou podstatou jeho činnosti byla právě lidová osvěta v osvícenském duchu (Novotný 

1954: 610-611). Podobně zase na německojazyčné publikum působily i intelektuálně bohatší 

tiskem vydávané exhorty B. Bolzana, jejichž popularita ještě stoupla poté, co byly 

v souvislosti s Bolzanovým suspendováním dány na index (Winter 1935: 60-62). 

Rulíkovým ideálem byl josefinský farář - pastor v původním slova smyslu, "otec" a 

"intelektuální vůdce" svých farníků, poučující je v případě nouze a ukazující jim "pravdu" 

nejen v náboženských, nýbrž i dalších otázkách, na které svým intelektem a svými 

kognitivními schopnostmi nestačili. Tento obraz "řádného" osvícenství "shora" spisovatel 

vtělil například do Wesnického Faráře Rozmlauwánj s swými Osadníky (Rulík 1804), 

reagujícího na "hrůzy" Francouzské revoluce. V rozhovoru -poučení, zasazeném rozhodně 

nikoli náhodně do selského povstání roku 1775, farář svým farníkům sděloval rozdíl mezi 

"pravým" osvícenstvím, dobře zakotveným v křesťanské (biblické) tradici, a osvícenstvím 

"nepravým", pocházejícím ze "škodliwých a swodných knih" (ibid.: 9, 15, 21), v jehož 

důsledku vypukla anarchistická "swobodnost a stegnost" popírající řídící a ochranitelskou 

moc šlechty. Přitom nejen náboženské zásady, ale i zdravý rozum podle Rulíka vedl 

k poznání, že "gen swéwolná zběř hlásá tuto swobodnost a stegnost, proto že gest ... žiwá bez 

wšeho práwa, bez náboženstwj, a bez wšeho příslušného pořádku" (ibid.: 30-31 ). Praktické 

ohledy Rulíka vedly dokonce i k tomu, aby v rámci jiné fiktivní rozpravy podal výčet 
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"dobrých" českých knih, které měly - z úhlu pohledu umírněného osvícence - sloužit 

vzdělání lidového čtenáře. Vlastenecký/národní zájem tu byl zřejmý, autor horlil za zvelebení 

češtiny a osvětu českého lidu (ibid.: 47-48), ale stále ještě ustupoval primárnímu zájmu 

nábožensko-filosofickému, zavrhujícímu jak "příliš radikální", "nevěreckou" literaturu, tak na 

druhou stranu "temné", "barokní" spisy. Místo nich Rulíkův farář doporučoval číst 106 

"dobrých" českých knih, vydaných v letech 1796-1804, více či méně osvícensky laděných; 

seznam obsahoval kromě Rulíkovy vlastní tvorby Peldovu Novou kroniku, Nejedlého Iliadu, 

Puchmajerovy almanachy, Dlabačovy a další hospodářsko-vzdělávací spisy, z explicitně 

náboženských děl všechny katolické postily a hagiografie,458 Procházkův a Durychův překlad 

Bible, Šedivého kázání a Tomsovy a Rautenkrancovy populárně teologické příručky (ibid.: 

41-47). Myšlenky umírněného, vlastenecky orientovaného osvícenství Rulík vtělil i do svých 

kázání, v nichž zdůrazňoval základní požadavek aktivní lásky k bližnímu (Rulík 1807-08, II.: 

133, 190-191, 195-196) a povinnost osvětového působení nejen duchovních, ale i vzdělaných 

laiků (ibid.: 189). 

Výchovné a vzdělávací působení na lid, které otupovalo ostří jeho případných revolt ve 

prospěch postupných reforem, nesených především praktickou, nábožensky založenou 

osvětou a křesťanskou láskou k bližnímu, v neposlední řadě stírající intekronfesijní rozdíly, 

bylo typické pro značnou část české populárně náboženské literatury konce 18. a první 

poloviny 19. století. Obavy z "příliš rychlých" reforem "zdola" jsme ostatně viděli již uM. V. 

Krameria a tyto obavy se v důsledku negativní recepce Francouzské revoluce pochopitelně 

jen stupňovaly. Na druhou stranu to však neznamenalo, že by se (umírněně) osvícenští autoři 

jako celek vzdali svého konceptu působení na lid, jenž naopak prokázal nebývalou životnost. 

Demonstrovat ji můžeme například na vícekrát vydané (Rautenkrancem přeložené) Jaisově 

modlitební knížce Dobré sýmě w dobrau zemi... (Jais-Rautenkranc 1818), která sice 

obsahovala obvyklé domácí modlitby, písně a vypsání průběhu církevních obřadů, ale byla 

ukončena "domácí knížkou" rad a doporučení podle hesla "pomoz sobě sám, Bůh pomůže ti 

také" (ibid.: 370). Závěr modlitební knížky proto tvořila praktická osvícenská doporučení, jak 

se bránit čarodějnictví (které ve skutečnosti neexistuje), požárům, různým nemocem a 

bolestem, jak žít s bližními řádným křesťanským životem atp. Například "křesťanská 

dlouhověkost" přitom podle Jaise spočívala v řádné životosprávě, odpočinku po práci, 

náležitém oděvu, čistém a pohodlném obydlí, varování se stresu a náhlých hnutí mysli (ibid.: 

375-378), zatímco proti kašli doporučoval: "warug se při kašli prudkého rozhřitj, a wšech 

458 Jak jsme již viděli výše, Rulík byl jedním z mála osvícenských autorů, který nezavrhl zbožnost orientovanou 
ke světcům. 
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horkých nápogů. Trwá-li přes čtrnáct dnj, musý se gako nemoc powažowati, a od lékaře léčitj; 

sycby z něho zapálenj plic nebo sauchotiny pošly" (ibid.: 380). Podobně prakticky a snad až 

"světsky" ostatně byly orientovány i všechny dříve uvedené, v modlitební knížce "obvyklejší" 

modlitby při různých životních příležitostech, strázních a problémech. 

Naopak jiné sbírky modliteb, ve všech případech explicitně určené čtenářům ženského 

pohlaví, mnohem více vycházely z tradičnější, "barokní" spirituality. Někdy šlo o prosté 

reedice oblíbených modlitebních knížek, jako například rozjímání o Kristových ranách 

spojené s každodenními modlitbami, mariánskou zbožností a modlitbami adresovanými 

světcům Pět červených korálů (Pět červených korálů 1839), zatímco četné tzv. nebeklíče nově 

shrnovaly značný rozsah starších modliteb k různým příležitostem (Nebeklíč 1807; Nebeklíč 

1834). Nové však na nich bylo pouze jejich uspořádání, obvykle doplněné o několikaletý 

přehled měnících se svátků, zatímco obsah vycházel z běžně užívaných, přímo "zažitých" 

náboženských představ. Signifikantní přitom bylo už samotné běžné označení těchto sbírek; 

"klíč od nebe" jakoby totiž na jednu stranu zachovával tradiční, "automatickou" cestu spásy 

prostřednictvím do značné míry magicky pojímané moci slova a úkonů, zároveň však 

relativizoval církevní "moc klíčů", udělování rozhřešení, ve prospěch individuálního 

náboženského zájmu a religijního zápalu každého věřícího. O oblíbenosti těchto modlitebních 

sbírek, patrně nejen mezi ženskou populací, ostatně sdostatek svědčilo množství jejich vydání 

po celou první polovinu 19. věku, a v podstatě totéž platilo i pro populární hagiografické 

spisy, spojené zejména s renovovanými poutěmi, případně s nepomucenským výročím v roce 

1829, jimž protiosvícenské naladění cenzury umožnilo nový rozkvět (např. Zimmermann 

1829; cf Kraus 1917-24, III.: 23-24). I zde ovšem došlo kjisté proměně, ne snad formální či 

obsahové, ale především co do recepčního okruhu těchto děl. Jejich autoři předpokládali, že 

jsou standardní součástí lidové katolické zbožnosti, která se tak více orientovala na 

individuální náboženský život, na modlitbu (modlitby obsahoval např. i život sv. J. 

Nepomuckého; ibid.: 73-132), pro níž církevní rituál vedle své svátostné a sociální funkce 

představoval jen nezbytný vnější teologický korektiv. 

Zhruba od čtvrtiny devatenáctého věku, spíše však později se ostatně do lidu určené katolické 

teologické produkce opět začala vkrádat i protiprotestantská polemika, přicházející hlavně ze 

zahraničí. Možná to zpočátku bylo jen jakýmsi "druhým plánem" této publikační činnosti, 

protože kupříkladu J. V. Sedláčkův překlad F. Darupa byl sepsán proto, že překladatel viděl 

češtinu ustupovat a želel toho (Sedláček 1822: předmluva), a byly tu i teologické důvody 

v podobě odmítnutí (radikálního) osvícenství, údajně ekvivalentního s protestantismem, 

nicméně znovuobjevená mezicírkevní polemika to přeci jen byla. Citovaná Sedláčkova 

440 



teologická příručka řešila otázku O srownalosti katolického náboženstvj s rozumem v duchu 

tradiční konfesionální teologie, jako působení Ducha svatého, pro které katolicismus "nemůže 

gináč než s rozumem se srownáwati" (ibid.: 40). Proti protestantům ("bludařům") její autor 

argumentoval jejich teologickou nejednotností a biblickým původem papežské autority (ibid.: 

44, 26-32), zatímco proti osvícenským reformátorům poukazem na církevní tradici 

("poslaupné slowo") a nedostatečností pouhého rozumu (ibid.: 17-20, 10-11 ). A však ani on -

podobně jako již dříve J. Rulík - se plně nevzdal osvícenského teologického dědictví. 

Pojednal sice hlavní věroučné články katolické víry, mimo jiné i proto aby s nimi podrobněji 

seznámil nekatolíky (ibid.: 51-111, resp. 116), avšak podepřel je hlavně biblickými důkazy. 

Na církevní tradici se naopak odvolával jen výjimečně, raději dával přednost argumentaci 

"zdravým rozumem". Například v otázce kněžského celibátu proto soudil, kromě odkazu na 

Mt 19 a 1 K 7, že "musý geden každý, kdož o wěcy té nestranně přemejšlj, nahljdnauti, že 

užitečněgj gest těm, kdož stawu kněžskému přiwtělenu býti chtěgj, aby zproštěnj byli oných 

mnohonásobných starostj, kteréž staw manželský s sebau přinášj" (ibid.: 15 8). Byla to tedy 

argumentace ve své podstatě racionalistická, vědomá si i toho, že celibátní povinnost byla 

často přestupována (ibid.: 160), za což však mělo následovat- pouze duchovní!- církevní 

potrestání (ibid.: 163). 

Principy osvícenské religiozity tedy zcela nevymizely ani ve zdánlivě protiosvícenské, na 

polemickou teologii konfesionalizační doby navazující nábožensko-vzdělávací literatuře, jež 

byla v českých zemích běžná ve druhé čtvrtině 19. věku. Jiným případem tohoto druhu bylo 

například mariánské kázání J. J. Marka (Jana z Hvězdy) o kněžském důstojenství, obhajující 

výlučnost statutu daného svátostným svěcením jednak prostřednictvím Písma (Marek 1836: 7) 

ale zároveň i odkazem k antické filosofii, konkrétně k Sokratovi (ibid.: 8). Instituce katolické 

církve podle Marka upadala vinou "na rozum swůg wejhradně spolehagjcjch křesťanských 

mudrálků" (ibid.: 15), radikálních osvícenců zachovávajících jen víru v Boha a nevedoucích 

lid k mravnosti a vzdělání, k pravému působení světla, tedy kněze (ibid.: ll), a proto 

požadoval, "abyste totiž wy, náb. křesťané, nenásledowali pohoršliwého přjkladu oněch lidj, 

genž kněze katolické wůbec tupj a hanj, wyhledáwagjce na nich chyby a poklésky lidské, a 

požadugjce na nich ctnosti a wlastnosti angelské" (ibid.: 22-23). Katolická církev se musela (a 

chtěla) bránit nejen proti jinověrcům, ale mnohem spíše vůči pochybovačům z vlastních řad, 

hlásajícím podstatnou redukci náboženství v duchu osvícenských principů, jež začala být 

pomalu ale jistě shledávána jako nenáležitá jednak proto, že zpochybňovala "skálu" 

katolického učení, ale především proto, že v praxi přinášela nechtěný důsledek v podobě 

úbytku skutečných, vnitřně přesvědčených a církevních obřadů se pravidelně účastnících 
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věřících. Boj proti "negativním" prvkům a/nebo důsledkům osvícenství, integrující do sebe 

ovšem značnou část jeho obecných principů, se tak stal základní charakteristikou české 

katolické teologie první poloviny 19. století, ať již šlo o díla "pozdně-osvícenská", 

restaurační, romantická nebo vycházející z dalších ideových kořenů. Proto i J. V. Jirsík, cítící 

potřebu vyložit a obhájit v Písmu neobsažené základy křesťanského učení, tak chtěl učinit 

prostřednictvím populární, lidu srozumitelné a jím využívané dogmatiky. Dílo sice nakonec 

nebylo dokončeno ani vydáno, jeho malou část však alespoň "by ctihodnau toužebnost 

poněkud ukogila" otiskla redakce ČKD. 459 

Přímou polemiku proti protestantským vyznáním, vedenou v duchu "druhé konfesionalizace" 

přinesla až polovina 19. století, respektive čas nedlouho před ní, aniž šlo pouze o výraz 

vnitřního hledání intelektuálního katolického diskursu. V. Janalíkem přeložený katechismus 

z roku 1845 totiž i lidové čtenáře přímo (a výlučně) seznamoval s "naukami, w nichž Cjrkew 

protestantská od katolické odstupuge" (Janalík 1845), k čemuž využíval relativně bohaté 

autorovy teologické znalosti, avšak záměrně je zneužíval k diskreditaci "těch druhých", 

podobně jako tomu bylo v raném Tolerančním období. Podle informací tohoto autora totiž 

evropská reformace počala neukojenými sexuálními požadavky kněží a žádostivostí 

církevních statků ze strany šlechty (ibid.: 8), přičemž sexuální výstřelky život nově 

konstituovaných církví provázely i dál (ibid.: 111 ), a tyto církve se vyznačují nedbáním 

jakýchokoli pořádků (odtud označení "protestanti", zatímco název "evangelíci" jim explicitně 

upíral; ibid.: 9) a teologickou neujasněností, vírou v "cožkoli twůg rozum v pjsmě swatém 

nalezne" (ibid.: 1 O; cf i 44). Netřeba snad dodávat, že "řešení protestantského problému" 

tento katecheta nalezl v přimknutí se k samospasitelné církvi katolické, spíše se sluší zmínit, 

že netrvalo dlouho a podobný spis vznikl i v samotných Čechách (Neumann 1950). S druhou 

polovinou 19. věku nastoupila na katolické straně zřetelná konfesionalizace, negativní 

sebevymezení vůči všem ostatním křesťanským církvím i vůči "málo zbožným" (nebo 

"špatně zbožným") laikům a "sekulární" společnosti; nedošlo k tomu samozřejmě bez vlivu 

náboženských událostí a požadavků revolučního roku 1848, na něž vznik "katolického ghetta" 

v negativním smyslu reagoval. 

Nepochybně šlo o reakci na nejpozději ve čtyřicátých letech masově se rozšiřující národní 

hnutí, na skutečnost, že "vlna romantického nadšení pro vlast spolu s duchovním a politickým 

liberalismem, který se v posledních desetiletích před rokem 1848 začal projevovat i v českém 

myšlení, zeslabovala nutně jakékoli náboženské myšlení a cítění" (Hanzal 1987: 132). 

459 J. V. Jirsík: "Některé prawdy, kteréž ač pjsmo o nich nemluwj, wšickni křest'ané bez rozdjlu wyznánj 
přigjmagj." ČKD 13, 1840,4: 583-596. 
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V rámci pololidové a lidu určené literatury toto "předřazování" národní identity před 

konfesionální můžeme zřetelně sledovat především v žánru (kramářských) písní, postupně 

upadajícím a rozhodně opouštějícím religijní tématiku, místo nichž nastupovala artificiální 

obrozenská tvorba nebo "ohlasy", ať již lidové či historické (k významu písňové tvorby 

v počátcích "popularizace" národního obrození viz (Očadlík 1940: ii-iii; Hanzal 1987: 183-

184). Od dvacátých a zejména třicátých let 19. století se tak začaly objevovat populární písně 

s vyhraněně vlasteneckou tematikou, akcentující v rámci (mytologie) národních dějin i 

husitství, přičemž zřejmě první byl Hankův podvrh Písně husitské, uctívané jako obraz předků 

z 15. století (cf Očadlík 1940: 204-205): 

Těšme se blahou nadějí, že se vrátí zlaté časy, zlaté časy, 

Že se nám zas vY.iasnějí české hory, české hlasy, české hlasy, 

Ať se jen český šat nese. 

Mužně hájí právo dávné nade všecko 

Ono slavné právo české. 

Milujme se, nedejme se, vybijme se, napijme se, 

Milujme, napijme se, a pak vybijme se! 

Amen, rač to, Bože dáti! Oroduj za nás, 

Svatý Václave, Vévodo české země! 

Milujme ... 

(Očadlík 1940: 151 ). 

Skutečnost, že se toto vcelku nepříliš zdařilé dílo stalo předmětem symbolické identifikace, 

ukazuje na výrazný posun identitního vymezení širokých vrstev, k němuž v první polovině 19. 

století došlo. Češi sice zůstávali ve své "oficiální" konfesi, jíž z velké většiny byl 

katolicismus, avšak ve svém nenáboženském či s religiozitou mimoběžném přesvědčení jí 

zároveň byli stále více "nevěrní". Katolicismus pro ně přestal být určujícím symbolickým 

universem, naopak se stal jednou z mnoha a jen při určitých příležitostech uplatněnou osobní 

či skupinovou identitou. S výjimkou intelektuálů, z nichž někteří začínali panující církev 

otevřeně kritizovat nebo o ní alespoň jevili ostentativní nezájem, si to v tuto chvíli možná 

nikdo z nich ani neuvědomil; katoličtí duchovní sice oprávněně začali "bít na poplach", ale 

v dlouhodobé perspektivě jim to stejně příliš nepomohlo. Neidealizujme však na druhou 

stranu český protestantismus, protože ten se ve stejném období potýkal s velmi podobnými 

problémy. F. Palacký, který může být příkladem protestantského intelektuála poloviny 19. 
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století par excellence, byl totiž zároveň představitelem "myšlení, v němž se rodinná věrnost 

zbožnosti bratrské spojuje s moderní verzí křesťanství osvícenského typu - tak jak patrně 

vůbec převládala v hodslavickém sboru, na jeho kazatelně ... i pod ní" (Lochman 1964: 204). 

Již jeho četba ovšem byla překonáním vlivu osvícenství směrem k romantice (ibid.: 244n.), 

v důsledku čehož ,jeho účast na církevním životě byla vpravdě minimální" (ibid.: 253). Bez 

dalších dokladů, jimž budeme věnovat pozornost až v následující kapitole, uveďme na tomto 

místě alespoň tolik, že přes jistou výjimečnost společenského postavení Palackého i jeho 

sňatku s katoličkou rozhodně nešlo o případ jediný, po náboženské stránce se vymykající 

(laické) intelektuální linii českého protestantismu. V tuto chvíli se však vraťme 

k pololidové/lidu určené protestantské literatuře Toleranční doby jako celku. 

Četli a vyznávali protestanti něco jiného? 

Otázka položená v nadpisu tohoto oddílu je samozřejmě ve velké míře řečnická; s jistou 

výjimkou osmdesátých let 18. století a potom druhé čtvrtiny 19. věku nepochybně platilo, že 

čeští lidoví protestanti a katolíci četli odlišné (náboženské) knihy, což vyplývalo z jejich 

konfesionální různosti, avšak ze strukturního hlediska šlo o díla až překvapivě podobná. I zde 

se totiž snoubily starší, osvícenstvím více či méně explicitně zavržené tradice, po nichž lidové 

prostředí nepochybně toužilo, s výchovnou a vzdělávací snahou (hlavně) duchovenstva a 

s impaktem národního sebevymezení a sebeurčení, takže snad jen konfesionalizace 19. věku 

se do prostředí českého protestantismu dostala o něco málo později. V rámci protestantské 

(polo )lidové literatury můžeme podobně shledávat rozdíly a rozpory mezi "představami 

farářů/intelektuálů" na jedné straně a rezidui lidového náboženského myšlení na straně druhé, 

takže i když protestanti obvykle skutečně četli jiné autory a jiná díla, z určitého pohledu mezi 

proměnami jejich vyznání na konci 18. a v první polovině 19. věku a mezi podobnými 

změnami na katolické straně zas až takový rozdíl nebyl. Jeden z podnětů k tomu nepochybně 

dala doba josefinská, kdy naopak mnohdy četli knihy zcela identické.460 

Čeští a obecně středoevropští katoličtí osvícenci totiž často a rádi sahali po protestantských 

autorech, jejichž díla používali, překládali a upravovali v duchu svého pojetí "pravého" 

křesťanského náboženství; katolické osvícenství mnohdy sebe samo považovalo za jakousi 

"umírněnou" verzi reformace, což ještě podtrhoval důraz na souvztažnost všech křesťanských 

církví. Čeští lidoví čtenáři se proto mohli setkat s několika překlady populárně teologických 

460 O nabídce lidovým protestantantům určené literatury informují například inzeráty na konci Hochenbergrova 
kalendáře; Historický kalendář 1785: 88-92. 
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děl protestantských bohoslovců, vytvořenými domácím katolickým klérem, jež katolíci četli 

jako projevy (umírněně) osvícenské zbožnosti a nekatolíci jako díla svých souvěrců. Velkou 

popularitu získal například G. F. Seilerův lidový výklad základů křesťanství Rozmlauwánj 

mezy Otcem, a Djtětem o Wěcech Náboženstwj, do češtiny převedený hned třikrát (Pařízkem, 

Stachem a Thámem) a ještě vícekrát vydaný (např. Pařízek 1789). Podobně účinkovala i J. F. 

Feddersenova Kniha mrawů křesťanských pro měšťana a sedláka, přeložená V. Stachem a 

zajímavá už tím, že v úvodu kromě sv. Pavla odkazovala i na Aristotela a Konfucia 

(Feddersen 1786). Autor v ní zdůrazňoval, že návštěva bohoslužeb - při níž mělo, zcela 

v protestantském duchu, největší význam přijímání a křest (ibid.: 40) - k pravé křesťanské 

zbožnosti nestačí, ta se naopak musí rozvíjet v rámci individuální, respektive domácí 

zbožnosti (ibid.: 1-41 ), pojaté ovšem jako soubor etických a "sociálních externalit". Na 

biblických příkladech proto ukazoval, jak má vypadat řádné křesťanské manželství, 

rodičovství a výchova dětí, vztah dětí k rodičům, hospodářů k čeledi, poddaných 

k vrchnostem atp. Zvlášť pečlivě si přitom všímal práv a povinností některých povolání, 

řemeslníků a sedláků, vojáků a plavců, jimž dával zcela konkrétní, spíše sociálně-organizační 

než sensu stricto náboženské rady a doporučení (ibid.: 301-329); rolnická "křesťanskost" se 

totiž podle Feddersena projevovala například tím, že neměli svévolně posunovat hraniční 

meze. 

Josefínské období však vedle "semiprotestantismu" některých katolických bohoslovců 

přineslo i lidovou reakci na toto "shora oktrojované" osvícenství; viděli jsme již, že třeba 

milčický rychtář Vavák (ale i jeho nekatoličtí sousedé) považoval některé katolicko

osvícenské knihy za protestantský podvrh. To byla druhá stránka katolíkům i protestantům 

"společné" četby, kdy se nově legalizovaní protestanti přinejmenším nějaký čas rádi 

seznamovali s osvícenskými katolickými knihami prostě proto, že je považovali za 

"souvěreckou" kritiku katolické církve, jak jí znali, zatímco katolíky kjejich četbě později 

přivedlo poznání nových forem jejich vlastní víry. Toto (mnohdy nezáměrné) spojování 

katolické a protestantské lidové četby v bouřlivých raně tolerančních dobách však vzalo 

poměrně rychle za své konfesionalizačním vyhraňováním v důsledku příchodu 

protestantských pastorů; nesměli-li totiž tito bohoslovci literárně vystupovat proti panujícímu 

vyznání, zajisté to neznamenalo, že by se nepřestali snažit zavést konfesionální hranice do 

náboženské četby svých farníků, což samozřejmě platilo i pro duchovní katolické. Nové 

propojení katolických a protestantských názorů proto přinesla až první polovina 19. věku se 

svým odklonem od náboženské četby k profánní, potažmo národní. 
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Prvním projevem specificky luterské či kalvínské teologie, s nímž se měli čeští nekatolíci po 

vydání Tolerančního patentu možnost setkat, pochopitelně byla kázání jejich nových 

duchovních. Jen málo z nich se sice zachovalo (např. zkrácená verze prvního reformovaného 

kázání F. Kovácse na rychmburském zámku z roku 1782, Dobiáš 1881b; jiné kázání viz 

Markovič 1785), nicméně kolektiv protestantských historiků provedl jejich obsahový a 

teologický rozbor, podle kterého "se kázání zaměřovala na posluchače, kterým přinášela 

výklad biblických míst, pojmů s praktickým zaměřením do života. Bývala dosti dlouhá. 

Kazatelé dbali na nařízení o panující církvi, i když v pozdější době se někteří dostávali do 

střetu při pohřebních kázáních ... Na některých místech vystupovali kazatelé poněkud 

polemicky i proti druhé evangelické církvi" (Burian et al. 1995: 104). Vcelku tedy není důvod 

pochybovat o tom, že kázání protestantských bohoslovců vycházela z jejich náboženského 

přesvědčení jak již bylo popsáno (větší vliv osvícenství u luteránů, tradicionalismus 

reformovaných), které se snažila předat posluchačům a které z pochopitelných důvodů 

orientovala prakticky, na problematiku sociálních vztahů, členství v církvi a povinností z něj 

plynoucích atp. Časný, historickými a sociálními souvislostmi podmíněný charakter 

toleranční homiletiky pak zřejmě (spolu s nedostatkem finančních prostředků jak na straně 

kazatelů, tak jejich posluchačů) vedl k tomu, že se duchovní obvykle nepokoušeli vydávat svá 

kázání tiskem, tím méně z nich sestavovat postily, jež se začaly objevovat až zhruba ve 

čtvrtině 19. století. Bylo však na druhou stranu obvyklé, že kázání byla po určitém čase 

opakována, případně si je duchovní "půjčovali" mezi sebou (ibid.: 1 04). Soustavnější 

populární výklady augsburského nebo helvetského vyznání představovaly katechismy, 

vydávané jejich faráři od první poloviny osmdesátých let souběžně s polemickou literaturou, 

sloužící především školnímu vyučování náboženství ale hojně užívané i při kázáních a 

náboženském vyučování dospělých (ibid.: 106-107; Janata et al. 1864: 254-256). Ani v nich 

se přitom duchovní nijak neodchylovali od ortodoxního pojetí svých církví, nejčastěji ostatně 

šlo o české překlady Lutherova Malého katechismu či protestantského katechismu 

Heidelbergského (Heidelberský katechismus 1783), nebo nanejvýš o jejich vcelku věrné 

adaptace.461 Tak tomu bylo i v případě nejznámějšího díla z této plejády, Véghova Učen} o 

hlawnjchch článcých Tfjry čisté křesťanské ... , doplněného o základní křesťanské modlitby 

(Végh 1790), stejně jako o ranějšího Přemyšlowánj J. Jessenia (Jessenius 1786). Mezi 

církevně-organizační literaturou, tentokrát v "ortopraktickém" smyslu, konečně zaujímala 

zvláštní místo Véghova Agenda, podávající "vzorové" příklady bohoslužby u příležitosti křtu, 

461 Charakter adaptovaného překladu ostatně měly i první luterské školní katechismy: Leška 1797 (původním 
autorem byl G. K. Schmidt); !dem 1798 (J. J. Fokk). 
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podávání Večeře Páně, přisluhování nemocným, úvodu, sňatku, pohřbu apod. (Végh 1783).462 

I v tomto případě se vlastně nejednalo než o českou adaptaci agendy předtiské 

superintendancie,463 respektive její první části, protože druhá nikdy nevyšla, avšak její vydání 

mělo zásadní konstitutivní vliv na fungování kalvínských bohoslužeb až do poloviny 19. 

století.464 Bylo tomu tak z toho důvodu, že mad'arští reformovaní faráři v době, kdy měli 

problémy s češtinou, vděčně užívali prefabrikovaných modliteb a bohoslužebných řádů, které 

posléze v myslích jejich posluchačů natolik zdomácněly, že je nešlo snadno nahradit; Agendu 

navíc běžně četli i prostí věřící, pro které představovala svého druhu modlitební knížku 

(Burian et al. 1995: 108). 

Obě tolerované církve, v základech své teologie ustavené prostřednictvím konfesí a 

katechismů a v základech bohoslužebné praxe agendami, naproti tomu dost dlouho postrádaly 

původní modlitební knížky nebo jiné příručky "praktické teologie". Luteráni na tom byli lépe 

v tom smyslu, že disponovali předtolerančními, nejčastěji pietisticky laděnými zahraničními 

tisky, avšak reformovaným (farářům) na nich z pochopitelných důvodů vadilo zařazení litanií 

a modliteb na Desatero (Janata et al. 1864: 260). Proto se pokusili, aniž byli s to připravit 

vlastní modlitební knížku, o zavedení Komenského Praxis pietatis (Komenský 1785), 

případně jeho dalších spisů při vědomí své údajné přímé návaznosti na Jednotu. V této 

souvislosti proto starší historiografie akcentovala velký příklon toleranční reformované církve 

ke Komenskému jako dědictví tradice české reformace, kdy se například v některých školách 

Praxis pietatis užívala i jako čítanka (Havelka 1910: 20, 250). Zřejmě správnější však je soud 

R. Pražáka, podle kterého nešlo ani tolik o přetrvávání tradice někdejší Jednoty v lidu, jako 

spíše o "kult Komenského mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích", 

mezi faráři, kteří si ho přinesli spolu se svým teologickým vzděláním z Uher, a teprve svým 

působením jej rozšířili (Pražák 1962: 121-124; cf Čapek 1933, I.: 245). Vydávání 

Komenského děl nebo dalších historických spisů, upomínajících na Jednotu bratrskou, ovšem 

pokračovalo po celou Toleranční dobu (např. Komenský 1845; !dem 1946; Koruna neuvadlá 

1946 ad.). 

Deficit reformovaných modlitebních knih vyřešilo až vydání Véghových Horlivých a 

nábožných modliteb na samém sklonku 18. století (1799), které se staly doslova evergreenem 

lidové reformované zbožnosti po celé následující století (Végh 1853). V předmluvě 

462 O významu agend obecně viz Juren 1904: 22. 
463 Český text ovšem kladl nebývale velký význam na autoritu pastora, jemuž bylo dáno (verbální) právo 
rozhřešovat (Végh 1783: 20), a v jedné z přidaných modliteb (před kázáním) pamatoval i na krále Josefa II., 
jemuž tolerovaní protestanti vděčili za samu existenci (ibid.: 51). 
464 Luterská církev užívala výtah z Knnanovy agendy, který byl připojen k Leškovu kancionálu (Leška 1796, 
Řád). 
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k druhému vydání z roku 1807 ovšem jejich tvůrce připomínal, že věřící se má modlit jedině 

k Bohu, nikoli k andělům nebo světcům, pouze ve jménu Ježíše Krista, prosit za všechny 

duchovní dary bez výjimky a za tělesné s podrobením se boží vůli, důvěrně a bez 

pochybování, pokorně, vroucně a srdečně, kajícím srdcem, bez přestání atd., přičemž tištěná 

modlitba měla být považována jen za nezávazný vzor (ibid.: xvii-xxiii), což dává tušit, že 

lidové užívání oblíbeného díla nebylo vždy v souladu s přísnou reformovanou ortodoxií. 

Nebylo ostatně divu a nešlo ani o případ jediný, jak ještě uvidíme. Na druhou stranu je třeba 

zdůraznit, že Véghovy modlitby vynikaly tradicionalistickým uspořádáním, tím, že -obdobně 

jako katolické nebeklíče - nabízely útěchu při všech představitelných životních situacích 

(například vedle modlitby pobožného manžela uváděly i modlitbu "muže takowého, který 

přjčinau swé zlé ženy weliký domácj kříž trpj" a obojí naopak i pro ženy; ibid.: 113-128), což 

nepochybně přispělo kjejich rozšíření a hojnému užívání.465 Na rozdíl od poněkud 

zkratkovitého tvrzení současných protestantských historiků, že v nich "pozorujeme doznívání 

puritanismu a pietismu" (Burian et al. 1995: 106), autor této práce nic takového nepozoroval, 

ani nemohl. Modlitební knížka konzervativního reformovaného duchovního totiž samozřejmě 

s luterským pietismem nemohla mít nic společného a byl-li shledáván v ,důrazu na Písmo 

jako pravidlo víry a života' (l.c.), pak se jaksi zapomnělo, že to je přeci obecně křesťanské a 

kalvinistické zvlášť. Individualismus, do jisté míry zakrývající církevní obecenství, pak 

samozřejmě byl charakteristický pro tento typ literatury jako celek. 

Složitější je na druhou stranu otázka "ortodoxie čtení" a užívání náboženských příruček 

běžnými věřícími. Již dřívější autoři totiž upozornili na skutečnost, že zatímco přední 

toleranční bohoslovci obou církví a autoři/vydavatelé těchto knih vycházeli z rozdílných, 

nicméně jasně definovaných teologických pozic (Lochman 1964: 24n.), lidový 

protestantismus zdaleka tak jasný nebyl. Jednou z nejoblíbenějších knih obou konfesí totiž byl 

J. Amdtův spis o pravém křesťanství, luterská pietisticky orientovaná modlitební knížka 

Zahrádka ragská (Arndt 1782). Jeho české vydání bylo dílem M. Markoviče, ale dílo se 

dočkalo i několika dalších reedic, takže J. Lukášek bez nadsázky poznamenal, že "kniha ta 

nacházela se skoro v každé rodině evanjelické" (Lukášek 1914: 57). Vzpomeneme-li, že 

paralelně s recepcí Arndtova díla probíhalo potoleranční dělení českých nekatolíků na 

luterány a reformované, nezřídka dosti ostré a vzájemně silně negativní, pak je třeba se ptát, 

jaké vlastně byly náboženské názory těch reformovaných (velmi přísně trvajících na 

465 "Wéghovkám" se co do významu a rozšíření nevyrovnala žádná další reformovaná modlitební knížka, byt' 
jich vzniklo více (Burian et al. 1995: 106; Janata et al. 1864: 260-261). Profesně orientovanou (pro stav 
vojenský) modlitební knížku sepsal např. Samuel z Nagy (Nagy 1843). 
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reformovaném rituálu), kteří zároveň četli luterskou literaturu? Jak je možné, že se 

v osmdesátých letech "čtenáři knih luterského rázu stali přece reformovanými, ale čtli dále 

tytéž knihy" (Říčan 1940: 22, 20)? Odpovědi na tyto otázky ponecháme až na následující 

stránky, nutno však podtrhnout, že významnou měrou vypovídají o charakteru českého 

tolerančního protestantismu, stejně jako o zjevném a mnohdy dlouhotrvajícím odstupu mezi 

jeho farářským vedením na jedné straně a běžnými věřícími na straně druhé. 

K tomu navíc přistupovala lidová recepce proroctví a další heterodoxní literatury, spojené 

nejčastěji s očekáváním brzkého konce věků (Kutnar 1946; Menčík 1916: 18), na 

protestantské straně přeci jen o něco silnější (nebo alespoň viditelnější) než mezi katolíky. Jak 

na příkladu bukovecké reformované církve zaznamenal J. Dobiáš, očekávání příchodu krále 

Marokána v roce 1801 znamenalo na několik let její faktický rozvrat (Dobiáš 1881: 14). 

Mnohá z těchto proroctví navíc byla (nelegálně) tištěná, takže je od jiné (ortodoxní) 

pololidové/lidu určené literatury ani dost dobře nelze odlišit, stejně jako je mnohdy 

nerozlišovali ani "řádní" protestanti. Oblíbené veršované Sibyllino proroctví se například 

obracelo k Čechům, aby poslouchali "co Bůh mužům osvíceným zjevil ... že světa již jest 

krátký čas" (Menčík 1916: 34). Nelze vyloučit ani spojení některých proroctví s lidovou 

recepcí Francouzské revoluce, protože bylo obvyklé, že proroctví byla konkretizována a 

aktualizována,466 stejně jako se vzájemně doplňovala a potvrzovala. Aktuálně však šlo 

vykládat i známé proroctví Slepého mládence, předpovídající známky konce světa tak, že 

"tehdáž také povstane mezi duchovenstvem rozbroj tak, že jedni proti druhým v náboženství 

válčiti budou, neb někteří budou zákon Boží vykládati tak a druzí jináč" (Menčík 1916: 48; cf 

Proroctví slepého mládence b.d.). S větší konsolidací lidového protestantismu, s tím jak se 

jeho věroučné názory přiblížily těm ze strany církevní vrchnosti chtěným a prosazovaným, 

můžeme počítat spíše až v 19. století, kdy zároveň docházelo k jejich jistému vyprazdňování 

ve prospěch jiných než náboženských identit. 

Konečně posledním, početně však asi nejhojnějším typem protestantské literatury Toleranční 

doby byly kancionály. Jejich přehled byl již podán v kapitole o pramenech, proto na tomto 

místě stačí zdůraznit, že i kancionály (respektive do značné míry právě ony, vzhledem 

k významu "zpívané víry" v české religiozitě 18. století) výrazně přispěly k teologicky 

nejednoznačnému postoji značné části tolerančních protestantů. Mezi novými příspěvky české 

kancionálové tvorby se sice objevily i jednoznačnější výrazy "oficiální teologie", jako byla 

466 Sociálně-revoluční vyznění bylo nejzřetelnější v proroctví Havlase Pavlaty, podle kterého "se všickni sedláci 
vzhůru zdvihnou a mstíti budou, pány zámků seženou, pomordují, sbijí a některé i odrou, z kůže buben udělají"; 
Menčík 1916: 58. 
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osvícensko-luterská Nová kniha zpěvů křesťanských Š. Lešky z roku 1796 (Leška 1796, 

Zpěvník; cf Čapek 1933, 1.: 241, 266-267; Rejchrt 1978: 62), nicméně mnohem častěji šlo o 

reedice či nová uspořádání pietistických, případně husitských a bratrských písní, které čeští 

nekatolíci znali již z předtoleranční doby. Šlo tedy vesměs o písně luterského rázu, sloužící 

ovšem převážně reformovaným! 

Jedním z nejoblíbenějších zpěvníků (Burian et al. 1995: 109), vydávaným pod titulem 

Třanovského Cithary sanctorum, byla rozšířená reedice obsáhlého Lipského kancionálu, 

shrnující písně z Třanovského i Komenského a celý žaltář, v Praze vydaná již v roce 1783 a 

znovu v letech 1819-20 (Tranoscius 1819-20). Vydavatel tohoto kancionálu, helvetský farář J. 

Opočenský, přitom zdůrazňoval jak jeho "ekumenicitu", tak také skutečnost, že může být 

používán nejen ke zpěvu, ale v rámci privátní zbožnosti může sloužit i jako modlitební 

knížka, "Theologiae in hymnis, aneb Kniha Učenj Křesťanského", zpovědní knížka a útěšná 

"theologia paracletica" (ibid.: xxvi-xxvii). Jinak řečeno, s tímto kancionálem mohl pobožný 

protestant obojího vyznání do značné míry "vystačit" bez svého faráře, stejně jako v období 

zakázaného nekatolictví, což samozřejmě mělo závažné důsledky pro prosazování luterské a 

ještě spíše kalvínské ortodoxie do lidových náboženských představ. I v případě kancionálové 

tvorby (a její recepce) se tedy "oficiální" věrouka obou protestantských vyznání, s výjimkou 

vzájemných polemik raně toleranční doby, začala výrazněji prosazovat až zhruba ve druhé 

čtvrtině 19. století, kdy také byl v Praze vydán berlínský Elsnerův kancionál z roku 1753, 

navazující na Komenského kancionál amsterodamský a vedle obsáhlé předmluvy o významu 

duchovního zpěvu v tradici české i kalvínské reformace zachovávající i některé prvky 

bratrského bohosloví, především členění na věci podstatné a služebné (Kancionál 1834). 

Stejně jako si lidový katolicismus počátků 19. století uchoval množství "barokních" 

náboženských prvků a struktur, proti nimž přímo vystupovali osvícenci, ale které nakonec 

v nějaké formě a míře zůstaly integrovány do postupně se osvěcujícího náboženského vyznání 

katolické většiny, stejně tomu bylo i v případě českých protestantů, ovšem s tím rozdílem, že 

čerpali ze své předtoleranční tradice a svých tehdejších znalostí, nebo se o to alespoň snažili, 

příležitostně si nechávajíce "vysvětlit", co by za svou "tradici"- husitskou a/nebo bratrskou

vlastně měli považovat. Splynutí lidových náboženských představ s učenou teologií, nakonec 

vedoucí k převrstvení prvního religijního typu druhým, ovšem bylo na obou stranách 

dlouhodobým a často bolestným procesem, který s sebou nevyhnutelně nesl i "odpad". Část 

lidových křesťanů náhle objevivší se mnohost "oficiálního" křesťanství, svářející se nejen 

mezi jednotlivými církvemi ale i v jejich rámci mezi různými teologickými paradigmaty, 

"vyřešila" po svém, o tyto spory se přestala zajímat a postupně se přestala zajímat i o značnou 
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část náboženského diskursu jako takového. Pokud jde o recepci knih, začala číst jiné knihy, 

než explicitně náboženské, případně vůbec náboženské, nebo se začala zajímat o výklady 

pocházející z prostředí (či stranící prostředí) jiného vyznání prostě proto, že v nich začala 

nacházet ještě další možnou identifikační rovinu, v první polovině 19. století především 

národní nebo ekonomicko-sociální. Tento "odpad od víry" - rozhodně spíše víry vnitřně 

prožívané, zatím ještě ne od víry sociálně, natož formálně deklarované - samozřejmě byl už 

pro mnohonásobnou početní převahu katolíků hojnější na katolické straně, nicméně více se 

s ním i zde setkáme až ve čtyřicátých letech, takže se mu budeme věnovat na patřičném místě 

následující kapitoly. Zde se však musíme, při vědomí o jeho zdrojích již řečeného, vrátit k 

"lidovému diskursu" celé Toleranční doby. 

3. Lidová zbožnost povolených vyznání 

Specifikou "lidového diskursu" Toleranční doby- stejně jako tomu bylo dříve, ale v této míře 

v českých (náboženských) dějinách již naposled- bylo to, že se na rozdíl od diskursu elitního/ 

intelektuálního neprojevoval jen prostřednictvím literárních textů. Ty naopak stále ještě 

tvořily jen jeho menší část, navíc úzce spojitou s kognitivně náročnějšími literárními typy. 

Písmácká literatura tohoto období byla, stejně jako dříve, do značné míry ohlasem kněžské či 

kantorské literatury (Slavík 1940: 5), respektive velmi často se jednalo přímo o přejímky 

z oblasti (polo)lidové náboženské tvorby, sice (částečně) nesamostatné, avšak proto pro 

poznání lidové víry neméně závažné. Zaměříme se proto na tzv. písmáckou tvorbu (nejnověji 

cf Mlynaříková 2001), katolickou i nekatolickou, která ovšem v Toleranční době nabyla 

takového rozsahu, že její studium jako celku ani není možné. Tam, kde to půjde, proto budou 

využity již existující výzkumy, aniž by však bylo možné tento fenomén prozkoumat 

v úplnosti. Ještě dříve se však budeme věnovat lidovým reakcím na (některé) josefinské 

reformy, především na vyhlášení náboženské tolerance, protože právě jejich prostřednictvím 

lze - byť jen částečně - proniknout i k těm prvkům raně novověké religiozity, jenž se 

v písemných pramenech lidové provenience neobjevily buď vůbec, nebo jen nedostatečně. 

Půjde především o přihlašování nekatolíků k protestantským konfesím, vyjadřující jejich 

náboženské názory v počátcích Toleranční doby a o reakce katolické většiny na náhlé a 

nečekané povolení protestantských vyznání, ale také o konfesionalizační rozhraničování obou 

protestantských vyznání, manifestující obdobné religijní prvky a struktury. Žádná tak 

významná změna pochopitelně nenastala u řádných katolíků, mezi něž na tomto místě 
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nebudeme počítat toleranční sektáře (přestože mezi ně podle tolerančních nařízení patřili, 

pokud se nepřihlásili k některému z nově povolených vyznání), proto se kromě jejich vztahu 

k protestantům a kjosefinským reformám budeme muset spokojit pouze s jejich vlastními 

písemnými prameny, podobně jako v případě protestantů obojího vyznání v pozdější 

Toleranční době. I tak však zjistíme, že výlučně protestantské "písmáctví" je do značné míry 

mýtem, že obdobný vztah k náboženským textům a religiozitě obecně můžeme nalézt i u 

českojazyčných katolíků. 

Lidová netolerance Toleranční doby 

Vydání Tolerančního patentu rozhodně nebylo na všech stranách přijato příznivě; například 

rychtář z Chotěšin na Litomyšlsku patent vyhlásil jako "zlořečený a ten, kdo byste se k němu 

hlásil, také zlořečeným zůstaniž" (Smetánka 1931: 17), a podobně vystupovali i někteří 

katoličtí duchovní (Janata et al. 1864: 209-211; Veselý 1927: 325-326). Nelze sice s určitostí 

říci, nakolik byly tyto netolerantní postoje kléru, úředníků i značné části venkovské 

"samosprávy" rozšířené, ojedinělé však rozhodně nebyly. Tím spíše se s nimi bylo možné 

setkat mezi poddanými, nepočítáme-li nekatolíky, kteří patent pochopitelně naopak uvítali.467 

Lze jen souhlasit s tvrzením, že "katoličtí kronikáři, v čele s Vavákem, odmítali prudce 

jakoukoliv myšlenku na toleranci ... Zřejmě jediným katolíkem, který pochválil toleranční 

patent, byl Vojtěch Koťara z Proseče. Ale ne z osobně tolerantního smýšlení, nýbrž proto, že 

patent prý oddělil zrno od plev" (Kučera 1971: 93). Na druhou stranu však platilo, jak si 

obecně postěžoval J. A. v. Helfert, že ,jako při každé svobodě, jížto se lidem dostane po 

dlouhém poručníkování anebo otročení, mnozí v užívání jí nedovedou ušetřit míry" (Helfert 

1877-79, 1877: 215), že nově legalizovaní protestanti, aniž měli jasno v rozsahu a charakteru 

svého postavení, začali okamžitě napadat své katolické sousedy a objekty jejich víry. Raná 

Toleranční doba se tak paradoxně k svému označení v lidovém prostředí naopak stala 

obdobím zásadní náboženské netolerance, proti níž muselo být ze strany státních, 

vrchnostenských, případně i církevních orgánů vícekrát zasahováno. 

Prvním výsledkem zveřejnění Tolerančního patentu totiž bylo nucení katolíků k přestupům, 

většinou s odůvodněním, že císař sám konvertoval, konverze svých poddaných si přeje a bude 

je tvrdě vyžadovat (viz např. Štěpánek 1892: 416). Charakter lidové zbožnosti totiž spočíval 

ve vzájemných, religijní odlišností motivovaných půtkách a v přesvědčování namnoze 

467 Soud A. Robka, že vesničtí kronikáři (i katoličtí) Toleranční patent přijali z většiny kladně (Robek 1974: 60-
63), nelze pramenně doložit. 
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násilném, v nepochopení byť jen možnosti více či méně rovnoprávné existence několika 

věr.468 Nekatolíci si císařský patent vysvětlovali tak, že byla-li jejich víra dosud zakázána, 

nyní se měla stát panující, a pro "katolické zpozdilce" měli jen nadávky a posměšky. 

Typickým příkladem byla slova, že "držejí anticrista [ = papeže] za vocas" a Marie jim "z p ... 

kouká", jak vykřikovala K. Simonová v Lysé nad Labem (Vojáček 1931: 89-92), nebo různé 

posměšné písně a říkanky. Budoucí učitel na moravečské protestantské škole J. Šimanovský 

dokonce po vydání Tolerančního patentu "ze starých kronik a proroctví vypsal protikatolické 

a protipapežské invektivy do rukopisné knížky, kterou pak půjčoval dál" (Bašus 1986: 88). 

Takové toleranční písně jasně ukazovaly, na čí straně je "pravda": 

( ... )Mezi vámi nic dobrého 

není ani kdy pak bylo, 

hovadům jste podobni, 

jen vespolek se koušete, 

jeden druhého žerete, 

Boha mezi vámi není ... 

( ... )Boha si na tré dělíte, 

ach, což se vy nestydíte ... 

(Šimák 1919-20, 1920: 99; cf ibid.: 98-101). 

( ... ) Papežencové, v zákoně čtěte, 

poznejte sami, že v hrdlo lžete, 

zákon vás učí tak, 

vy pak učíte naopak ( ... ) 

(Vavák 1907-38, U2: 67). 

"Všechny evangelické písně z počátečního období mají radostný, oslavný ráz ... Pro většinu 

písní je charakteristický polemický až agresivní tón vůči katolické církvi spojený s vírou, že 

její dny budou brzy sečteny. Současně se projevuje další rys- nenávist vůči papeži" (Roedl 

1975: 77). V písních Radujte se křesťané, chválu Bohu vzdávejte a Ach křesťané věřící, 

468 V případech sice okrajových, avšak nikoli zcela výjimečných docházelo např. i k rozpadům rodin; viz 
Štěpánek 1892:417. 
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radostně zpívejte (cit. ibid.: 78) je nadto Josef II. vylíčen jako poutník, kterého Bůh poslal na 

svět hledat spravedlnost, který jí však nenalézá ani u světské vrchnosti ani v Římě, takže mu jí 

nakonec musí ukázat anděl. To možná souviselo s marokánským proroctvím, jenž v té době 

představovalo častou heterodoxní četbu českých protestantů (cf Vavák 1907-38, I/1: 92; II/2: 

149-151 aj.), o kterém ještě bude řeč níže. Písně proti druhému vyznání si přitom hojně 

opisovali jak protestanti tak i katolíci (Čapek 1933, I.: 169-175; Slavík 1940: 12; Scheybal 

1990: 145-146),jakýbyljejich obsah? 

Značná část protestantských písní nebo jiných zápisů rané Toleranční doby chválila Josefa II. 

za udělení náboženské svobody. Tak bošínská farní kronika, psaná od roku 1783, 

vyzdvihovala Josefovo panování a především jeho náboženské změny (Nešpor 1931: 7), a 

podobně se dochovalo množství děkovných písní (Čapek 1933, I.: 141-147; !dem 1948: 156, 

158).469 Ne všechny ovšem pochopily toleranci tak, jak byla "shora" zamýšlena; jedna 

z těchto písní totiž explicitně pravila "Deytež, co jest Cysařovo Cysaři, a co jest Božího Bohu. 

Mat. 22. k. 21. v." a shodně (nesprávně) soudila, že: 

( .... )Jenž to může každej zjevně své náboženství veřejně. 

Dle rozkazu vyznavat, panu panu Bohu hlavu vzdat ( ... ) 

(Čapek 1948: 158-159) 

Většina písní však považovala za nutné negativně se vymezit vůči doposavad panujícímu 

vyznání, jako jsme to viděli výše. Katolíkům bylo vyčítáno především jejich "modlářství", 

spočívající v úctě k světcům a v transsubstanciačním pojetí svátosti oltářní ("Welmý Klamate 

že pocty Chlebů dáwáte kterau bohů přislušý"),470 případně závislost na církevní autoritě 

namísto Písma,471 přičemž byli "za pět minut dvanáct" varováni, aby od svých "bludů" 

ustoupili a činili pokání. Některé písně, obvykle opsané ze starých kancionálů, výslovně 

upomínaly na tradici české reformace,472 avšak tato historická tradice zjevně ještě nebyla pro 

formování náboženských názorů nekatolíků stěžejní. Mnohem víc jim záleželo na biblické, 

nikoli lidské, tradici jejich víry, jíž ovšem rozuměli po svém, bez zřetele k věroučné ortodoxii 

kteréhokoli vyznání. V těchže zpěvnících, zaznamenávajících protikatolické invektivy a mezi 

jiným demonstrativní odpor vůči světcům ("Howada lepšý než oný [sochy]", protože jsou 

469 Dále např. NK-ORST, sg. XVII H 32b, s. 2-18. 
470 NK-ORST, sg. XVII G 37, s. 71a-76a; sg. XVII H 32b, s. 8-8a, 12-13. 
471 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, d. ú. Litomyšl, kt. 50, Proroctvý Cžeské Zemý. 
472 NK-ORST, sg. XVII G 37, s. 87a n.; sg. XVII H 32b, s. lOa-12. 
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užitečná alespoň k časným věcem473 ), a dokonce v těchže písních se proto velmi často 

setkáváme i s mariánskou zbožností a dalšími "pozůstatky" barokního katolicismu. K většímu 

teologickému vyjasnění, znamenajícímu zároveň silný příklon k reinterpretované tradici české 

reformace, došlo až později, nejčastěji teprve v 19. století. Na druhou stranu však platilo, že 

ani katolíci svým "odpadlým" (nomen amen) spoluobčanům "nezůstali nic dlužni". Když totiž 

již zmiňovaný V. Koťara z Proseče slyšel v roce 1782 zpívat protikatolickou Píseň o pravdě 

Kristově, naučil se jí a "potom jsem se snažil také píseň o pravdě Kristově na tutéž melodii, 

ale ze samých slov Písma svatého složit", jež pak byla v roce 1784 třikrát vydána tiskem 

(Slavík 1940: ll; cf Scheybal 1990: č. 13). Toleranční patent byl z této strany chápán jako 

"prubířský kámen" pravověří, snaha o zvnějšnění tajného nekatolictví, aby mohlo být 

s konečnou platností likvidováno: 

Zarmuťte se berani, že jste všudy spasení, 

ve vesnicích a v městečkách budete bráni; 

chodili jste študýrovat, teď musíte tak nechat, 

protektor váš bude biřic nebo některý kat. 

Přijdou na vás zlý časy, budou vám smrdět vlasy, 

budou pálit na hranici všechny ty časy; 

tu bude naříkání, od beranů vzdychání, 

co vám bude dále zpívat, slyšte, berani. 

Ste všichni bohaprázdní, beranové nevážní, 

nyní duchoví otcové jsou vaše strážní 

a chtěj vás přívíst na cestu, to k nebeskýmu místu, 

neznali jste, kudy jdete, zmátli jste cestu. 

Chcete bejt učenější, nežli kněží moudřejší, 

místo moudrosti máte v hlavě hnid a mnoho vší; 

jedni druhým kážete a jistě všechno lžete, 

že se brzo dočkáte, že vás čert do pekla smete. Amen. 

(Smetánka 1931: 18). 

473 NK-ORST, sg. XVII G 37, s. 71a-76a. 
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Dokud protestantské církve neměly vytvořenou organizační strukturu, neměly své pastory a 

modlitebny, mohl jim být vyčítán i "nesvátostný" charakter jejich kultu, například absence 

sakrálních prostor: 

Ariáni, luteráni, kam půjdete na kázáni?! 

K Rensovům do chlíva, kde svině chroulívá. 

(Hovorka 1931-32: 59). 

V tradici lidových parafrází Otčenáše vznikaly i "otčenáše proti beranům" (Someš 1963: 48); 

obvyklejší však bylo, že protitoleranční katolické písně, jichž se opět zachovala celá řada,474 

argumentovaly spíše církevní tradicí a jednotou a/nebo relativně dobrými znalostmi vývoje 

protestantských církví. Proti nekatolickému biblicismu, ovšem selektivnímu a lidově

náboženskému, stavěli katolíci zlidovělé poznatky dosavadní polemické teologie, neméně 

jednostranné a tendenčně vykládané. Jejich aplikace však dává tušit, že autory těchto 

písňových invektiv zřejmě mnohdy byli katoličtí duchovní, což je v některých případech 

přímo doloženo (Hay 1904: 44; Scheybal 1990: 341, pozn. č. 98), nebo alespoň to, že je 

inspirovala jejich protiprotestantská kázání (nikoli nutně potoleranční). Obojí by zároveň bylo 

svědectvím populárního zvnitřnění jednoho z důležitých rozměrů raně novověké 

konfesionalizace, "spolehnutí se" na vnější, sociální distinkci jednotlivých křesťanských 

církví, z nichž jen jedna mohla být "pravá". Naopak protestanti z misijních důvodů okolo 

roku 1800 tiskli píseň Loučení, sepsanou v 60. letech J. Kantůrkem z Jestřabí Lhoty svým 

sousedům před tím, než emigroval do Uher (Sklenář-Soušek 1958: 6). Negativní vymezování 

se vůči jinověreckým "bludům" se v rané Toleranční době ostatně neprojevilo jen ve slovní, 

jakkoli nactiutrhačské rovině; nezůstalo jen u slovních urážek, o kterých mluví například F. J. 

Vavák (Vavák 1907-38, I/2: 163; obd. Schulz 1915: č. 111, 191, 244, 250). 

Symboly katolické víry, jako byly sochy a kříže, začaly být napadány nyní již veřejnými 

nekatolíky, jakoby se tím mělo rozhodnout o "pravosti" toho kterého vyznání a zároveň 

demonstrovat jeho sociální moc. Nejznámější případ tohoto druhu se udál v listopadu 1781 ve 

Sloupnici na Litomyšlsku, ještě před tím než tam byl Toleranční patent oficiálně vyhlášen. 

Několik přesvědčených nekatolíků tam totiž začalo vést rouhavé řeči ("sakramente, seru vám 

na vaše modly") a poté, co se na to alespoň někdy posilnili v hospodě, opakovaně poškodili 

474 Muzeum východních Čech Hradec Králové, Literární archiv, i.č. 2073; Haškovec 1904; Schulz 1915: č. 42; 
Vavák 1907-38, II/1: 61-62. 
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sousoší sv. Jana Nepomuckého (Lukášek 1939: 81-86); o jejich náboženských představách 

přitom vypovídala víra, že socha byla modlou z toho důvodu, že "když je Bůh, proč se 

nebránil?" (ibid.: 82). Podle pozdějšího vyšetřování se viníci snažili přimět k opuštění 

katolické církve i své další sousedy, říkali, že "víra katolická bude od katů dobita, a 

evandělická do soudního dne bude trvati", nebo že "přijde Turek a vyhladí katolickou víru" 

(Rejzek 1903: 217). Zároveň tvrdili, že svátost oltářní prý církev zavedla jako památku na 

údajný porod ženy - papežky při procesí v Římě a podobně. Jejich názory sice nikoho 

z vyšetřovatelů příliš nezajímaly, avšak čin, jehož se dopustili, byl z hlediska sociálních 

pořádků natolik závažný, že první návrh na potrestání sloupnických ikonoklastů dokonce 

počítal s popravami. Postupování rozhodnutí vyšším a vyšším soudním instancím však 

znamenalo jeho neustálé zmírňování a omlouvání celkovou neujasněností rané Toleranční 

doby, jež musela být řešena vydáváním dalších a dalších patentů, takže nakonec císař v této 

věci rozhodl velmi shovívavě, za dostatečný trest uznal dosavadní vazbu viníků a jejich 

pokárání. Zajímavé však bylo, že ve většinově protestantské Sloupnici údajně došlo 

k poškození této sochy znovu v září 1783 a v dubnu 1784 (Rejzek 1903: 218), přičemž o její 

opravu nebyl zájem až do roku 1793 (Lukášek 1939: 94). Podobné rouhavé řeči a projevy 

ikonoklasmu přitom nebyly nijak v)jimečné, objevily se i jinde na Litomyšlsku (Schulz 1915: 

č. 102,105,135,173, 238; Tomíček 1899: 448-449) nebo vpodkrkonošských oblastech 

(Jílek-Oberpfalcer 1946: 276), aniž však obvykle byly vyšetřeny. 

Kde se nekatolíci neodhodlali k tak razantním projevům vlastní víry, respektive její distinkce 

vůči katolicismu a ipso facto její "pravosti", které již dopředu hrozily tvrdým postihem, 

spokojili se s menšími demonstračními akcemi. Milčičtí nekatolíci tak podle rychtáře Vaváka 

odmítali líbat kříž, který považovali za výlučně katolický symbol, a růžence posměšně 

navlékali na krk psům (Vavák 1907-38, I/2: 29; obdobně na Litomyšlsku Schulz 1915: č. 203, 

237, 243, 256, 278, 281, 295), nebo alespoň demonstrativně pracovali o katolických svátcích 

(ibid.: 84, 87, 119 aj.). Naopak katolíci, zvlášť tam kde v lokální komunitě tvořili většinu, 

svým "odpadajícím" sousedům ztrpčovali především průběh pohřebních rituálů. Krátce 

řečeno, katolíci (někdy i podporováni svými faráři) bránili nekatolíkům v pohřbech na své, 

dosud jediné existující, hřbitovy, případně již pohřbená těla vykopávali a házeli na 

mrchoviště, do řek a podobně. Násilnosti na nekatolických pohřbech se objevovaly prakticky 

na celém území, kde existovalo vícevěří, a mnohde končily rozsáhlými bitkami obou stran, 

jako například v Hlinsku (Adámek 1911-22: č. 191; Lukášek 1939: 95-133), Českých 

Heřmanicích (Schulz 1915: č. 54, č. 66), Slušticích (Janata et al. 1864: 216), Krouně (Andrle 

1931: 29), Lužci (Lukášek 1939: 64-79), Mělnickém Vtelnu (Ibid.: 81-86), či na Poděbradsku 
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(Hellich 1926: 224-229, 241) a v Podkrkonoší (Pelcll956: 51-52; Hovorka 1931-32). Patrně 

nejznámějším případem tohoto druhu byl pohřeb Doroty Procházkové na jaře roku 1783 ve 

Skramníkách na Poděbradsku (Burian et al. 1995: 277-279; Janata et al. 1864: 213-216; 

Medek 1982: 332; Vavák 1907-38, V2: 165-167), který po několika dnech mezikonfesních 

půtek skončil rozsáhlým zásahem vojska. Jinde se protestanti cítili méně silní, takže se 

zpočátku museli tlaku svých katolických sousedů podvolit a své mrtvé z donucení pohřbívali 

na zahrady či na pole, přičemž "musili udělat hrobu vrch rovný se zemí, aby nebylo znáti, že 

je tu pochován" (Kutlík 1881: 8-12; cf Vavák 1907-38, V2: 52). Nekatolické pohřby se na 

jednu stranu stávaly "demonstrací síly" obou stran, zároveň však představovaly boj o 

soteriologické zabezpečení každého člověka, protože "pravá" mohla podle lidových představ 

být jen jedna ze soupeřících věr. Proto je snad možné říci, "vesničana se nedotýkalo to, když 

se jeho soused prohlásil za nekatolíka, jako spíše to, že by nekatolík mohl být pohřben na jeho 

hřbitově" (Robek 197 4: 62), tedy na posvěcené půdě, čímž by ohrožoval jeho vlastní spásu.475 

Pro pochopení hloubky a vnitřní opravdovosti mezikonfesních sporů rané Toleranční doby 

neexistuje lepší pramen, než paměti milčického rychtáře Vaváka. V jeho případě platilo, že 

"Toleranční patent a odpadání tajných nekatolíků od katolické církve vznítilo ve Vavákovi 

odhodlání bránit zděděnou víru přímým osobním zásahem. V Milčicích přitom odpadlo šest z 

dvanácti rodin" (Kutnar 1941: 27), což jejich rychtář vnímal nejen jako "urážku" své víry, ale 

docela jako osobní výsměch. "Mimo to, co vychovala v něm apologetická četba 

protireformační, spolupůsobila tuším mocně ta okolnost", napsal J. Pekař, "že odboj proti 

pravdě, kterou měl za nejčistší a nejsvětější, dál se před samýma zrakama jeho ... přihlásiti se 

pak v Milčicích k odpadlictví, znamenalo zároveň neuznati autoritu Vaváka, nejvzdělanějšího 

a nejsčetlejšího rychtáře v celé zemi" (Pekař 1990: 333). Vavák proto cítil k těmto 

"odpadlcům", "mezkům", "náměsíčníkům"476 a "zatraceným padouchům", jak je sám 

nazýval,477 krajní nenávist. Byl přesvědčen o jejich mravní a lidské méněcennosti. Na 

stránkách svých Pamětí se proto mnohokrát přímo těšil z jejich smrti, z revolty proti 

nekatolickému pohřbu ve Skramníkách, svědčil proti nim u vrchnosti, nebo se vysmíval jejich 

475 K tomuto tématu podrobněji ve druhém exkursu páté části práce. 
476 Výraz "náměsíčníci" Vavák užíval z toho důvodu, "nebo každý měsíc něco nového smyslí a to co zákon 
prohlašují" (Vavák 1907-38, I/1: 96), čímž se v jeho očích dostávali do příkrého rozporu s (katolickým) pojetím 
náboženské víry a církve jako semper eadem. 
477 Tato a další hanlivá označení nekatolíkům pochopitelně "pila krev", jejich pejorativnost si uvědomovali a 
odpovídali na ně podobnými urážkami; viz např. NK-ORST, sg. XVII G 37, s. 7la-76a; sg. XVII H 32b, s. 12 
("nám nadáwáte blůdařů, a mí wam zase módlářů" apod.). Podobně však nekatolíci nebyli s to akceptovat 
oficiální označení "pastor" pro své faráře či "modlitebnice" pro kostely, jež vnímali jako hanlivá (Janata et a!. 
1864: 229, 240). Místo toho kupříkladu na Poděbradsku své pastory raději nazývali "učiteli" (Sklenář-Soušek 
1958: 12). 
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nejistotám a "přebíhání" mezi augsburským a helvetským vyznáním. Nekatolictví Vavákovi 

bylo "ďáblovým úkladem" a největším nerozumem, protože nedbáním o vlastní spásu, a 

nejhorším zločinem, protože zločinem proti Bohu. 

Pro Vaváka a stejně i pro všechny jeho selské současníky totiž existovalo jen jediné pravé 

náboženství, které poskytovalo vše a jemuž zároveň bylo třeba vše dát. Jakákoli jiná víra se 

řadila mezi hereze a její vykořenění bylo bohabojným činem par excellence.478 Výrazem této 

skutečnosti byl Vavákův postoj, s nímž komentoval snahy nekatolíků vykládat Toleranční 

patent jako pobídku Josefa II. k odpadání od katolictví, postoj, který pak pro poučení svých 

dětí mnohokrát opakoval: "A byt' nakrásně to císař pán přikazoval a od víry odstoupiti nutil, 

ještě bychom to neměli učiniti, nebo on není pánem naše [!] duše, ale těla toliko" (Vavák 

1907-38, I/2: 60). Tento primát náboženského přesvědčení a ochota kvůli němu podstoupit 

jakékoli ústrky a pronásledování byl přitom zcela typický nejen pro věrného katolíka Vaváka, 

ale pro celé lidové prostředí jeho doby.479 Docela stejně, byt' samozřejmě s opačnou intencí, 

na konci 18. století argumentovali i všichni "odpadající", pro které byla (nekatolická) víra 

úhelným kamenem jejich života, jež svým významem mnohokrát předstihovala i v lidových 

vrstvách obecně idealizovaného panovníka a jeho moc. Císaři bylo dáváno císařovo a mnohdy 

i víc, co však bylo vnímáno jako záležitost Boží, to patřilo výhradně Bohu, jak jsme to viděli i 

na příkladu nekatolické toleranční písně. 

Snahou vrchnostenských, státních a mnohdy i církevních orgánů, vedených osvícenskou 

ideou snášenlivosti a obecného prospěchu, bylo zabránit těmto interkonfesním půtkám 

alespoň do té míry, aby nerušily vzájemné soužití stoupenců různých vyznání. Za tímto 

účelem byla vydána většina nařízení, upřesňujících znění Tolerančního patentu, do 

problematických oblastí bylo vysíláno vojsko a bylo zahájeno množství trestních řízení, což 

nakonec vedlo k tomu, že spory mezi katolíky, luterány a reformovanými poměrně brzy, již 

koncem osmdesátých let 19. století, utichly. Jejich násilná forma byla jaksi "zvnitřněna", stala 

se "pouhou" nenávistí, jež sice postupně ztrácela svou razanci, trvala však dlouho do 

Toleranční doby. Na vesnici "člověk jiné víry je bojkotován a všemožně ze strany věřících 

šikanován" (Robek 1965: 91 ). 

478 Vavák z této své přísnosti ovšem později "slevil" takže po roce 1786 se v jeho Pamětech mezikonfesní 
polemika, která v letech 1781-85 naprosto převládala, vyskytuje již jen okrajově; k tomu se ještě vrátíme. 
479 Cf kupř. KNM, sg. 1 H 50, s. 188. 
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"Evangelická volba" 

Platilo-li, jak tvrdila například rodová kronika ze Sloupnice, že "my ale jsme přece vždycky 

na tom stáli, že my chceme podle téhož konfesí helvétského, tj. pod znamením chleba a 

kalicha Páně žíti tak, jakž nás zákon Boží učí, zůstávat až do smrti - a o tom katolickém 

náboženství že ani slyšet nechceme" (Smetánka 1931: 78), v rané Toleranční době to pro 

nekatolíky mnohdy neznamenalo víc než příkrou distanci od katolicismu. V této obci se sice 

první veřejná schůze nekatolíků konala již 3. prosince 1781 a brzy měli i své bohoslužby, ale 

"nejasno bylo tehdy v hlavách a srdcích. Lidé neměli jasného povědomí, co je evangelická 

církev. Chtěli ,víru beránkovou"' (Mach 2002: 45). Obecně řečeno, v někdejších tajných 

nekatolících bylo "protikatolické protestantství konečně silnější než evangelictví" (Říčan 

1940: 19; cf i Sklenář-Soušek 1958: 10; Zuber 2003: 472). 

Tomu odpovídal již způsob jejich odstupování od katolické církve, provedený nejprve formou 

kolektivních výkazů a teprve po jejich neúspěchu v podobě individuálních tolerančních 

přihlášek. Na Litomyšlsku, kde tyto komisionální přihlášky proběhly hlavně ve dnech 5. - 26. 

března 1782, se totiž přihlásilo 680 poddaných ve 37 vesnicích (Schulz 1915: č. 68, 94), z 

naprosté většiny nikoli k luterskému nebo kalvínskému vyznání, ale k "víře beránkové" a to i 

přes upozornění, že tato víra tolerována není (viz Nešpor 2002a: 223-224). Podobně tomu 

bylo i na dalších panstvích, například na Rychmbursku (Adámek 1911-22: č. 369 marg.) a 

individuální přihlášky nadto nedokázaly zabránit skutečnosti, že poddaní se před tím mezi 

sebou dohodli a vypovídali shodně, nikoli podle svého osobního přesvědčení, nýbrž podle 

návodu někoho, komu věřili480 (cf Bednář 1934: 81, 84; Bombera 1938; Burian et al. 1995: 

125; Neumann 1921-22: 451). Místo vědomého racionálního rozhodnutí pro jednu 

z povolených protestantských konfesí, které po lidových nekatolících prostřednictvím 

tolerančních komisí požadoval stát, vznikla reakce odmítající dosud spíše neznámé církve 

podobně jako katolicismus, jež se naopak o to urputněji přimkla k biblickému (v menší míře i 

"starobratrskému") základu údajného protestantismu, jak byl prezentován v doposavad 

zakázané náboženské literatuře a především v náboženských písních (Čapek 1983: 222-225; 

Nešpor 2002a: 228-231).481 Ortopraktickým/ materializovaným projevem Kristovy víry se stal 

požadavek přijímání pod obojí způsobou "s lámáním chleba a kalicha pitím", tedy podle 

480 Teoreticky se přitom mohlo uplatnit i poučení z již zmiňované M. Markovičovy knihy Zpráva, kterak a jak 
má přihlašující se evangelík svému jej examinujícímu knězi katolickému odpovídati, jejíž historicita však je 
sporná. 
481 Krista jakožto beránka opěvovaly např. písně z rukopisného sborníku NK-ORST, sg. XVII G 37, s. 3la n.; 
76a n. Na druhou stranu totéž označení hojně užívali i autoři katolických rukopisných kancionálů, např. KNM, 
sg. 1 H 50, s. 14, 42 atd. 
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kalvínského ritu, jenž zmínili téměř všichni stoupenci víry beránkové, aniž však většina z nich 

přijala helvetské vyznání jako své vlastní (Schulz 1915: č. 68, 75, 94, 97, 106, 116, 123). 

Podrobnější rozbor důvodů, které podle výpovědí odstupujících vedly kjejich odpadu od 

katolicismu, zcela jednoznačně ukazuje jejich lokální podmíněnost. Například na 

litomyšlském zámeckém panství, které z tohoto hlediska zpracoval V. Schulz, se uplatňovaly 

především biblické odkazy a v menší míře dosti matné tradice české reformace, zdůrazněn byl 

vliv rodinné tradice a - nepočítáme-li již zmíněné obecné charakteristiky - jen omezeně 

vědomí některých věroučných odlišností protestantských vyznání od katolicismu (Schulz 

1915: xxiii-xxxiv). Podobně diferencovaná byla situace na Jilemnicku, kde se nekatolictví 

později rozpadlo na luterskou část a na náboženské sektářství (vnějšně se "maskující" jako 

helvetská víra, ovšem postrádající faráře); zatímco v Hrabačově přihlašující se protestanti 

zdůrazňovali věroučné rozdíly, přijímání pod obojí a nesrozumitelný jazyk katolických 

bohoslužeb a v Křížlicích k tomu přidávali i Písmo a tradici, ve Víchové a Víchové Lhotě jim 

šlo o laickou četbu Písma a víru po rodičích, v Neměříči a Proniklé jen o Písmo, v Roudnici o 

víru po rodičích, v Horních a Dolních Štěpanicích o Písmo a přijímání pod obojí, ve 

Valteřicích o tradici a působení Ducha sv. (cf Lukášek 1939: 160-180). Na Dymokurském 

panství, později reformovaném a sektářském, patřily mezi nejdůležitější důvody odstupu od 

katolictví přijímání pod obojí (Dymokury, Městec Králové a okolí), nebo rodinná tradice 

(Záhomice a okolí) (ibid.: 182-196). Celkový přehled důvodů, uváděných v obou oblastech 

před toleranční komisí v březnu 1782, podává tabulka č. 13. V obou případech se tedy 

výrazně uplatnila rodinná tradice tajného nekatolictví, jíž nemůžeme blíže věroučně určit, 

avšak po jejím "odfiltrování" je zřejmé, že deklarované důvody, vedoucí k odstoupení od 

katolicismu, byly dost odlišné. Podkrkonošským nekatolíkům šlo hlavně o laické čtení Písma, 

vedle kterého zdůrazňovali i (obecně protestantské) přijímání pod obojí a (pravděpodobně 

pietistické) vedení Duchem svatým, omezeněji se zde objevily i hlubší znalosti věroučných 

rozdílů luterství proti katolicismu a požadavek srozumitelné, tj. české bohoslužby. Naproti 

tomu pro středočeské nekatolíky bylo zjevně nejdůležitější přijímání pod obojí způsobou 

(doplněné o požadavek podávání lámaného chleba, souznící s kalvinismem) a teprve daleko 

za tím laické čtení Bible a teologická nesprávnost katolicismu. Objevil se zde (na rozdíl od 

Jilemnicka) i požadavek návaznosti na tradici české reformace, avšak zcela okrajově, na 

rozdíl třeba od zmiňovaného Litomyšlska. Podobné rozdíly v identifikaci hlavních důvodů 

přestupů, tematizujících zároveň lidovou představu o podstatě protestantské víry a její hlavní 

články, panovaly také na Moravě (Bednář 1934). 
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Jilemnicko Dymokursko 

četnost relativní relativní četnost relativní relativní 

četnost validní četnost validní 

(%) četnost (%) četnost 

(%) (%) 

přijímání pod obojí 16 6.1 13.3 81 54.4 87.1 

věroučné rozdíly 8 3.0 6.7 4 2.7 4.3 

nesrozumitelný 4 1.5 3.3 o o o 
bohoslužebný jazyk 

rodinná tradice nebo smíšené 137 52.3 --- 53 35.6 ---

sňatky 

laické čtení Písma 76 29.0 63.3 7 4.7 7.5 

vedení Duchem svatým 16 6.1 13.3 o o o 
tradice české reformace o o o 1 0.7 1.1 

jiné 5 1.9 --- 3 2.0 ---

celkem 262 100 100 149 100 100 

Tab. č. 13: Důvody odstoupení od katolicismu ve prospěch jednoho z povolených 

vyznání, podle výslechových protokolů z března 1782. 

Zdroj: Lukášek 1939: 160-196, kalkulace ZRN. 

Nešlo však jen o rozdíly poměrně vzdálených a tudíž jiným, například zahraničním vlivům 

podléhajících oblastí; "dělící čáry" mohly procházet i jednotlivými panstvími, oddělovat 

nekatolické náboženské představy doslova vesnici od vesnice. Například na Pardubicku totiž 

V. Žáček identifikoval pět lokálně odlišných oblastí, podléhajících vlivu pěti různých 

věroučných interpretací, pocházejících z pěti různých center (Žáček 1940: 135-137). První z 

nich zahrnovala Roveň, Litěniny a okolí, přičemž věřící z této oblasti se považovali za 

"husity", druhá pruh mezi Pardubicemi a Krakovanami (Krakovany, Kojice, Chrčice, Uherská 

Lhota, Selmice, Vinařice a Ždánice), odkud se nekatolíci bez výjimky hlásili k luterství. Třetí 

oblast tvořily obce Habřina, Kříčeň, Neratov, Osice, Osíčky, Přelovice, Rohoznice, Sopřeč a 

Vyšehořovice, hlásící se ke kalvinismu. Ve čtvrté oblasti (obce Bělá, Bukovka, Dolany, 

Kasalice a Voleč) spolu dlouho zápasily různé vlivy, objevilo se zde jak kalvínství a luterství, 

tak i toleranční sektářství. Zcela jinou podobu však mělo toleranční sektářství v páté oblasti, v 
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Rokytně, Chvojenci, Býšti a (Vysokém) Chvojně. Zároveň je třeba říci, že tyto distinkční 

charakteristiky se neprojevovaly jen v rovině konfesionálního, nábožensko-skupinového 

vymezení, ale odpovídala jim relativní míra důležitosti, přikládaná různým religijním 

představám. Tak po neuznání hromadných přihlášek v roce 1782 se nekatolíci z Dolan, 

Hubenice, Kasalic, Kříčeně, Neratova, Osic, Osíček, Prav, Rohožnice, Sopřeče, Trávníku, 

Voleče, Vyšehněvic, Žiravic a Živanic odmítli dostavit k náboženské komisi a když nakonec 

svolili, učinili tak listem, kde se mimo jiné praví, "co se aksamenů dotýče, k těm se, dá Pán 

Bůh, zej tra dostavíme, ale ku podpisu ne" (Žáček 1940: 1 07), čímž zdůraznili své odmítání 

"rytiny".482 Někteří z nich se nakonec nechali přemluvit a výslech podepsali, zatímco další tak 

učinili až po příchodu reformovaného kazatele, když zjistili, že protestantismus podpis 

nezapovídá, zatímco ostatní, kteří na zákaz podpisu kladli obzvláštní důraz, protože jej 

pochopili jako výsostný příkaz Písma, odmítli tento výklad a proti tolerančním kazatelům 

setrvali na vlastním. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč se v této oblasti zrodilo toleranční 

sektářství, ačkoli jinde to zase mělo jiné příčiny. 

Původci místních odlišností v interpretaci nekatolického, "pravého" křesťanství obvykle byli 

předtoleranční vůdci tajných nekatolíků, jejich lidoví náboženští učitelé a bezvýhradné 

religijní autority (Nešpor 2004: 175-176), z nichž ovšem jen část známe jménem (viz Burian 

et al. 1995: 115-117). Mnozí z nich se později stali vážnými konkurenty tolerančních kazatelů 

(Bašus 1986: 31; Juren 1904: 33-36), protože svou autoritu zakládali nikoli na nedostupném 

teologickém vzdělání, nebo na "církevních pokladech milosti", ale především na své sociální 

funkci v lidovém prostředí. Byli to jedinci, kteří byli "zdravým selským rozumem" pokládáni 

za autoritativní v náboženských otázkách, což bylo mnohdy podpořené nejen jejich osobním 

charismatem a teologickými znalostmi, ale také gloriolou mučedníků, dřívějším 

pronásledováním pro víru, což nejjistěji dokládalo soulad jimi hlásané věrouky s praktickými 

každodenními skutky - soulad, který v "oficiálním" křesťanství mnohdy chyběl. K takovým 

sporům docházelo například ve Sloupnici, v jejichž důsledku se předtoleranční vůdcové 

tajných nekatolíků M. Bohuněk a J. Hlánka "překvapivě" neobjevili ve staršovstvu sboru 

(Smetánka 1931: 23-24), zatímco v Moravči na Pelhřimovsku ještě dlouho ctili nejen hrob J. 

Szalatnaye, svého prvního reformovaného faráře, ale i rov předtolerančního lidového vůdce 

M. Hány (Bašus 1979: 123). Kompetenční spory přišedších pastorů s dřívějšími vůdci tajných 

nekatolíků někde vedly ke vzniku tolerančního sektářství, o kterém bude pojednávat další 

kapitola, ale i tam, kde k ničemu takovému nedošlo, jako například v Lysé nad Labem, 

482 Cf 2 M 20, 4. 
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nemuselo být přijetí ortodoxních teologických představ faráře, respektive jeho autority vůbec 

bezproblémové (Vojáček 1931: 88-89). Právě v Lysé totiž mlynář při kázání lopatou zbil 

reformovaného faráře J. Jessenia za jeho nemravný život (alkoholismus), který se neslučoval 

s mlynáčovými představami o evangelijní morálce, jež by kazateli Slova měla být vlastní 

(ibid.: 92).483 

Pro české nekatolíky jako celek bylo nicméně v rané Toleranční době důležitější, že 

k vyhovění státním zákonům, dovolujícím jim odstup od katolicismu, bylo třeba nejen vzdát 

se této víry, ale zároveň přijmout jedno ze dvou povolených protestantských vyznání. 

Nekatolíci v každé lokalitě si museli, obvykle za pomoci vrchností, náboženské komise, či 

svých kontaktů se zahraničím, vybrat, stanou-li se luterány nebo reformovanými a podle své 

volby si opatřit budoucího pastora. Vnější průběh této volby i její výsledek jsme již sledovali, 

bylo řečeno, že zatímco Němci a Poláci se v českých zemích po toleranci prostě stali luterány, 

Češi se obvykle po jistém tápání přiklonili spíše ke kalvinismu a sbory, které zůstaly luterské 

v podstatě donutily své faráře k přijetí některých hlavně ortopraktických změn, přibližujících 

je helvetskému vyznání (Janata et al. 1864: 147). Podle svědectví luterána Pauliniho, 

krabčického faráře který se v roce 1784 vrátil do Uher, totiž čeští nekatolíci odmítali kostelní 

obrazy, místo oltáře dávali přednost stolu Páně, nesnášeli komže svých duchovních, dělání 

kříže při bohoslužbách a především odmítali, jako již zmínění stoupenci "víry beránkové", 

luterské podávání Večeře Páně s oplatkou (ibid.: 149). Měli-li přitom zůstat luterány, jejich 

duchovní se jim obvykle museli v těchto liturgických záležitostech přizpůsobit. Bylo tomu tak 

dokonce i v případě podkrkonošských Křížlic, nejsevernějšího českého sboru, kde sice 

blízkost luterského Saska zřejmě vedla k příklonu k luterství (s výjimkou 114 mužů a 117 žen 

helvetského vyznání, kteří nevytvořili samostatný sbor a o jejichž osudech proto mnoho 

nevíme), ale jehož augsburské vyznání bylo v řadě aspektů jen deklarativní. Křížličtí luteráni 

totiž při Večeři Páně nepřijímali oplatku, v kostele odmítali kříže a svíce na oltáři atd. 

(Rejchrt 1978: 50), což bylo jedním z důvodů, proč jejich první farář, Š. Šimko, ze sboru 

odešel jak nejrychleji mohl (ibid.: 54). Podobně tomu bylo i v Praze a jejím okolí, kde sice 

v rámci české církve převládlo luterství, avšak přijímání od počátku probíhalo jak formou 

oplatek tak i lámaného chleba, jen nemocným duchovní podávali výlučně oplatky (Hrejsa 

1927: 108), a přesto se již v devadesátých letech 18. st., zejména po smrti tolerantního 

duchovního M. Markoviče, začaly ozývat hlasy pro povolání helvetského pastora (Lukášek 

1914: 92). 

483 Jesseniův život se ostatně neslučoval ani s ideálem, který sám nastínil v jedné z nemnoha reformovaných lidu 
určených náboženských knih (Jessenius 1786). 
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"Volba vyznání" na základě kusých věroučných a ortopraktických znalostí, případně vinou 

neshod s prvními luterskými faráři (které okolo poloviny a po polovině osmdesátých let vedly 

i k rozpadu většiny valašských sborů na luterskou a reformovanou část, nemluvě o mnohem 

méně ortodoxních sborech středo- a východočeských484), která na příštích sto padesát let 

ustavila konfesionální charakter českého protestantismu, ovšem byla jen jednou stranou 

komplikované situace. Přestože se totiž české (a v menší míře i moravské) toleranční 

protestantství stalo většinově reformovaným, zcela spokojeni nemohli být ani ortodoxní 

kalvinisté. Inklinace ke kalvinismu totiž nevycházela, jak připomněl již Institorisův spis 

Listownj Odpowěd, z plného přijetí věroučných specifik helvetského vyznání, ale z namnoze 

vnějších prvků, které lidoví nekatolíci v rámci svých náboženských představ považovali za 

zásadní.485 Šlo jim totiž primárně o prostotu bohoslužeb, při nichž se nesměly objevovat 

kříže,486 luterské zpěvy a zejména Večeře Páně v podobě oplatky (vedle vína), protože to vše 

považovali za "katolické" a ipso facto "nepravověmé", zatímco jinak jim bylo v mnoha 

ohledech naopak bližší luterství. Projevovalo se to už tím, že přes formální příklon ke 

kalvinismu a zjevně i odpor části kazatelů, stejně jako v předtolerančním období, "i dále rádi 

čtli knihy luterského původu a zpívali z kancionálů, jež měly luterský ráz" (Říčan 1947: 268). 

Podobně své kazatele nejraději nazývali "kněžími", líbali jim ruce, při bohoslužbách používali 

perikopy, k nemocným volali kazatele, aby je "zaopatřil" Večeří Páně atp. (Říčan 1940: 20). 

Stejně jako toleranční luterství muselo přijmout řadu kalvínských prvků, aby získalo 

stoupence z řad dosavadních nerozlišených nekatolíků, museli naopak reformovaní faráři 

v řadě aspektů ustoupit ze svého pravověří, aby si své věřící udrželi. Postupně samozřejmě na 

obou stranách docházelo k převládání "oficiální", farářské interpretace křesťanství a jejich 

způsobů chování, avšak jednak si to vyžádalo delší čas a zároveň to vedlo, v reakci na 

dotehdejší konfesionální neujasněnost, k přísnějšímu oddělování obou protestantských církví 

(Kowalská 1999: 144). Relace vídeňské reformované konsistoři z prosince 1790 soudila, že 

český "l'ud je lákáním a rozčleňovaním už tak l'ahostajný a nestály vo viere, že mnohí 

484 Kromě výše uváděných příkladů cf např. UA SR ČCE, sbírka rukopisů, Kniha Českobratrské Prosečsko, 
kniha rodů, s. 17. 
485 Konečný výrazně menší zájem o augsburské vyznání mohl částečně vycházet i z toho, že jej "zprofanovala" 
snad i katolická církev šířením (falešných) zpráv, že brzy povolí přijímání pod obojí způsobou; Kowalská 1999: 
142. To by znamenalo, že v oblastech, kde bylo právě přijímání pod obojí klíčovým důvodem pro odstupy od 
katolicismu, umírněnější nekatolíci zůstali v katolické církvi, zatímco radikálnější odmítli i "katolické luterství". 
486 Kříž a oltář vyvolaly problémy i v kladském Stroužném, jehož minoritní českojazyčnost a zároveň oddělenost 
od Čech vedla k- v Čechách a na Moravě nepředstavitelné - stavbě společné lutersko-kalvínské modlitebny. 
Podle místní kroniky sice byl kostel společnými silami postaven, ale "hned od počátku nesgednocenj o některe 
obřady se ukazalo, gako u. p. že gakýsi dřewěny od něgakého kramaře uřezaný a obarwený krucifix na oltář 
postawen byl, který reforrnity za ohawnost poznáwali"; UA SR ČCE, sbírka rukopisů, Počátkowe ewangelicko 
křesťanske obce w Štraužným (Bergmanova kronika), s. 8. 
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namiesto náboženstva vyznávajú len vel'kú nenávist proti katolíkom a luteránom, od ktorých 

sa odčlenili, podl'a všeobecného princípu omnis apostata ordinis sui osor" (Kowalská 1999: 

144).487 

Teprve v důsledku tohoto konfesionalizačního rozhraničování a snad i vmou (mylné) 

představy o přímé návaznosti tolerančních nekatolíků na tradici české reformace na straně 

jejich farářů přitom došlo k výraznější konstituci tohoto historického vědomí a jeho projekci 

do lidových vrstev. V předtoleranční a rané Toleranční době, zejména do příchodu luterských 

a kalvínských farářů, totiž "vzpomínky" na tuto tradici neměly v lidové nekatolické zbožnosti 

větší význam (Nešpor 2002a: 218-225). Obírali se jimi jen vnější a poměrně vzdálení 

pozorovatelé českých nekatolíků, přičemž je samé s nimi výrazněji seznámili až vzájemně si 

konkurující duchovní obou protestantských vyznání,488 mimo jiné i prostřednictvím 

pololidové polemické literatury. Právě oni (stejně jako architekti náboženské tolerance, řadící 

do ní i "husity" a "české bratry", ovšem pod "novými" jmény) totiž přišli s myšlenkou, že 

důvodem jejich relativního ne/úspěchu v českých a moravských sborech je přetrvávající 

"dědictví otců", o kterém se mohli přesvědčit z rozhovorů s těmito věřícími, stejně jako nás o 

něm přesvědčují o málo dřívější toleranční přihlášky. Stejnou příčinou vykládal kupříkladu D. 

Botzko malý zájem čtenářů o Institorisovu polemiku proti Bogislavovi a soudil, že "Hussowe 

haraburdi snad by lépe kupowali".489 

Problémem této interpretace je ovšem skutečnost, že duchovní v intencích svého teologického 

vzdělání náboženské představy lidových nekatolíků, s nimiž se setkávali a jež nedovedli 

uchopit jako odlišný diskurs, považovali za něco jiného. Vzpomínali-li totiž čeští protestanti, 

kolikáté "koleno" po Bílé hoře jsou, neznamenalo to víc, než jen matnou vzpomínku na 

českou reformaci, dávno převrstvenou jinými náboženskými obsahy, respektive 

synkretistickým konglomerátem různých věroučných prvků a struktur, který nevycházel 

z nějaké partikulární intelektuální formy křesťanství, ani současné ani minulé. Odkazy na 

rodinnou tradici neznamenaly víc, než že v některých rodinách se udržovaly představy o 

"nepravosti" katolicismu, doplněné lokálně namnoze odlišnými zlomky pozitivního 

náboženského přesvědčení, nekonvenujícího s žádným z "oficiálních" křesťanství. Na tyto 

prvky navazovali (a zároveň je měnili) tajní kazatelé v předtolerančním období i lidová 

náboženská četba a shodně tomu bylo i v okamžiku legalizace dvou protestantských vyznání, 

487 ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 489/20, 13. 12. 1790. 
488 Ibid., kt. 322, list J. Laho 28. 1. 1783. Nedatovanou řeč ve prospěch luterské návaznosti na tradici Jednoty 
bratrské naopak vytvořil vsetínský kazatel a. v. 1. Hrdlička, který jí poslal M. Institorisovi Moszóczyrnu (ibid., 
kt. 601, nedat., Důwerné Přánj .... ). 
489 Ibid., kt. 596/1, list D. Botzka z 14. 5. 1783. 
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z nichž se obě dovolávala výlučného práva být dědicem husitství nebo Jednoty bratrské. 

Výsledkem bylo, že zatímco v rané Toleranční době tato návaznost nehrála výraznější úlohu, 

později byla dramaticky vyzdvižena jak v intelektuální toleranční literatuře tak také v myšlení 

samotných nekatolíků. Za dědice Jednoty se totiž považoval jak kalvinista T. Juren z 

Vysočiny, tak luterán T. Zicha z Prahy, což oba spojili s nenávistnou polemikou vůči "těm 

druhým" (Hrejsa 1919: 54n.; Juren 1904: 24-26, 34-36; cf Čapek 1933, I.: 181). 

Pražský mlynář Zicha, lidový náboženský hloubal, jakých 18. a počínající 19. století znalo 

celou řadu, proti kalvinistům, zwingliánům a dalším heretikům, jejichž bezbožnost 

ztotožňoval s francouzskými jakobíny, sepsal dokonce celý spis Contra atheismum, v němž 

dokazoval jednotu s Kristovým učením "tak jakož se to vše při jednotě Bratří českých a při 

luteráních zcela a zouplna vynachází" (Hrejsa 1919: 54), brojil proti "nesprávné" toleranci, 

která ponechala život katolíkům a do Čech přivedla kalvinisty atd. To mu však nevadilo, aby 

se na druhou stranu nedovolával Komenského či B. P. Herberta, případně jejich díla celá 

neopisoval (ibid.: 52, 135, 139), nebo aby nevyjádřil nelibost s novým vydáním (katolické!) 

Kochemovy Štěpné zahrady, jejíž osvícenský editor v předmluvě popřel možnost posednutí 

ďáblem. Kantor Juren naproti tomu představoval tradiční předtoleranční lidové nekatolictví, 

v daném případě se odvolávající k tradici Jednoty bratrské, které se jen nerado dávalo 

"vměstnat" do pevných, reformovanou ortodoxií daných mezí (Juren 1904: 24n.). Když se 

dostal do sporu se sborovým staršovstvem, které mu vyčítalo nepravověmost, učitel a 

někdejší lidový náboženský vůdce si neváhal ulevit slovy "ó potvomíci potvomí i s vaším 

křesťanstvím a helvetstvím!" (ibid.: 34). Rukopisné lidově-teologické sborníky T. Zichy a 

paměti kantora T. Jurena, stejně jako zmiňované lidové zpěvníky, nás přitom dovádějí 

k širšímu pohledu na tento typ literární produkce tolerančních nekatolíků. 

Rukopisné sborníky českých protestantů 

V rámci lidové nekatolické literatury Toleranční doby, která je dochována hojněji než 

podobné prameny z předtolerančního období,490 již můžeme zřetelně diferencovat mezi 

rukopisy z pera tolerovaných nekatolíků augsburského či helvetského vyznání na jedné straně 

a mezi rukopisy tolerančních sektářů. V obou případech se sice jednalo převážně o písňovou 

490 Rukopisné prameny: Biblisky Ujry Základ (NK-ORST; sg. XVII L 9); Písně duchovní (NK-ORST; sg. XVII 
G 37); Proroctvý Cžeské Zemy (SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50, i.č. 856); Sibyllino 
proroctví (NK-ORST, sg. XVII A 24); Kotterovo proroctví (NK-ORST, sg. XVII F 18); Modlitební knížka 
(OVM Havlíčkův Brod, knihovna, sg. SK-2/48). Vydané prameny: Adámek 1922-26, I/1922: 5-23, III/1926: 27-
42, IV/1929: 27-34; Blažek 1927; Hrejsa 1919; Jirásek 1931; Neumann 1916; Řezníček 1903; Šimák 1919-20; 
Totůšek 1882; Zíbrt-Šimák 1897 ad. 
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literaturu nebo o aktualizovaná proroctví, avšak tím veškeré shody z pochopitelných důvodů 

končí. Zatímco rukopisy členů povolených církví oslavovaly Josefa II. za vydání tolerance a 

vzpomínaly na předchozí útisk, později i na tradici české reformace,491 jejich charakter 

zároveň byl důrazně polemický proti "nepravé", tj. katolické víře (cf Čapek 1933, I.: 152-

177).492 Dalším motivem byly i vzpomínky na náboženské emigranty 18. století se shodnou 

tendencí (Blažek 1927: 131-139), které, jak jsme viděli, byly podpořeny i ediční činností, 

stejně jako neméně hojné písně ortopraktického a etického obsahu. Stále ještě sice šlo o 

lidově-teologickou polemiku, nechápající ústřední dogmatické tendence a držící se 

jednotlivostí, namnoze likvidovaných osvícenskými náboženskými reformami, avšak 

relativně důslednou ve své snaze dostát reformované či luterské ortodoxii poté, co se s ní 

autoři těchto sborníků seznámili.493 Zdá se ostatně, že časem, ve spojitosti s růstem a vnitřním 

životem protestantských církví, této rukopisné literatury ubývalo až v první polovině 19. 

století zcela zmizela. Naopak se začínaly objevovat doslovné přepisy soudobé (polo)lidové 

náboženské literatury.494 Krátce řečeno, lidoví písmáci sensu stricto podlehli konkurenci 

řádně ordinovaných kazatelů, disponujících pravověřím obou protestantských církví. Bylo-li 

tomu tak, je to svědectvím měnícího se charakteru "oficiálního" protestantismu, jenž vzal za 

své modernistické proměny religiozity, včetně jisté celospolečenské sekularizace (cf Nešpor 

2004: 107-112), zatímco zbožnost byla redukována na svůj církevní rozměr. 

Přechodem mezi oběma typy lidově-náboženské literatury, (stále více) ortodoxně 

protestantské a sektářské, byly různé verze písně o králi Marokánovi (citované v poznámce č. 

490), případně i ostře protikatolická, respektive protipapežská proroctví.495 Spekulace o 

původu obou verzí tohoto proroctví shrnul J. B. Čapek (Čapek 1933, I.: 106-118), k čemuž 

dlužno dodat, že vzhledem k hojnosti svého rozšíření zřejmě souviselo i s dalšími podobnými 

heterodoxními literárními útvary, jako byla v prvním oddíle této podkapitoly citovaná 

toleranční píseň,496 s nimiž se vzájemně potvrzovalo a doplňovalo, jako to u proroctví bylo 

běžné. O jeho rozšíření a významu přitom svědčí i to, že kolem roku 1801, dvacet let po 

491 Signifikantní je v tomto směru rukopisný zpěvník NK-ORST, sg. XVII G 37, psaný několika autory 
v rozmezí let 1782-1827, jehož nejstarší část (s. 18a-89a, z let 1782-83) žádné vzpomínky na českou reformaci 
neobsahovala. Ty se objevovaly až později, na přelomu druhé a třetí dekády 19. století (s. 1a-10a), nebo naopak 
"dříve" v podobě písní opsaných ze starých českých kancionálů (s. 87a n.). Stejný vývoj můžeme sledovat i v 
rukopisném kancionálu NK-ORST, sg. XVII H 32b., obsahujícím nadto i písně zjevně exulantské. 
492 Např. NK-ORST, sg. XVII G 37, vypočítával věroučné rozdíly mezi katolíky a nekatolíky (s. 71a-76a), 
obdobně NK-ORST, sg. XVII L 9, resp. i XVII G 29. 
493 Jak již bylo řečeno výše, do příchodu tolerančních pastorů bylo jejich pravověří dost sporné, ve sbornících se 
objevovaly i písně evidentně katolického charakteru (především mariánské). K tomu cf i Čapek 1933, 1.: 152. 
494 Např. OVM Havlíčkův Brod, knihovna, sg. SK-2/48, je přepisem "Wéghovek", Horliwých a nábožných 
Modliteb J. Végha. 
495 SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50, i.č. 856. 
496 Obdobně varovná byla kupř. i Pjseň o Saůdů Božjm v NK-ORST, sg. XVII H 32b., s. 21-23. 
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vydání Tolerančního patentu, jež mytický král Marokán určil světu k nápravě, totiž na čas 

začalo docházet i ke konverzím dosud řádných protestantů k netolerovanérnu sektářství 

(Dobiáš 1881: ll). I optimističtější z rnarokánských písní, Píseň o svatbě krále Marokána, 

totiž důrazně varovala, že by se člověk měl zamyslet nad svými činy a pokusit se o nápravu, 

alespoň nyní, na poslední chvíli před tím, než král Marokán, nebo šest králů v jiných verzích, 

pozve spravedlivé na večeři/svatbu do ráje, zatímco ostatní budou zatraceni. Teprve po 

odeznění této "nejisté doby", aniž se něco přihodilo, tento přechodný typ mezi ortodoxně

protestantskou a sektářskou lidovou zbožností definitivně vymizel. Místo něj se naopak 

začaly objevovat doslovné přepisy soudobé ortodoxní literatury, což znamenalo, že i v rámci 

"rukopisné zbožnosti" zhruba před polovinou 19. věku došlo k opětovnému nárůstu 

konfesionalizace. Příkladem může být sborník Biblisky rt)ry Základ, pocházející ze Sloupnice 

z roku 1844, jehož autor prostřednictvím dialogu srovnával katolické a luterské názory za 

účelem polemiky s těmi prvními, obviňovanými hlavně z rnodlářství.497 Podobnou tendenci 

projevující se hojným opisováním Třanovského,498 případně Arndta a dalších však 

zaznamenal, aniž jí přímo pojmenoval, již J. B. Čapek ve svém přehledu (tehdy) známých 

protestantských rukopisů z Toleranční doby (Čapek 1933, I.: 153-155, 160-161; II.: 31-34). 

Čapek přitom soudil, že jde o jistý odvrat od vezdejšího života, zdůraznění religijní roviny, 

které však zároveň stálo v protikladu k zřetelné národní a sociální angažovanosti venkovských 

protestantů; vysvětlení tohoto paradoxu lze nalézt právě v jejich pohybu směrem k církevní 

ortodoxii. 

Naproti tornu "náboženští blouznivci" zůstali rnarokánské eschatologii věrní, jen příchod 

Soudného dne neustále odsouvali dál a dál do budoucnosti (Tobolka 1898: 334-335; Wolf 

1910: 199-200). Jejich náboženské názory se přitom zračí v několika již vydaných sbornících 

z Chrudimska, Vysokomýtska a Litomyšlska, obsahujícími jednak (v případě 

Dolnoújezdského sborníku; Adámek 1922-26, 1926: 27-42; Neurnann 1916: 145-155) -

chybné - vypsání dvorských dekretů a guberniálních nařízení o toleranci (dovolávající se 

povolení jejich víry), vyznání víry (zachovávající Trojiční dogma a Marii jako panenskou 

Mater Dei, popírající však existenci pekla i Satana a za hybnou sílu světa považující věčnost), 

biblické výklady, především starozákonní a výklady na biblická jména a slova, jakož i několik 

písní, jež lze identifikovat zejména jako fragmenty potornních písní rnarokánských. O stále 

ještě trvající recepci elitního (nejen náboženského) myšlení přitom svědčí nejen odkazy na 

497 NK-ORST XVII L 9, zejm. s. 1-27; stejného obsahu je i rkp. XVII G 29; oba rukopisy jsou totožné i v tom, že 
dále obsahují výklad Apokalypsy (s. 28a-34a, resp. 27a-34a). 
498 Přesněji: v letech 1819-20 znovuvydaného Lipského kancionálu, v jehož základu byla Cithara sanctorum; 
Tranoscius 1819-20. 
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císařské patenty, předpokládající četbu Patentní knížky, kalendářů nebo i novm, ale 

kupříkladu i přímý výpisek z Krameriových novin o úvahách stran zrušení kněžského 

celibátu, svátosti manželství a o ustavení francouzského patriarchy "kterýž by se papežem v 

žádné věci nespravoval" (Adámek 1926-29, 1926: 37-38; cf Krameriovy noviny 13, 1801,25. 

VIL 1801). Toleranční sektářství však již v této době bylo na cestě k příkrému odmítnutí 

modernizačních sociálních změn, stejně jako "světské" společnosti vůbec, začalo se vracet k 

povýtce náboženskému vztahování se ke světu, přičemž odmítalo jak zbožnost katolickou tak 

i obě vyznání protestantská. V tomto duchu zřejmě byly psány jejich pozdější, nedochované 

náboženské výklady,499 stejně jako takto probíhala i jejich recepce dřívějších tištěných spisů 

(na prvním místě Krameriovy Knihy Josefovy), ačkoli množství jejich recipientů v průběhu 

19. století nevyhnutelně klesalo.500 

Pomineme-li právě uvedené primárně náboženské (nejčastěji písňové) rukopisy, případně 

ještě sborové paměti (jejichž charakter však byl spíše pololidový), je vlastní lidem psaná 

literatura českých protestantů Toleranční doby, nebo alespoň její dochovaná/známá část, 

velmi málo rozsáhlá. Až na jedinou výjimku, tvořenou pamět'mi F. J. Čermáka (cf Bareš 

1891; Havelková 1957; Šmíd 1972),501 se nesetkáváme s rodinnými kronikami ani s další 

zdánlivě "profánní" literaturou, což patrně souviselo s vyšší mírou vědomé religiozity mezi 

protestantskými marginály ve srovnání s katolickou většinou. I Čermákova kronika ovšem 

z tohoto hlediska byla "důstojným pendantem" Vavákových pamětí, protože její autor 

v prvních letech Toleranční doby (déle než Vavák) podobně nevynechal jedinou možnost, jak 

se otřít o katolicismus. Neúnavně vypočítával všechny ústrky, jichž se nekatolíkům dostalo za 

vlády Marie Terezie i za prvních let tolerance (Havelková 1957: 99; Šmíd 1972: 4, 9-11, 14-

15) a zapřísahal své potomky, aby zůstali věrni reformované církvi (Havelková 1957: 97), aby 

se později podobně výrazně opíral o hodnocení přejatá z Krameriových novin nebo z dobové 

pololidové literatury (ibid.: 101-102; Šmíd 1972: 8, 17); výlučnost vlastního náboženského 

přesvědčení zdůraznil ostatně i ve své závěti. 

499 Např. rukopis Utrpení Vojtěcha Valenty. 
500 Čapek 1933, I.: 162 uvádí i "příšernou veršovačku", píseň zřejmě sepsanou bývalým sektářem po jeho 
konverzi ke katolicismu. 
501 V kapitole o pramenech již bylo řečeno, že se poslední známý opis Čermákovy kroniky ztratil. 
V následujícím výkladu se proto mohu opírat pouze o kusé informace ze sekundární literatury, psané obvykle 
s jinou intencí, než přítomná práce. 
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Lidový pozdně barokní katolicismus v zrcadle modlitebních knížek a kronikářských zápisů 

Lidové kronikářství, projevující se prostřednictvím různě rozsáhlých rodinných kronik nebo 

(častěji) v podobě drobnějších kronikářských zápisů na přídeští knih, bylo naopak ve druhé 

polovině 18. a především v první polovině následujícího století poměrně hojné mezi katolíky; 

možná šlo o jistou konfesionální diferenci, způsobenou menším zájmem (tajných) nekatolíků 

o vezdejší svět, ale jistě zde působila i sama skutečnost mnohonásobné početní převahy 

katolíků. Každopádně jsou to - vedle jiných pramenů lidové provenience, jenž budou 

zmíněny níže - právě tyto kronikářské zápisy, které dovolují vhled do sociálních, 

ekonomických, kulturních a ne na posledním místě náboženských představ běžné populace. 

Nelze se totiž plně ztotožnit s tvrzením, že lidové kroniky zaznamenávaly jen málo 

náboženských událostí, přičemž s výjimkou (některých) josefinských reforem to na venkově 

byly především institucionální změny v obsazení církevních úřadů (Pilbauerová 2000: 60-62; 

Mlynaříková 2001: 157-191), zatímco prakticky jen východočeští autoři udávali třeba i jen 

negativní důsledky tolerance a náboženskou emigraci (ibid.: tab. 1 Oa). To je sice pravda, ale 

celá záležitost je složitější. 502 Lidoví kronikáři samozřejmě zaznamenávali jen události, které 

se jich přímo dotýkaly, nebo o kterých se mohli dozvědět, a které pokládali za významné. 

Například v krajích, kde se nevyskytovali nekatolíci, proto kupříkladu Toleranční patent 

v kronikách pochopitelně nezanechal výraznější stopu (mlčí o něm třeba i kronika 

doláneckého J. Dlaska; Dlask 1941). To však na druhou stranu neopravňuje k představě, 

sugerované především některými marxistickými badateli (Robek) a jejich výběrovými 

edicemi pramenů, že by běžné lidové kronikářství bylo ve větší míře areligiózní; religiozita se 

v něm samozřejmě projevovala, byt' třeba ne zjevnou formou. Příkladem může být zcela 

běžné počítání dní podle katolického kalendáře, respektive svátků, s nímž se poněkud 

paradoxně setkáváme i u kalvinisty J. Čermáka (Šmíd 1972: passim), stejně jako trvalá víra 

v nebeská znamení, chápaná jako předzvěst neštěstí, která podle zjištění B. Mlynaříkové 

dokonce byla silnější v městském prostředí než na venkově (Mlynaříková 2001: 144; cf ibid.: 

tab. 5a). Náboženské přesvědčení v lidových kronikách mohlo být přítomno jen v této 

implicitní rovině právě proto, že bylo natolik obecným a nezpochybnitelným (což však vůbec 

nemuselo znamenat "pravověrnost" pisatelů vzhledem k "oficiálnímu" křesťanství), že jej 

nebylo třeba dávat ostentativně najevo. Nebo naopak mohlo být - v případě polemického 

kontaktu s jinověrci a potřeby "bránit" vlastní symbolické universum/jeho sociální 

502 Na význam religiozity a její vysoký obsah v lidových (městských) kronikách upozornil v implicitní polemice 
s A. Robkemjiž P. Bělina; Bělina 1985: 73, 76. 
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reprezentace - vyhroceno do ostře konfesionalizační podoby, jako jsme to viděli u J. F. 

Čermáka a ještě uvidíme u prostorově mu nepříliš vzdáleného F. J. Vaváka; signifikantní 

přitom je, že i přes tuto blízkost (a podle R. J. Vonky dokonce i příbuznost) se oba autoři, 

alespoň podle svědectví svých kronik, vůbec neznali (Šmíd 1972: 17). 

Kroniky konce 18. a první poloviny 19. století ovšem nelze nahlížet jako jednotný útvar; lišily 

se samozřejmě svou délkou, prostředím z něhož pocházely (zejména rozdíl městských a 

venkovských kronik, dále zde hrála roli již zmiňovaná diference mezi katolickými a 

protestantskými kronikáři), kognitivními schopnostmi svých autorů a jejich sociálními 

kontakty atd. Zajímavé je kupříkladu kvantifikované zjištění B. Mlynaříkové, že lokální 

horizont vesnických kronikářů byl širší než v případě měšťanů (Mlynaříková 2001: 174), i 

když to může souviset se skutečností, že z vesnice byly zkoumány všechny kroniky, 

s výjimkou farních a školních, zatímco z měst jen ty "hloupější". Informovanost však 

každopádně souvisela spíše s kognitivními dispozicemi a zájmem kronikářů, nebo s jejich 

sociálním původem, nikoli s rozdílem mezi vesnicí a městem. Pokud jde o zdroje, z nichž tyto 

kroniky čerpaly povědomí o událostech, překračujících lokální horizont, a jejich hodnocení, 

s postupem času se zde stále zřetelněji ukazoval vliv českých novin. Neznamenalo to patrně, 

že by všichni nebo i jen většina kronikářů přímo Krameriovy (nebo jiné) noviny a časopisy 

četla, jako spíše skutečnost "dvojstupňové komunikace", kdy "ti, kdo byli informátory 

prostého lidu (duchovní, učitelé, státní úředníci, ... ), získali pravděpodobně většinu informací 

právě z novin" a seznamovali s nimi venkovské obyvatelstvo (ibid.: 61; obd. Maur 1994: 209; 

Šmíd 1967: 25, 49, 58). Toto zjištění, vycházející i ze starších prací F. Kutnara (Kutnar 1948: 

91-150), A. Robka (Robek 1974) a pro městské prostředí P. Běliny (Bělina 1985), proto do 

značné míry potvrzuje názor J. M. Lochmana, že M. V. Kramerius vlastně byl jakousi spojnicí 

mezi intelektuálním a lidovým osvícenstvím (Lochman 1952: 336), že jeho noviny a 

(nezapomínejme!) kalendáře a knížky lidového čtení sice postupně ale ve svém důsledku 

mohutně působily na proměnu mentálních struktur běžného člověka, což mohlo být 

posilováno a dotvrzováno i tím, že podobné názory lidu prostředkovala také "místní 

honorace". Viděli jsme to ostatně v případě lidové (kronikářské) recepce a hodnocení 

Francouzské revoluce. Protože jsme v této práci již výše zkoumali celkový charakter 

religiozity lidových kronik a některé změny, k nimž ve druhé polovině 18. století docházelo 

(zmínit lze především úbytek až zánik představ o zásazích transcendentna do světového dění, 

například ovlivnění výsledků bitev zázraky apod.), a řešili jsme i otázku vlastní "lidovosti" 

jejich autorů, především milčického Vaváka (cf také Šmíd 1967: 17), na tomto místě se 

můžeme omezit jednak na problematiku kronikářské recepce josefinských náboženských 
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reforem, nejdůležitějších institucionálních změn, jimiž religiozita procházela v Toleranční 

době, a na hlubší vhled do obsahových proměn lidové religiozity, jenž můžeme dokumentovat 

především poměrně rozsáhlými kronikami F. J. Vaváka aJ. Dlaska. 

Poněvadž přinejmenším v městském prostředí platilo, že "víra a především liturgie přetrvávají 

jako jeden z hlavních zdrojů sociálně ideové emancipace ... [a] tradiční materiální i citová 

vázanost městského obyvatelstva na církevní instituce se těžce snášela s osvícenským 

reformním katolicismem" (Bělina 1985: 73), kronikáři se o náboženské reformy Josefa II. 

výrazně zajímali a zároveň je z velké části hodnotili negativně. Par excellence to platilo 

v případě rušení náboženských bratrstev, chápaných jako garance osobní spásy, i když na 

druhou stranu třeba omezení klášterů a jeho osvícenské zdůvodnění mnozí kronikáři přijali 

vcelku s pochopením a náboženská tolerance je obvykle příliš nezajímala, případně její 

problémy (pohřební bouře) spojovali výlučně s venkovským prostředím (ibid.: 73-74). 

Městské kronikářství josefínské doby tedy na jednu stranu představovalo přetrvávání starších, 

"barokních" náboženských struktur, včetně jejich etických a sociálních implikací a 

vlasteneckého historismu, i když disponovalo určitým potenciálem změny, jež se pak 

projevila v následujícím století přijetím jiných než náboženských (avšak s religiozitou stále 

ještě paralelních) kolektivních identit, hlavně nacionálních a hospodářsko-sociálních (cf ibid.: 

93). 

Nelze říci, že tomu ve venkovském prostředí bylo příliš odlišně. I zde byla většina 

josefínských náboženských reforem přijata spíše s odporem- na rozdíl od reforem sociálních, 

z pochopitelných důvodů přijatých lépe (Maur 1994: 210; Robek 1974: 74-78) -zatímco 

podstatnou výjimku představovalo právě rušení klášterů (Kutnar 2003: 256; Robek 1974: 63-

66). Snad o něco zřetelněji se zde projevila idealizace panovníka v neprospěch nižších složek 

státní/patrimoniální správy (Kutnar 1948: 131-150), bylo zde - nepočítáme-li čestného 

měšt'ana Vaváka a kalvinistu Čermáka, ačkoli každý z nich tím sledoval právě opačnou 

tendenci - méně historismu a v oblastech vícevěří se podstatněji projevilo vydání 

Tolerančního patentu. Jinak však i venkovské kroniky můžeme považovat za vcelku poplatné 

tradiční "barokní" spiritualitě, respektive mentalitě obecně, která byla jen postupně a 

v některých aspektech vytlačována "modernějím" světonázorem, zejména v souvislosti 

s technologickým pokrokem, růstem sociálního uvědomění a nejpozději i národního vědomí. 

Milčický rychtář Vavák tu je, přes svou "baroknost", přeci jen příkladem do značné míry 

předstihujícím svou dobu; na stránkách jeho Pamětí budeme sledovat základní obrysy měnící 

se konceptualizace víry a náboženství. 
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Když chalupník F. J. Vavák začal v roce 1770 psát své paměti, několik let po prvním vydání 

svých Svatebních smluv a řečí (cf Vavák b.d.), rozhodně to nebylo z náboženských pohnutek. 

V souvislosti s malým výnosem žní sice připornněl, že "oblíbilo se Pánu Bohu českou zem 

potrestat", stejně jako překonání hladu následujícího roku vysvětloval zásluhou sv. Gotharda 

(Vavák 1907-38, I/1: 7, 21), avšak zaznamenávat chtěl především události tohoto světa, přímo 

se jej dotýkající a ovlivňující jeho život, mezi nimiž jeho náboženské přesvědčení nehrálo 

příliš velkou roli již proto, že mu bylo naprosto samozřejmým. Počátek první knihy Pamětí je 

svědectvím o zažité, nijak neproblematizované barokní katolické religiozitě, kdy autor 

případné nábožensko-institucionální změny přicházející "shora"- jako byla reforma svátků a 

přidání sv. Jana N epomuckého mezi zemské patrony v roce 1771 (ibid.: 29) - nijak 

nehodnotil, protože pro něj nepředstavovaly významnější zásah do jeho vlastního 

symbolického universa. První zmínku o existenci tajných nekatolíků ve Vavákově okolí, o níž 

nepochybně dávno věděl, proto nacházíme až o dva roky později v souvislosti se zrušením 

Tovaryšstva Ježíšova, které kronikář sice nepochopil, ale jemuž se podvolil, kdy negativně 

hodnotil jejich radost z tohoto "zkažení" (ibid.: 36-37, 39). S "reformátory" a "Perlinčany", se 

znovu setkáváme v souvislosti s peticí českých nekatolíků pruskému králi a s povstáním roku 

1775 jednak v oblasti Vavákových středních Čech ale i dále na východ, kde prý "v každé vsi i 

městě někdo byl bludař a ten sprosté lidi, podruhy, pacholky, ano i mnohé sousedy svozoval" 

(ibid.: 43, dále 42, 44-45, 49, 56-57, 60, 65-68, 92).503 Hodnocení, které tu začíná být 

ustaveno, důsledné odmítání nekatolictví jakožto "nepravé" a (vzhledem k ideji semper 

eadem) "nesprávné protože nové" víry, jeho spojování s vlivy nepřátelského zahraničí, 

"revolučním" charakterem a s nižšími sociálními vrstvami, na které se V avák (od roku 1 778 

statkář) díval svrchu, tu začalo být jasně patrné. K tomu záhy přistoupil protireformační 

legalismus v podobě připomenutí nezákonného charakteru nekatolictví (ibid.: 70, 108-109, 

131) a vědomí "historické nesprávnosti" tajného nekatolictví, které Vavák získal četbou a 

srovnáním soudobého nekatolictví s tradicí české reformace (ibid.: 75, 92, 96). Boj proti 

tajnému nekatolictví - zatím ještě spíše ideový nebo možná platný na lokální úrovni, aniž 

Vavák podal svědectví o tom, že by své "sektářské" sousedy udával, i když se na druhou 

stranu v roce 1781 osobně účastnil poslední "inkvizice" zakázaných knih (ibid., I/2: 2-3)- se 

zvolna stával důležitou součástí náboženské stránky jeho Pamětí, "vyvažovanou" tradiční 

katolickou zbožností, jako bylo výročí Nepomukovy kanonizace (ibid., III: 117-126, 134), 

prosebné procesí za déšť (ibid., I/2: 4), nebo- později přeškrtnutá- pověst o čaroději, který 

503 V téže souvislosti Vavák sepsal i dvě písně o selském povstání roku 1775 a vyloženě protiprotestantskou 
píseň Hůl slepému a noha kulhavému. první svého druhu v jeho písňové tvorbě; Šmíd 1967: 60. 
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se proměnil v žábu (ibid., III: 115-116). Po vydání Tolerančního patentu, který milčický 

rychtář nadlouho pochopil jako platný jen pro cizozemce (ibid., I/2: 12, 14-17, 26, 28), se tato 

náboženská polemika stane vpravdě nejhojnější a nejdůležitější součástí jeho zápisků, a to 

nejen (většinou) proti nekatolíkům ale i proti židům (např. ibid.: 25-26; II/1: 50). 

Vavák si uvědomoval, že kromě rodinné tradice a údajné pruské agitace mohla k- zjeho 

pohledu- "bludnému" náboženskému přesvědčení vést i četba Písma (ibid., I/2: 12), aniž jej 

to pochopitelně těšilo. Její význam relativizoval tím, že nyní již veřejní nekatolíci špatně 

pochopili Toleranční patent a vztáhli jej na sebe, stejně jako špatně pochopili Bibli, kterou si 

sami vykládali (ibid.: 28), což byl možná klíčový důvod, proč tak dlouho trval na svém čtení 

tohoto patentu. Dalším důvodem samozřejmě bylo, že si nedovedl představit, že by- v jeho 

očích idealizovaný císař - mohl vydat patent tak zřetelně poškozující katolickou církev a 

proto nechápal jak guberniální zákaz protitolerančních kázání, jež se mu naopak líbila (ibid.: 

29, 65), tak Hayův toleranční pastýřský list (ibid.: 88-1 06), aby nakonec byl vyveden z omylu 

a musel se uchýlit k biblickému argumentu o dávání císaři, (pouze) co je císařovo (ibid.: 60). 

"Zklamal-li" jej císař, možná i vrchnost, nepochybně část katolické církve a osvícenští 

vydavatelé českých knih a novin, Vavák se o to víc opřel o své historické a (velmi kusé) 

teologické znalosti, dokazující "nesprávnost" víry jeho nekatolických sousedů (ibid.: 28, 39-

49, 56, 58, 67-81, 139-154) nebo o "zdravý selský rozum" snažící se tuto víru karikovat 

prostřednictvím jejího sociálního zázemí a dalších vnějších skutečností, (ibid.: 55-58, 66, 126, 

173, 185). Stejně jako autora Pamětí na jednu stranu bolelo, porušovali-li nekatolíci -

mnohdy demonstrativně- tradiční náboženské instituce (ibid.: 29, 33-34, 38, 50, 84, 87, 108-

109, 119, 163), měl zase radost, pokud něčím trpěli nebo se jim nedostalo toho, co 

z neznalosti požadovali nad rámec tolerančních zákonů (ibid.: 30-31, 51-52, 85-86, 88, ll 0-

112, 123-126, 160, 182, 186). Mohl-li, nevynechal F. J. Vavák na počátku tolerance jedinou 

příležitost, aby se proti legalizovaným protestantům nepostavil (často i za použití dost 

"podpásových" argumentů) a nevysmíval se jim, například pro věroučné tápání. De facto 

osobní boj proti nim jej zřejmě zaměstnával i v každodenním sociálním působení; na 

stránkách svých Pamětí sice nezapomínal informovat ani o dalších hospodářských, sociálních 

a politických změnách, avšak náboženská otázka hrála v tomto období jednoznačně prim. 

Jednoznačný odpor vůči všemu "protikatolickému", včetně části josefinských reforem 

katolické církve, na druhou stranu neznamenal - což dosavadní interpreti Vavákovy kroniky 

opomněli zdůraznit- že by mezi nimi milčický rychtář již v tomto období nediferencoval. Na 

konci roku 1782 se totiž dozvěděl o prvních tolerančních sektářích, "víře hovadské", kterou 

odsoudil mnohem víc, než "běžné" nekatolíky a dokonce napsal, že i "mnozí z rozumnějších 
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helvetů" jsou proti mm (ibid.: 157, cf i 130, 158, 160-162), zatímco příchod prvních 

reformovaných farářů spíše uvítal, byť jen z toho důvodu, že měli své stoupence "zklidnit" 

(ibid.: 127,160, 176). 

Nejrůznějšími invektivami proti nekatolíkům se Vavákovy Paměti hemžily i v následujících 

letech (ibid., II/1: 15, 21-22, 24, 33-34, 36, 48, 52-53, 61-62), úvodní poznamenání na rok 

1784 dokonce vyjadřovalo i vážné obavy ze zániku katolické víry s úpěnlivou prosbou "ach, 

zruš to [náboženskou toleranci], náš Hospodine!" (ibid.: 1), nicméně jejich charakter se 

pomalu začal měnit. K protestantským farářům se milčický rychtář, vědom si patrně jejich 

vyššího kognitivního statutu, začal stavět neutrálně (ibid.: 21, 36, 45, 113) a především začal 

přijímat josefínské reformy bez jakéhokoli hodnocení, prostě jako císařem vydané, jimž se 

poddaný nemá právo vzpěčovat, nebo některé z nich přijal přímo pozitivně (ibid.: 15, 51-54, 

88, 91; II/2: 6-13; III/I: 44).504 Tento legalistický postoj zřejmě vedl i k pozitivnějšímu 

přijímání nekatolických sousedů (ibid., II/1: 72; III/2: 14), ovšem s výjimkou netolerovaných 

sektářů (ibid., II/1: 105; III/1: 55), což se pro další léta stalo typickým. V roce 1790 se Vavák 

poprvé s uznáním ("vlastenec") zmínil o dosud nenáviděném podporovateli heretiků 

Krameriovi a stejně tak přestal tvrdit, že za povstání roku 1775 mohli nekatolíci (ibid., II/2: 

128, 141, 148), v této době už charakterizovaní jen jako "odpadlí bratří", jejichž víře 

v proroctví o "nemrtvém" Josefovi II. sice v úplnosti nevěřil, přesto si však ponechal "zadní 

vrátka" pro případ, kdyby se mrtvý císař skutečně vrátil (ibid.: 149-151; III/1: 38-39, 46). 

Odhodlal se dokonce k jakési neformální disputaci s reformovanými faráři, byť jejich 

implicitní kritice, že Češi mají neporušený jazyk sv. Jana Nepomuckého asi stejně jako 

Maďaři ruku sv. Štěpána, nepochybně neporozuměl. 

Přitom pochopitelně zůstal na svém katolicismu s poukazem, že "my sedláci ... máme naše 

pole stará ... mějme taky starou víru" (ibid., III/I: 39-43), jejíž pozitivní stránky (a péče o ně) 

opět v Pamětech začínala nabývat na objemu (např. ibid.: 8, 12). Vzrušení, které způsobila 

legalizace protestantských konfesí, pomalu upadalo, namísto toho nastoupil nezájem o víru, 

která byla státem povolená (což Vavákovi bránilo v její podstatnější kritice) a svou malostí 

většinovému katolicismu zjevně nekonkurující. Novým nepřítelem se rokem 1792 Vavákovi 

stali "illumináti čili osvícenci", které obviňoval z protináboženského postoje- včetně postoje 

504 Vavák si pro to často našel i teologické vysvětlení, stále zřejměji se opírající o osvícenské chápání 
náboženství. Například v souvislosti s rušením klášterů si zapsal, že "kdo to moudře a bedlivě prováží, nemá 
žádnou příčinu k nějaké urážce aneb k odstoupení od víry. Nebo předně (tak já smýšlím), byť všecky kláštery 
pominuly, přece s tím ani jeden artikul víry katolické nepomine"; Vavák 1907-38, II/1: 88. Podobně chválil 
josefinskou reformu farní sítě (ibid., II/2: 19-20), i když zároveň zrušené instituce, jak už kdysi připomněl J. 
Pekař, oslavoval prostřednictvím vypsání jejich historie (např. ibid.: 6-13, 3 3 ). Vavák také zaznamenal obecnější 
postoj k josefinským náboženským reformám, pokud se dotýkaly religijního cítění poddaných, že totiž například 
zrušené kostely kupovala města a o své újmě v nich obnovovala bohoslužby (ibid.: 24, 51; V: 5). 
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nepřátelského nekatolickým církvím! (ibid.: 46-55; V: 48, 211) - a mezi jejichž působení 

zpětně řadil i některé josefinské reformy, proti kterým soudil "nechť p. p. illumináti 

osvěcujou, jak chtějí, ten svět", jen zbožným křesťanům je určena mnohem důležitější spása 

(ibid., III/1: 55). Osvícenci mu samozřejmě byli tvůrci nenáviděné Francouzské revoluce 

(ibid.: 100-101, 105-107; III/2: 53, 59; III/3: 6, 16), přičemž za jejich stoupence považoval

stejně jako františkovský policejní režim - také nepovolené sektáře, z jejichž strázní se 

upřímně radoval (ibid., III/1: 102; III/3: 20, 34, 70-71, 81-83).505 Na počátku osmdesátých let 

tak nenávidění reformovaní Vavákovi naopak o dekádu později již dávno byli běžnými 

sousedy, takže mu nevadil ani (vzhledem k tolerančnímu zákonodárství pochopitelně 

katolický) sňatek jeho syna s protestantkou (ibid., III/1: 118; III/3: 189) a když v Osečku 

nešťastnou náhodou uhořely tři "švýcarské" děti, připomněl, že "veliké množství katolíků 

taky ten funus ozdobilo" (ibid., III/1: 114). Jinak řečeno, doložil tak neexistenci vášní, které o 

deset let dříve vyhrocovaly konfesionální hranici natolik, že pohřbu ve Skramníkách muselo 

asistovat vojsko. Neznamenalo to, že by z jeho Pamětí nesouhlas s protestantismem zcela 

vymizel, objevoval se však již jen okrajově (ibid., IV: 24; V: 54), a naopak kupříkladu smrt 

luterského pastora v bitvě o Liibeck popisoval stejnými slovy, jakoby padl katolický kněz 

(ibid., IV: 167). Vytrvale odmítal jen ty nekatolíky, kteří "svých bludů se drží (pravím svých 

bludů, ne těch, které Luther, Kalvín aneb kdo jiný předepsal a napletl)'' (ibid., V: 64; cf i 178-

179). 

Břit nenávisti věrného katolíka, milčického rychtáře a od roku 1794 i (čestného) plzeňského 

měšťana F. J. Vaváka, k jinověrcům se tedy časem otupoval, sice nikdy nevymizel docela, 

postupně však z Vavákových Pamětí mizela přímá polemika s nekatolíky a nastoupilo jejich 

přijímání coby řádných sousedů a bližních. Signifikantní je v tomto smyslu zápis z roku 1790, 

kdy Vavák vzpomínal na nekatolická proroctví o tom, že Josef ll. vlastně nezemřel, ve skrytu 

odešel do Berlína a s pomocí pruského vojska vtrhne do Čech, aby vyhladil tamní katolíky. 

"Již bych byl zapomněl na dějiny a proroctví našich odpadlých bratří ... Když ale nyní 

shledávám, že netoliko od toho neustupují, ale vždy více ještě proroctví přidávají ... protož 

aby poznáno bylo, jaký duch, pravdivý čili lživý, je nadchnul a aby se vědělo, zdaliž stalo a 

stane-li se to nebo ne, teď nějakou kapitolu z toho jejich proroctví přinesu" (ibid., II/2: 149). 

Vavák zde totiž netoliko mluvil o dosavadních "odpadlcích" (napříště již spíše "luteránech" a 

"reformovaných/helvetech") jako o "[křesťanských] bratrech", nýbrž dokonce jejich -ostře 

protikatolickému! - přesvědčení přiznával jistou alespoň potenciální možnost naplnění. 

505 V této souvislosti Vavák začal znovu uvádět císařské patenty týkající se náboženství (např. Vavák 1907-38, 
III/4: 19-20; IV: 40) a brojit proti židům (ibid., III/4: 25; IV: 52). 
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Úvodní věta však jednoznačně svědčila o postupném odklonu jeho zájmu od polemik s 

jinověrci k nezájmu o jejich záležitosti, ve Vavákových pamětech zřetelně patrnému od roku 

1787, kdy se z nich (s uvedenou v)jimkou více či méně zjevných "blouznivců") stávali 

standardní sousedé, eventuelně i spolupracovníci na "roli národní". K celkovému uklidnění a 

znovusmíření přitom muselo docházet z obou stran a k podobnému posunu došlo nejpozději v 

první polovině 19. století i v myslích ostatních venkovanů a tím spíše osvícenstvím mnohem 

rychleji a silněji zasažených měšťanů. Zatímco totiž starší pamětnice z 18. století, městské i 

venkovské, uvažovaly o nekatolících výhradně v intencích protireformačního katolického 

pohledu (Robek 1976: např. 42, 56-60, 140-154, 168), později se již setkáváme s pozitivnější 

perspektivou, v některých případech i proticírkevně naladěnou (Robek 1978: 39-40, 147n.). 

Zastavili-li jsme se podrobněji u ojedinělých Vavákových pamětí, bylo to proto, že mohou 

poměrně dobře ilustrovat změnu, k níž v náboženském myšlení a chování běžných venkovanů 

na konci 18. či na pořádku 19. století došlo (cf např. i Kutnar 2003: 257). Vavák přitom 

možná předběhl ostatní, ale ti jej zcela nepochybně následovali, jak o tom svědčí třeba i 

generačně mladší kronika J. Dlaska z Dolánek, ilustrující zároveň jinou důležitou změnu. 

Dlask totiž na jednu stranu zůstal věrný tomu typu religijních představ, který známe od 

Vaváka (cf Dlask 1941: 30-31, 34, 55, 63, 69-70, 72-73, 83-84, 90), zároveň však jeho 

životním zájmem byl zejména hospodářský prospěch získaný zaváděním nových "obživných" 

technologií a poznatků. Tak ve svých osmadvaceti letech v roce 181 O postavil hospodářsky 

užitečnou "spínací" lávku na svážení dřeva (ibid.: 24), o jedenáct let později u vrchnosti 

prosazoval zřízení nové, stejně užitečné strouhy (ibid.: 29) a v roce 1827 experimentoval s 

umělým hnojivem (ibid.: 35). Meteorologický vývoj, tak důležitý při polních pracích, se 

snažil předpovídat pomocí "našeho barometru", čímž mínil teploměr (ibid.: 78). Zájem o 

technologické inovace, nevyhnutelně spojený se snahou o zlepšení vlastního hospodářského a 

sociálního postavení a představující "modernistický" rys Dlaskovy osobnosti (Pekař 1990: 

369), ovšem na druhou stranu nebránil, aby paralelně s tím nevyznával poměrně tradiční verzi 

katolicismu, "zbožnost selského, katolickou protireformací vychovaného lidu, [která byla] v 

podstatě vnější, v ritu a ceremoniích zakořeněná a na statuích a procesích tkvějící" (ibid.: 

371), ke konci jeho života doplněnou i o svébytnou lidovou astrologii (Dlask 1941: 89-90). 

Těžko přitom rozhodnout, byly-li tyto úvahy původní nebo naopak vznikaly-li "nízkou" 

interpretací elitní kultury a jejích obsahů, v tomto případě by však již šlo o "vysokou" kulturu 

vědy, nikoli náboženství. Dlaskovy paměti však především ukazují, jak mohlo "barokní" 

náboženství koexistovat s jinými identitami a zájmy v pluralizujícím se symbolickém 
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umversu venkovského lidu, byť tato koexistence druhdy výlučného světonázoru s jinými 

identitami nutně vedla k jeho jisté devalvaci a postupné marginalizaci. 

Vedle katolické kronikářské literatury je však třeba zmínit, že po celé sledované období 

vznikaly také další lidové rukopisné texty, v naprosté většině náboženské povahy. Šlo 

především o modlitební knížky a zpěvníky, kterých na katolické straně bylo (již kvůli výrazné 

početní převaze katolíků) dokonce mnohem víc než na nekatolické; mýtus o výlučně 

protestantském písmáctví (zatímco katolíci, měli-li vůbec nějakou reprezentaci lidové 

písemné kultury, měli mít pouze kronikářství) není než tradičním hodnotícím klišé, které 

dochované prameny rozhodně nepotvrzují. Nebudeme-li se přesto na tomto místě podrobněji 

zabývat rukopisnou lidovou katolickou literaturou tohoto druhu,506 bude tomu tak proto, že se 

prakticky nijak nelišila od katolické literatury stejné provenience z předtolerančního období, 

přičemž mnohdy nelze ani přesně určit, kdy ten který rukopisný sborník vznik(a)l. Například 

jeden sborník duchovních písní a modliteb v majetku EÚ A V ČR obsahuje projevy tradiční 

zbožnosti, obracející se ke světcům, na prvním místě k Panně Marii a sv. Janu 

Nepomuckému, stejně jako oblíbenou barokní píseň Pročz ten Swiet Panuge. 507 Podobně i 

jiné prvky lidové zbožnosti, tradičně připisované spíše nekatolíkům, jako byla víra v 

mesianistické poslání rodné země, mýtizace panovníka apod., můžeme snadno nalézt i 

v katolických textech z tohoto období (Slavík 1940: 9), což spolu s alespoň částečnou 

heterodoxností většiny těchto děl (ať už posuzováno z katolického nebo protestantského 

hlediska) samozřejmě v mnoha případech vede k nejasnosti jejich původu. Příkladem par 

excellence přitom může být spor o to, kdo psal tzv. selské otčenáše, objevivší se ve druhé 

polovině 18. století a hojné hlavně zajosefinské doby, i když trvající až do poloviny 19. věku; 

podle J. B. Čapka to byli spíše katolíci (Čapek 1932: 4),508 zatímco dleJ. Someše protestanti 

(Someš 1963: 55). Nezávisle na rozhodnutí této otázky je nicméně zřejmé, že šlo primárně o 

pokusy o religijní legitimaci úsilí o změnu sociálních problémů, nikoli o výraz náboženského 

boje, ale ani přímé sociální revolučnosti. 

Obdobně tradiční, neproměnné zůstaly do 19. století i lidové náboženské hry, ovšem jen 

v těch oblastech, kde se přes josefinské zákazy udržely (Kaiserová 2003: 76; Kalista 1942). 

V této souvislosti je pak otázkou, jak "moderní" bylo provozování náboženských her F. 

506 Z nevydaných pramenů užívaných v této práci tam lze řadit především rukopisy Knjižka Modlitebnj. .. (archiv 
autora); Bůh. Spomocnjk můg ... ; Phjmiž o prawý a živý Bože ... ; Ragská růže ... ; Srdče Pana Ježi§e ... (vše 
knihovna HM FHS UK); Knýžka-Modlicý ... (knihovna SoU AV ČR); ETF UK, sg. I K 3125; EÚ A V ČR, 
Folkloristika, kt. 30, sg. 102, i.č. 484,485. 
507 EÚ AV ČR, Folkloristika, kt. 30, sg. 102, i.č. 484. 
508 Výjimkou ovšem je parafráze na Otčenáš z prostředí tolerančních sektářů; Šimák 1919-20, 1919: 239; 1920: 
33. 
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Voceďálkem v podkrkonošské Staré V si po celou první polovinu 19. století (od roku 1811) 

(Jílek-Oberpfalcer 1946: 31; Slavík 1940: 20-21 ), navazující sice nepochybně na soudobé 

pražské lidové divadelnictví, ale zároveň zpřítomňující i tradici barokního náboženského 

divadla. Na Voceďálkově činnosti bylo specifické, že šlo o laickou aktivitu, zatímco autory 

podobných her (a to i ve druhé polovině 19. století) obvykle byli katoličtí duchovní, jinak ale 

jeho hry byly zcela tradičně nábožensko-etického, respektive v tomto smyslu aktualizačního 

charakteru (např. proti alkoholismu). Vycházely především ze Starého Zákona (první hrou byl 

Mojžís), což bylo do jisté míry novum, zároveň však byly "několik desetiletí typickým 

znakem duševního života v Podkrkonoší. Ve Staré V si se hrálo po celé léto, každou neděli a 

každý svátek ... Ježto se hry často opakovaly, návštěvníci uměli z nich celé pasáže zpaměti" 

(ibid.: 45), což opět upomínalo spíše na tradici religijního dramatu, na "ideově-petrifikační" 

úlohu rituálu popisovanou současnou antropologií náboženství. 

Úpadek konfesionální (sebe)identifikace 

Na příkladech katolické i protestantské literatury lidové provenience z Toleranční doby jsme 

mohli sledovat dvojí, spolu související myšlenkový pohyb. Tím prvním byl různě rychlý a 

silný, nicméně vcelku nepochybný úpadek konfesionalizačního negativního 

(sebe)vymezování, k němuž dala podnět josefinská tolerance (v podobě bezprecedentní 

legalizace odlišných křesťanských vyznání) a dědictví "barokní", konfesionalizační mentality 

zakládající vědomí náboženské výlučnosti jakožto ústředního soteriologického kritéria. 

Nenávistné dělení na "pravověmé" a "heretiky" přitom bylo v rané Toleranční době přítomné 

jak mezi katolíky a protestanty, tak v případě obou protestantských církví vzájemně, 

v lidovém myšlení nadto bylo posilováno prostřednictvím pololidové/lidu určené polemické 

literární produkce některých intelektuálů. Nemělo však vcelku dlouhého trvání jednak proto, 

že se mu přímo i nepřímo postavili osvícenci a v tomto smyslu na lidové čtenáře a posluchače 

působili, ale i z toho důvodu, že v běžném provozu lokálních společenství dlouhodobě 

"omezovalo", aniž proto byly patřičné důvody. Sousedské vztahy rozhárané na základě 

konfesionální odlišnosti na počátku Toleranční doby se časem zákonitě normalizovaly, zvlášť 

když se ukázalo, že jde o situaci "shora" chtěnou a přímo vyžadovanou, k čemuž docházelo 

nejen v rámci soužití (obvykle) většinových katolíků s jejich nekatolickými sousedy (s 

výjimkou nepovolených náboženských sektářů), ale také ve vzájemných vztazích mezi oběma 

protestantskými církvemi, takže například v Černilově dokonce ve dvacátých letech 19. století 

(neúspěšně) usilovali o sloučení obou sborů (Říčan 1940: 25). K novému rozšíření 
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konfesionalizačního identitního vymezování, zřetelně vycházejícímu z intelektuálního/elitního 

diskursu, došlo až kolem poloviny 19. věku v souvislosti s vědomím další významné změny, 

jíž první polovina tohoto století přinesla. 

Druhým významným myšlenkovým pohybem/přerodem se totiž stala multiplikace možných 

kolektivních a osobních identit, zbavení náboženství jeho výlučného postavení jakožto 

symbolického universa. Náboženské změny a další vnější faktory, zejména Napoleonské 

války, "zrušení" Svaté říše římské a rakouský státní bankrot v roce 1811, totiž podle M. 

Hrocha vedly - zprvu jen mezi intelektuály - ke krizi identity, likvidující primát 

náboženského pohledu na svět, poskytovaný "starým režimem", a ústící v nacionální 

mobilizaci a v konstituci moderního českého národního hnutí (Hroch 2003). Není však důvod, 

proč by k něčemu takovému, samozřejmě později a do značné míry selektivněji, nedocházelo 

- právě vlivem osvícensky a obrozensky uvažujících intelektuálů - také mezi běžnou 

populací, jak o tom svědčí kupříkladu zásadní proměna lidové zpěvnosti v tomto období. 

Zatímco totiž do konce 18. století byly lidové písně převážně náboženské, včetně hojně 

zastoupených potolerančních polemických písní, v první polovině 19. století se jejich 

charakter změnil, vlivem intelektuální kultury z nich rychle mizela náboženská témata (Slavík 

1940: 15), a podobná změna o něco později postihla i prozaickou tvorbu (ibid.: 30). Neméně 

důležitá a zpočátku možná důležitější však byla otázka hospodářského a sociálního postavení 

venkovských poddaných, z nichž mnozí (zprvu snad především v blízkosti měst) se od 

počátku 19. století velmi aktivně zajímali o možnosti svého povznesení. Osvícenské 

vzdělávání a hospodářská osvěta, pokračující v národním obrození, tu sklízely svou setbu a 

tyto "časné" zájmy zároveň znamenaly snižování aktivní participace na náboženských 

záležitostech, zprvu snad výraznější mezi mužskou částí populace, jak o tom svědčilo 

obracení vydavatelů populární náboženské literatury převážně na ženy. V míře a charakteru 

tohoto posunu k jiným než religijním zájmům byly nepochybně výrazné generační rozdíly, 

obecně však patrně lze souhlasit s A. Robkem, že od přelomu 18. a 19. století na vesnici 

pronikal kapitalismus a s ním související přijímání městské, tj. osvícenské a obrozenské 

kultury a paralelní snižování významu náboženství (Robek 1965: 96-11 0). 

Multiplikace zájmů a identit v první polovině 19. století na druhou stranu neznamenala 

"nahrazení" náboženství něčím jiným. Tradiční "barokní" víra zůstala, zřetelněji snad na 

katolické straně, jednou z důležitých osobních charakteristik, dílčím aspektem nyní již 

obecnějšího symbolického universa každého člověka. V tomto smyslu je platné tvrzení, že lid 

osvícenství (respektive osvícenskou zbožnost) nikdy plně nepřijal, naopak baroko mu bylo 

bližší svou citovostí, odporem k rozumu, koherencí systému, který vytvářelo (Hanzal 1987: 
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201). Tato "barokní zbožnost po baroku", v mnoha ohledech nezměněná, nutně koexistovala 

s novými kolektivními a osobními identitami, čímž však ztrácela jednu ze svých klíčových 

charakteristik, totiž svojí výlučnost. S tím, jak mizela negativní identifikace vůči jinověrcům, 

založená na radikální diferenciaci "nás"- "pravověrných" proti "těm druhým"- "heretikům", 

byla řada religijních incentivů relativizována, prostě přestávala platit. Neznamenalo to sice 

"likvidaci" náboženského pohledu na svět, ale jeho podstatnou krizi a oslabení, proti kterému 

se pochopitelně- v podobě tzv. druhé konfesionalizace- okolo poloviny 19. století postavili 

činovníci všech "oficiálních" vyznání. Docházelo-li totiž v důsledku těchto změn ke snižování 

sociálního a symbolického vlivu organizované religiozity, právě oni (respektive jejich chápání 

křesťanské víry) byli "prvními ohroženými", vůči čemuž zaujali obranné stanovisko. Větší 

problémy s přijetím modernizace, která z tohoto úhlu pohledu znamenala sekularizaci, měli 

katoličtí duchovní, kteří se proti relativizaci významu církevní religiozity i ohradili o něco 

dříve, podobnou tendenci však po "ekumenických" snahách revolučního roku 1848 budeme 

moci pozorovat i v rámci obou protestantských církví. Bude však otázkou, nakolik tyto 

tendence byly ještě v polovině 19. věku s to oslovit a zaujmout běžné církevníky, či zda je na 

druhou stranu spíše neodrazovaly. 

V souvislosti s identitní krizí počátku 19. věku, znamenající relativizaci významu náboženství 

ve prospěch jiných osobních a skupinových identit je totiž otázka, mohla-li ještě religijní 

identita sehrávat svojí diferenciační úlohu. Podle R. Zubera tomu tak nebylo, takže "v 19. a 

20. století ... se idea konfesí přelila do nacionalismu" (Zuber 2003: 454). Jinak řečeno, 

vědomí vlastní výlučnosti proti "těm druhým" sice zůstalo zachováno, avšak stále méně jej 

byla s to vyvolávat církevní příslušnost, relativizovaná koexistencí většího počtu "pravých" 

(protože křesťanských) vyznání, a tuto funkci vděčně přijaly nové ideologie, spojené na jedné 

straně s vlasteneckým historickým cítěním (které se mohlo odvolávat i na barokní vlastenectví 

a do jisté míry na svou religijní legitimaci), se státními zájmy v období Napoleonských válek 

a zároveň se vznikem intelektuální vlastenecké agitace, "vytvářející" (etnické) národy 

v moderním slova smyslu. Z pramenů, o které se tato práce opírá, zmíněná teze není přímo 

doložitelná, její svůdnost však spočívá v tom, že její přijetí by nám výrazně usnadnilo 

vysvětlení dalšího vývoje, který budeme sledovat ve čtvrté části práce a který bude 

pokračovat až do 20. století. 
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4.KAPITOLA 

T V T 'V T TV T 

VYCHODOCESKE TOLERANCNI SEKTARSTVI 

Doposavad pojednávané typy lidové zbožnosti Toleranční doby tvořily sice její výrazně 

majoritní složky, avšak to neznamenalo, že vedle nich neexistovaly také některé další. 

Spojovalo je to, že ať šlo o panující katolicismus, nebo tolerované luterství, kalvinismus, 

případně (na Moravě a i zde zcela okrajově) pravoslaví a židovství, všechna tato vyznání 

spadala do rámce josefínské tolerance, požívala výhod i nevýhod legální existence (včetně 

státních zásahů do svých struktur). Vedle nich však existovaly také proudy nepovoleného 

nekatolictví, "náboženského blouznilství", jemuž se autor této práce nedávno věnoval 

v samostatné publikaci (Nešpor 2004). Toto východočeské toleranční sektářství bylo lidovým 

náboženským hnutím, které se objevilo ve středních a hlavně východních Čechách po vydání 

Tolerančního patentu a v souvislosti s konstitucí tolerančních sborů obou protestantských 

vyznání, jehož stoupenci se sami nazývali "třetí stranou", aby se tak odlišili jak vůči 

katolíkům, tak i vůči nově povoleným církvím. Sektáři přitom rozhodně nezapadali do 

osvícenského projektu křesťanské tolerance (viz Lochman 1952: 175-206) a proto vůči nim 

stát i církve, včetně protestantských, zasahovaly v podobě různých typů pronásledování a 

omezování. Sami sektáři pochopitelně nenáviděli ty, kdo je takto pronásledovali, což však 

neznamenalo nějaký skrytý ateismus, nýbrž naopak pevné vlastní náboženské přesvědčení, 

pro které byli nezřídka ochotni -asi jako poslední v našich dějinách- vzdát se svých statků, 

dětí a v posledku i svého života. 

Hnutí, které bylo vnitřně dost různorodé, přitom trvalo až do druhé poloviny 19. století, byt' 

zejména v pozdějších obdobích procházelo poměrně složitým vnitřním vývojem a 

transformovalo se do zvláštních církevních organizací, do spiritistických kroužků a- což je 

paradoxní jen na první pohled - také do kroužků lidových socialistů a komunistů. Tyto 

proměny, stejně jako vedlejší větve sektářského hnutí, jejichž stoupenci z důvodu 

pronásledování z českých zemí odešli, však budeme sledovat na jiném místě. Zde by nám 

východočeské sektářství mělo naopak posloužit jednak jako "negativní korektiv" 

institucionálních náboženských reforem, jako duchovní proud jenž se do mezí osvícenské 

tolerance nevešel, což vedlo i k odmítavému vztahu ne-členů k jeho členům nejen v rámci 

distinkce mezi lidovou a intelektuální/elitní religiozitou, a ve druhé řadě jako výraz lidové 
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náboženské heterodoxie, jež nejprve odmítla "oficiální" zbožnost pro její "shora" oktrojovaný 

charakter, aby později nepřijala svůj díl ani na modernizačním vývoji českého lidu. Zatímco 

josefinská tolerance znamenala "přijetí" větší části dosavadních tajných nekatolíků do - při 

vědomí problematičnosti takového termínu, ale bez šance k nalezení vhodnějšího -

"(proto)národního korpusu" a jejich aktivní participaci na vývoji společenství, které se 

v polovině 19. století "stalo" národním a občanským, znamenala zároveň vyloučení menší 

části, která něco takového odmítla, stejně jako odmítla ztotožnit se s "oficiálním" 

protestantismem. Početnost této skupiny se sice s generační výměnou snižovala, svůj význam 

si však alespoň někde uchovala přinejmenším až do poloviny 19. století. 

1. Formování protestantských církví a vznik "třetí strany" 

Geneze východočeského tolerančního sektářství 

Působení pietistických a snad i kalvinistických emisarů z ciziny, které podnítilo nový rozvoj 

českého tajného nekatolictví v 18. století, ve větším měřítku trvalo jen do přesunu lužických a 

větší části slezských českých sborů do Braniborska, do počátku čtyřicátých let 18. století. Jím 

formovaná věrouka a náboženská praxe však již v Čechách vesměs přetrvala, mimo jiné i 

v důsledku pokračujícího pašování lidové náboženské literatury, až do vydání Tolerančního 

patentu. Důraz se ovšem přenesl na místní lidové vykladače Písma, kteří na základě vlastní 

četby vytvářeli náboženské přesvědčení širší (lokální) komunity tajných nekatolíků. Zároveň 

trvaly i odchody "nejvěrnějších" za hranice; nikoli již do Saska, které o ně nestálo, nýbrž do 

pruské části Slezska, okupované od války o dědictví rakouské, a odtud dál buď do 

Braniborska, nebo do dnešního Polska (viz Štěříková 1992; Eadem 1998; Eadem 1999; 

Eadem 2001; Eadem 2002). První skupinu těchto emigrantů představovala již v období 

pruského vpádu do severovýchodních Čech na pomezí let 1741-42 naprostá většina dosud 

žijících účastníků Opočenské rebelie (Štěříková 1968: 63; Volf 1908: 1-2, 20). Je zřejmé, že 

jejich vynucené konverze ke katolicismu byly jen "konverzemi na oko," dokonce je možné, že 

se i nadále tajně scházeli k nekatolickým bohoslužbám, čtení Písma a zpěvům, ačkoli o tom 

prameny pochopitelně mlčí. Tak tomu nepochybně bylo i u dalších skupin tajných nekatolíků. 

V rámci nekatolického hnutí, jehož aktivity sice nebyly zjevné, ale proto nelze říci, že by 

upadaly, však od čtyřicátých let hráli stále významnější úlohu domácí laičtí kazatelé. Je to 

pochopitelné z povahy doby, neboť karolinská nová vlna rekatolizace více či méně účinně 
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zbraňovala přístupu "predikantů" z ciziny, takže jejich působení pochopitelně nebylo žádnou 

"řádnou" duchovní správou a tím méně soustavným věroučným výkladem. Bylo nahodilé a 

nesystematické, což se ještě více zvýraznilo po opadnutí zahraničního zájmu o misie do Čech. 

Ocenění "laického živlu" však bylo i v samé povaze pietistického probuzenectví. Platilo totiž, 

že "'obrácený' lajk [!][byl] stavěn nad ,neobráceného' duchovního" (Skalský 1911: 5); pro 

stoupence pietistické zbožnosti nehrály roli nejen rituální aspekty víry, nad které stavěli 

religiozitu "srdce" a praktickou každodenní etiku,509 ale ani její stránky organizační, církevně

institucionální. To jim na jednu stranu umožňovalo jakýsi nadkonfesijní, tolerantní postoj 

k jiným vyznáním, zároveň to však vedlo k vlastní teologické nevyhraněnosti, názorové 

různosti a namnoze i k "sektářskému" sebevymezování na základě (danou komunitou 

diktovaného) důsledného zachovávání biblické morálky. Věroučně to však ospravedlňovalo 

již samotné působení laických "predikantů" v Čechách a potom samozřejmě i domácích 

lidových náboženských učitelů. Z pramenů se přitom dozvídáme o existenci místních 

vykladačů Písma, kteří v něm i v další teologické literatuře byli nad jiné venkovany sběhlí, 

jim ji vykládali a někdy i při improvizovaných tajných bohoslužbách podávali Večeři Páně 

(Melmuková 1999: 73n.; Nešpor 2004: 173-181). 

Působení těchto náboženských učitelů ovšem bylo lokálně omezené, stejně jako jejich 

výklady tu více, tu méně odlišné, a v některých případech již nepochybně přesahující meze 

křest'anského učení.510 Příkladem takového lokálního náboženského učitele může být Václav 

Grill z Černilova, o kterém bude na následujících stranách ještě mnohokrát řeč. Okolo něj a 

jemu podobných (cf Kučera 1976: 9; Řezníček 1915: 52-53) se shromáždily skupinky 

věřících, kteří na jejich laický výklad dali víc než na kázání faráře a kteří je respektovali jako 

svrchované náboženské autority. Stojí však za zmínku, že někteří z tajných nekatolíků 

zároveň chodili i do (katolického) kostela, aby obojí výklad mohli porovnávat a na základě 

vlastní četby Písma rozhodnout, který je náležitý (Ducreux 1994: 68; Neumann 1931: 60). 

Nešlo přitom obvykle o nějaké ucelené lidové nekatolické učení, spíše jen o jakési 

"glosování" učené teologie, ať už katolické nebo luterské. Jak si totiž uvědomil již F. Kutnar, 

"ve světle lidu se náboženské představy neobyčejně individualisují a subjektivisují ... a 

převádějí či soustřeďují se na několik základních, lidu nejbližších a lidovým rozumem 

postižitelých a vyložitelných zásad" (Kutnar 1948: 185). Znamenalo to, že se orientovali 

509 Autor na toto téma referoval v dosud nepublikovaném příspěvku Srdce věřícího a srdce Páně ve 
východočeském tolerančním sektářství na konferenci Srdce Ježíšovo. Teologie- symbolika- dějiny pořádané HÚ 
AV ČR a Centrem pro církevní dějiny ČBK ve Vranově u Brna 30. 1. 2002 (Nešpor 2003a). 
510 Z období před vydáním Tolerančního patentu je to prokazatelné zejména o již zmiňované judaisující sektě na 
Novobydžovsku ve čtyřicátých letech 18. století. 
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především na "praktickou stránku" náboženského života, tedy na etiku, mezilidské vztahy a 

také na náboženský rituál, zatímco k teologickým otázkám se vyjadřovali jen potud, pokud se 

tím kriticky vymezovali vůči katolické církvi. 

Jakýmisi evergreeny všech tajných nekatolíků se přitom stal požadavek podávání eucharistie 

pod obojí způsobou, od počátku 18. století výslovně s podáváním lámaného chleba, odmítání 

nebiblických "nálezků lidských", za které považovali hlavně úctu svatým, sochám a obrazům, 

očistec a modlitby za mrtvé. Stejně tak byla v pietistickém duchu odmítána myšlenka 

viditelné církve v čele s papežem, zásahy světské vrchnosti do náboženských otázek a to 

včetně (poddanské) přísahy, a snad i platnost světských soudů. V mnohém dalším se naopak 

náboženské názory jednotlivých nekatolických vůdců a tím i celých lokálních skupin tajných 

nekatolíků naopak lišily, často i velmi zásadně. Nejčastějšími "spornými body" se stával 

počet (i výčet) svátostí, otázka významu mariánského kultu a výkladu Trojice, mohlo však jít 

i o řadu dalších věroučných i "ortopraktických" názorů, výkladů a přesvědčení. A právě 

z tohoto (skrytě) různorodého podhoubí českého tajného nekatolictví osmnáctého století se 

zrodilo toleranční sektářství; v období před vydáním Tolerančního patentu totiž nejsme s to 

v pramenech odlišit pozdější protestanty luterského a reformovaného vyznání od pozdějších 

tolerančních sektářů, ačkoli oba typy nekatolicismu se výrazně diferencovaly již v této době. 

Někteří z předtolerančních náboženských učitelů totiž již překročili hranice křesťanského 

náboženství. Zároveň jim však věroučné výklady, jimiž disponovali, zjednávali stoupence 

mezi prostými odpírači katolicismu, stejně jako jejich časté dřívější pronásledování pro víru 

potřebnou autoritu. 

Zlom přineslo až vydání Tolerančního patentu a obecněji nástup osvícenského pojetí (alespoň 

omezené) náboženské plurality. Na jeho základě došlo k rozdělení tajného nekatolictví na 

skupiny protestantské, jejichž vůdcové nad sebou postupně uznali autoritu přicházejících 

duchovních, a na skupiny skutečně sektářské, které se této autoritě vzepřeli jako "třetí strana". 

Jakýmsi přechodným stádiem byla v některých oblastech "víra beránková", jejíž někteří 

stoupenci po určitém váhání vstoupili do tolerovaných církví, zatímco jiní nikoli. Vzepřeli se 

proto, že jejich hlavní autoritou byl Bůh, nebo alespoň náboženské texty vedoucí k jeho 

poznání, nikoli církevní instituce a "vysoká teologie", která je chtěla poučovat. Když se proto 

po vydání Tolerančního patentu seznámili s luterskou i reformovanou věroukou a 

náboženskou praxí, odmítli je nejen oni sami, ale i jejich "ovečky". Postavili se proti 

katolíkům i (většinou) reformovaným jako "třetí strana"- stali se z nich toleranční sektáři. 

Proti příslušníkům tolerovaných církví, kterých bylo v roce 1782 asi 70.000, jich však bylo 

řádově méně, ne více než několik tisíc věřících. Obavy chrudimského krajského hejtmana 
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barona Koce a dalších dobových skeptiků, že v Čechách je na 80.000 "blouznivců", se tak 

rozhodně nepotvrdily. Vycházely totiž z mylného přesvědčení o náboženské homogenitě 

české populace. Koc, podle kterého bylo v samotném Chrudimském kraji asi tisíc dvě stě 

nekatolíků odmítajících zároveň obě protestantská vyznání (Helfert 1877-79, 1879: 216),511 

totiž toto číslo jen na základě vlastního odhadu zvýšil a vynásobil počtem českých krajů. 

Chrudimský kraj však ve skutečnosti byl jedním z center sektářského hnutí, proto sice 

můžeme brát vážně hejtmanův odhad pro tento kraj, avšak samozřejmě nikoli pro celé české 

království. Přestože toleranční sektářství vzniklo v době před vydáním Tolerančního patentu, 

respektive právě proto, však jeho rozhraničování s protestantismem obou konfesí neprobíhalo 

nijak snadno. Ještě v letech 1781-82 nebylo ani jedné ze zúčastněných stran jasné, o jak 

početné hnutí jde, ke konečné krystalizaci tolerančního sektářství došlo až v následujících 

letech, po příchodu prvních kazatelů augsburské i helvetské konfese. Bylo tomu tak dokonce 

v přímé souvislosti s jejich příchodem, neboť až dialog mezi lidovými náboženskými učiteli a 

jejich "oficiálními" duchovními správci vedl k příklonu jednotlivých obcí nebo jejich částí 

kjednomu nebo druhému typu víry (Adámek 1911-22: 5). Tam, kde převážil hlas pastorův, 

z tajných nekatolíků se stali reformovaní nebo méně často luteráni, kde tomu tak nebylo, 

toleranční sektáři. 

První zjevní sektáři 

Vystoupení prvních zjevných sektářů, tak odlišných od "oficiálního" protestantismu že 

v tomto případě ani nedocházelo k obvyklé záměně, do značné míry splývalo s dalšími 

zmatky rané Toleranční doby; došlo k němu v rámci hromadných nekatolických přihlášek 

nekatolíků Pardubického panství. Patří mezi oblíbené omyly historiků tohoto hnutí, že objev 

prvních sektářů, stejně jako jejich pomýlené označení za "deisty", připisují Hayově vizitační 

cestě v létě 1782. Již V. Žáček však ukázal, že skupina sdružená okolo náboženských učitelů 

Kašpara a Provazníka v obcích Rokytno, Chvojenec, Býšť a Vysoké Chvojno byla objevena 

před 4. březnem 1782 (Žáček 1940: 192). Pražský kanovník J. J. Kvis, jat hrůzou nad jejich 

"ďábelskou vírou", která se nenechala ničím zviklat, o nich ve své zprávě guberniu ze 17. 

června 1782 napsal "in huius dominii pagis duobus Rokitna et Chwojenetz magnam in 

credendis inter acatholicos adverti: Alii enim confessi se nullam religionem habere, 

511 Kocův údaj vzal vážně jen M. Machovec (Machovec- Machovcová 1960: 223, 342) a někteří protestantští 
historikové, opírající se i o ještě fantastičtější údaj dvorního rady Hatsfelda, hovořícího o jedné sedmině 
obyvatel království (Medek 1982: 186-187; Burian et a!. 1995: 253). Tito historikové se tak snažili "dokázat" 
teorii E. Wintra o kontinuitě české reformace a o jejím konečném skoro-zániku v Toleranční době. 
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expectantes quam Deus et Majestas eis denominabit; alii se deum in persona unum et id 

tandum credere" (cit. ibid.: 196). Biskup Hay toto zjištění mohl při své pozdější vizitaci 

jenom potvrdit. Napsal, že "ve vesnicích Rokytně a Chvojenci nalézají se 52 rodiny, které 

Krista a jeho božský zákon naprosto zavrhují ... Jejich vyznání záleží asi v tom: Věříme v 

jednoho Boha, Stvořitele nebe i země; svatá Trojice jest mnohobožství" (Hay 1904: 77-78). 

K pardubickým "deistům", kteří tak byli označeni pravděpodobně na základě výroku, že 

,jejich rozum nemůže tajemství křesťanského náboženství snésti, a že nemohou ničemu, co se 

jejich rozumu příčí, věřiti" (ibid.: 77), zanedlouho přibyli také "israelité" ze Žíželic. Ti zase 

považovali Nový Zákon za "lidský výmysl", přídavek ke Starému Zákonu a ctili některá, 

nikdy ne všechna, židovská náboženská přikázání (Rezek-Šimák 1927-34: č. 38, 41, 44-46, 

48, 50n.). Ani v jednom případě však nepomohly dobře míněné rady nebo pozdější výhrůžky, 

že taková vyznání, zcela zjevně překračující hranice křesťanství, císař rozhodně tolerovat 

nebude a s jejich stoupenci zatočí. Protože jim byla víra vším, stejně jako jejich současníkům 

z řad stoupenců "správných" konfesí, na své víře samozřejmě setrvali a nehodlali z ní nijak 

ustoupit. Nadto pochopitelně právě jen své náboženské přesvědčení považovali za "pravou" 

víru Kristovu, zatímco všechna ostatní vyznání podle jejich názoru byla - již pro svou 

"oficialitu"- lidmi pokažená a nevyhovující. 

K objevení prvních východočeských náboženských sektářů došlo vlastně náhodou, tím že 

jejich náboženské přesvědčení bylo tak vzdálené křesťanství, že je ani katoličtí duchovní, 

přestože toho o protestantských církvích moc nevěděli, nemohli považovat za protestanty (šlo 

o víru v jediného Boha namísto boží Trojice v případě rokytenských a chvojeneckých sektářů, 

respektive o zamítání Nového Zákona v případě žíželických). Ke "vzniku" dalších 

sektářských skupin naproti tomu došlo až po příchodu protestantských pastorů. Přitom však 

platilo, že toleranční sektářství bylo místně velmi odlišné, jeho věrouka vycházela 

z rozdílného působení předtolerančních lidových náboženských učitelů. Naopak vnější 

označení tolerančních sektářů - říkalo se jim například "adamité", "ariáni", "deisté", 

"israelité", "marokáni", nebo i jinak- byla přenášena z místa na místo bez ohledu na skutečný 

charakter jejich víry (Nešpor 2002a: 231-234). Tato označení totiž "putovala" spolu s 

vyšetřovacími komisemi a s dvorskými a guberniálními reskripty, takže když se třeba na 

Hlinecku, Vysokomýtsku a Litomyšlsku objevili nekatolíci, kteří zdůrazňovali, že věří jen v 

jediného Boha, rázem se z nich "stali" deisté, ačkoli s dřívějšími "deisty" z Pardubického 

panství neměli vůbec nic společného. Proto je třeba zdůraznit, že zdánlivá jednota 

tolerančního sektářství byla vlastně iluzí, vznikla jednotnou "šablonou", podle níž bylo toto 

hnutí ne-sektáři posuzováno (Čapek 1933, I.: 126-127). Jediné dvě charakteristiky společné 
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pro všechny sektáře byl jejich shodný původ, vycházející z náboženského zmatení 

v předtoleranční době, a odpor nejen vůči panujícímu vyznání, ale také vůči oběma církvím 

tolerovaným (cf Kutnar 1948: 159; Žáček 1940: 141). Ve skutečnosti však bylo toto hnutí 

tvořeno menšími, lokálně omezenými náboženskými skupinami, které vyjadřovaly nesouhlas 

až antipatii vůči "nevěřící" většině společnosti, skupinami přesvědčenými o správnosti vlastní 

víry i náboženské praxe, spočívající hlavně v přísné, religijně zakotvené každodenní etice. 

Vznik a vývoj tolerančního sektářství na počátku toleranční doby proto nelze oddělovat od 

konstituce protestantských sborů, jejichž komplement toto hnutí tvořilo. Byly to právě církve 

augsburské nebo častěji helvetské konfese, do kterých sektáři přes své protikatolické 

přesvědčení odmítli vstoupit a vůči nimž se stavěli kriticky. Při tomto tříbení názorů ovšem 

pochopitelně existovala řada přechodných stádií, zejména již uvedené přihlašování k "víře 

beránkové", odkazující na pietistický původ českého tolerančního luterství a kalvinismu 

(Winter 1945: 170; Říčan 1962: 57). Například v Seči na Litomyšlsku proto ještě v lednu 

1783 poddaní říkali, že "v naší obci zůstáváme podle prvního vyznání ... podle zákona božího 

víry beránkové nebeskýho, podle konvekcí [konfese, pozn. ZRN] helvetskýho" (Schulz 1915: 

č. 121, s. 262). Věděli už tedy, že "nesmějí" být "beránkové víry", a rozhodli se pro 

helvetskou konfesi, stále ještě si však ponechávali jakási "zadní vrátka" pro případ, že by jim 

reformované náboženství nevyhovovalo. Byl to však už posun oproti konfesionálně 

neujasněným rokům 1782-83, kdy se všichni přihlašovali k "víře beránkové" (nebo 

"apoštolské" nebo jakékoli jiné) a o helvetské či augsburské konfesi nechtěli ani slyšet. 

Většina "beránků" a vlastně všech předtolerančních tajných nekatolíků po tu větších, tu 

menších sporech přijala religijní autoritu nových pastorů, zatímco někteří ji odmítli. Přidali se 

tak k těm, jejichž různost od křesťanství byla natolik značná, že se ani dříve nepřihlásili k 

žádnému z tolerančních vyznání, k pardubickým "deistům" a k "israelitům" z Žíželic na 

Chlumecku. Tím vystoupilo na povrch celé toleranční sektářství. 

Protestantští historikové se obvykle snaží ukázat, že tyto rozkoly pramenily především z 

hospodářských důvodů. Chudé toleranční církve totiž podle jejich názoru svým vymáháním 

náboženských dávek a poplatků, bez nichž by nemohly vůbec existovat natož svou existenci 

nově vynucovat, jaksi nesplnily očekávání a biblický ideál. Tento ekonomický tlak byl ještě 

podtržen skutečností, že protestanti vlastně museli platit ještě víc, vedle svých církví museli 

podle tolerančních vyhlášek (částečně) vydržovat i katolického faráře (cf např. Brož 1956: 

137; Medek 1946: 16; Medek 1956: 183). Evangeličtí pastoři skutečně záhy chtěli svůj plat a 

při jeho vymáhání se neváhali opřít o moc vrchností (Pražák 1961: 80), avšak snažit se z toho 

vyvodit, že tolerance byla vlastně poslední fází rekatolizace (což uvedení autoři v návaznosti 
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na E. Wintra dělají) je přeci jen přehnané. Předně k tomuto vymáhání platů a zároveň k 

odpadání protestantů od jejich sborů začalo docházet až později, v devadesátých letech 18. 

století, a navíc k němu docházelo i tam, kde žádní toleranční sektáři nebyli, například 

v Moravči (Szalatnay 1931: 67, 72-73). Hlavně však jde o tvrzení ahistorické v tom smyslu, 

že upozaďuje dobový primát víry před jejím ekonomicko-sociálním významem. Mnozí 

z protestantů sice rozhodně nechtěli platit víc, než jim přišlo náležité, nebo by nejraději svému 

pastorovi neplatili vůbec nic, ale to ještě neznamenalo, že by se své víry vzdali. 

S protestantskými faráři měli naopak "problémy" ti, kteří se s nimi nesrovnali věroučně a 

eklesiologicky, což vedlo k jejich odchodu z církví nebo k úplnému rozpadu některých sborů. 

Právě proto se totiž svého úřadu vzdal slezský emigrant J. Štětina, císařovou zvláštní milostí 

ustanovený za kazatele v Bučině, a to hned v roce 1783, když seznal odmítavý postoj sboru k 

,jeho" náboženství, aniž mu na nějaké vymáhání služného vůbec zbyl čas. V tomtéž sboru 

ostatně nepobyl dlouho ani jeho syn, který zastával farářský úřad jen čtvrt toku (1785), a 

stejně tomu bylo i s dalším kazatelem (který však už služné skutečně vymáhal) I. Gaálem 

(Medek 1931: 70-71). Bučina přitom byla jedním ze středisek tolerančního sektářství, stejně 

jako Raná nebo Sány, v nichž sice toleranční sbory vznikly, avšak pro odpor prakticky celé 

obce vůči příchozím pastorům zase záhy zanikly. Jinde byl vývoj opačný, noví pastoři se 

snažili svou víru přiblížit víře svých "oveček", snad v naději, že v dlouhodobější perspektivě 

nabude vrchu pravověří. Jak totiž uvádí pozdější pramen, "někteří evangeličtí duchovní té 

doby končili až v unitářském popírání božství Ježíše Krista" (Brož 1956: 133), což bylo 

mylně vykládáno vlivem osvícenství. 

Tam kde došlo k rozkolu, jeho důvody tkvěly v různosti lidové a "oficiální" interpretace 

křesťanského učení. Jak ji výstižně charakterizoval F. Kutnar, "metoda lidového výkladu 

Písma byla taková, že čtoucí laik přemýšlivého založení se chytil určitého biblického místa 

nebo příkazu, který měl živý vztah k současné jeho myšlenkové nebo sociální situaci, 

promýšlel jej do posledního důsledku, bral jej ve smyslu slovném, věcném, konkretním, 

nepřeneseném, a hleděl biblický příkaz plně uskutečnit" (Kutnar 1948: 166). Rozhodující 

proto pro ně nebyla teologická "správnost" a "systémovost" výkladu, kterou disponovali 

vzdělaní protestantští duchovní, "nýbrž . . . hlavně souhlas mezi přesvědčením, citem a 

jednáním. Dedukce a výklady biblických thesí ... jsou prováděny jen ve smyslu věcném, 

nepřeneseném. Jsou až jednostranně domýšleny do posledních důsledků a také tak 

uskutečňovány" (ibid.: 160). Naopak zase většina protestantských kazatelů ostře vystupovala 

proti tolerančním sektářům a zejména proti jejich vůdcům. Poprávu je měla za rušitele svého 

náboženství, za "nekalou konkurenci" odvádějící jejich ovečky z pravého stáda; proto byl 
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postoj luteránů a reformovaných proti sektářům mnohdy tvrdší než postoj katolických farářů 

(Prášek 1903: 456; Pražák 1961: 81; Šíma 1936: 260). Anebo, když si s nimi již sami nevěděli 

rady, je denuncovali státním úřadům, jakoby jejich vyznání bylo politicky nebezpečné 

(Adámek 1911-22: č. 409; Domečka 1920: 13-14; Rezek 1918: 130). Tento postoj, se přitom 

obzvlášť zřetelně projevil po vypuknutí Francouzské revoluce a za Napoleonských válek, kdy 

byli toleranční sektáři - věcně naprosto neoprávněně - právě protestantskými kazateli 

obviňováni z přípravy lidového povstání. Byl to dobrý důvod, jak se jich zbavit, jak o tom 

svědčí například báseň luterána Š. Lešky na V. Grilla, v níž jej obviňuje z víry 

( ... ) že i Francouz přijde a vysvobodí lid 

od robot a těmto podobných jiných bíd ( ... ) 

(Molnár 1881: 220). 

K sektářům se však nestavěli negativně jenom protestantští faráři, ale i jejich někdejší 

souvěrci, kteří se stali členy ortodoxních protestantských církví (Andrle 1931: 163 ). Za 

všechny jejich urážky a osočování lze uvést alespoň posměšek z doby, kdy platil císařský 

dekret o vyplácení tolerančních sektářů čtyřiadvaceti ranami holí. O sektářích se tehdy říkalo, 

že "dostali na chrám Páně sv. Bouchala" (Blažek 1914: 220), což neznamenalo nic jiného, než 

že dostali výprask, protože někteří sektáři přirovnávali své tělo k chrámu Páně. 

Státní postup proti "náboženským blouznivcům " 

Josef II. sice chtěl svými reformami dosáhnout blaha poddaných, jak si ho sám představoval, 

ale rozhodně nebyl příznivcem jejich vlastních aktivit a tím méně se mu musela líbit jejich 

iniciativa, zcela zřetelně překračující meze povolené náboženské tolerance a dokonce i meze 

křesťanské víry. Císařův zásah proti nedovoleným náboženským skupinám, neodpovídajícím 

zjevenému náboženství, proto byl dost tvrdý. Podle císařova rozhodnutí z 26. července 1782 

byl 9. srpna vydán dvorský dekret ve věci izraelitů na Chlumecku (Rezek-Šimák 1927-33: č. 

39, 41, 44), který s nimi nařizoval opětovné provedení tolerančních přihlášek s vysvětlením, 

že nejde o tolerované náboženství. Pokud by se i pak rozhodli v "židovském náboženství" 

setrvat, nemělo jim být bráněno, měli však podstoupit obřízku, aby tak před státem 

vystupovali jako židé se všemi důsledky z toho plynoucími.512 Skrytým smyslem tohoto 

512 Pro bouřlivou toleranční dobu bylo typické, jak připomněl Helfert (1877-79, 1877: 225), že úřady zapomněly 
na stále ještě platný zákon, podle kterého bylo odpadnutí od křesťanství zločinem. 
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nařízení bylo, aby se poddaní zalekli a od svého "bludu" odstoupili; měli se pod hrozbou 

zabavování statků a dalších postihů vrátit k panujícímu nebo k některému z tolerovaných 

vyznání. Nestalo se tak, pro danou chvíli však nemáme doklady ani o skutečném vykonávání 

obřízky. Zanedlouho totiž bylo rozhodnuto, že s izraelity má být nakládáno stejně jako s 

pardubickými "deisty". 

Přes přesvědčování rokytenských a chvojeneckých deistů biskupem Hayem a potom P. J. 

Hurdálkem a dalšími kněžími totiž nikdo z nich nechtěl ani slyšet, že by se vzdal své víry a 

naopak projevili "zatvrzelost" v tom, že byli ochotni pro ni leccos riskovat. Královéhradecký 

biskup proto ve svém přípisu z 12. září 1782 navrhl guberniu, stejně jako již dříve na 

Valašsku, aby byli vůdci této náboženské skupiny odstraněni násilným přesídlením a aby 

docházelo k jeho pozvolné likvidaci prostřednictvím pozitivního působení církve. Spolu s tím 

měly být zakázány sňatky sektářů a měly jim být odňaty děti, aby se "deismus" dále nešířil 

(Helfert 1877-79, 1877: 434; Řezníček 1915: 262; cf Rezek-Šimák 1927-33: č. 48). Císař 

však podle dvorského dekretu z 12. října rozhodl jinak (ibid.: č. 50).513 Sektáři měli být 

podrobeni šestinedělnímu cvičení v katolické víře a nepřistoupili-li by ani pak k některému 

z povolených vyznání, měly jim být odňaty děti a dány k vychování katolickým rodičům, 

prodány statky a z výtěžku tohoto prodeje měli být násilně přesídleni (transmigrováni) do 

Sibíňska (Sedmihradska). Snad v tom byla i jakási císařova blahovůle, jak si všimnul A. 

Kraus (Kraus 1932: 26), protože dekret transmigraci odůvodňoval skutečností, že "tam prý 

recipovaní Ariáni s vírou jejich mají větší podobnost" (Helfert 1877-79, 1877: 536);514 

každopádně měli být odsunuti na periferii monarchie, kde neměli mít možnost nikoho dalšího 

"kazit". 

Chvojenečtí a rokytenští sousedé s1ce na jednu stranu odmítli vzdát se své víry, toto 

rozhodnutí se však přeci jen pokusili zvrátit přímou audiencí u císaře (Rezek-Šimák 1927-34: 

č. 56). Jenže tu se primárně snažili Josefa II. přesvědčit o výlučné správnosti vlastního 

náboženského přesvědčení, což rozhodně nepřijal, takže jediným výsledkem audience bylo 

potvrzení dosavadního postupu. V lednu následujícího roku proto byla vrchnostenskými úřady 

vyhlášena "licitací aneb prodaj gruntů tamních deistů neb ariánů" (Vavák 1907-38, I/2: 158) a 

následující dvorský dekret z 8. února 1783 situaci změnil jen potud, že cílem transmigrace 

nemělo být jen Sedmihradsko, ale i Halič a - zejména - oblast tzv. vojenské hranice s 

513 Oznámení chrudimského krajského úřadu úřadům vrchnostenským v této věci viz Adámek 1911-22: č. 333; 
soupis dvorských dekretů a guberniálních nařízení o "deistech" ibid.: č. 333, s. 279-81 marg. 
514 Pro tento výklad svědčí i přípis uherské dvorské kanceláře kanceláři česko-rakouské z 8. 1. 1783 "varující'", 
že nach Siebenburgen se mluví maďarsky, jinými slovy že kontakty sektářů s jejich "souvěrci" jsou 
z jazykového hlediska nemožné; Rezek-Šimák 1927-34: č. 55. 
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Osmanskou říší, v té době zabírající většinu Banátu, část Uher a Sedmihradska (Rezek-Šimák 

1927-34: 58). "Deisté" měli být přivedeni do těchto oblastí, kde měli být dáni k dispozici 

vojenským velitelstvím a přiděleni k pohraničnímu vojsku, muži jako vojáci, ženy jako 

posluha. Rozloučení rodin přitom bylo samozřejmostí, stejně jako mělo být dbáno na to, aby 

ke každé jednotce přišel jen určitý počet sektářů, aby se nespolčovali a svým vlivem 

"nekazili" ostatní. Platnost transmigračního dekretu pro "deisty" z Pardubického panství byla 

17. března 1783 rozšířena i na Novobydžovské izraelity a 24. března byli první "deistové neb 

ariáni do Banátu vedeni" (Vavák 1907-38, I/2: 162). Celkem tak bylo v několika transportech 

v roce 1783 z Čech transmigrováno asi 424 osob (Prášek 1903: 471; Nešpor 1999: 131), jejich 

další osudy se však dost podstatně lišily od vydaných pokynů. Není totiž jasné, zda byli vůbec 

přiděleni k vojenským oddílům, každopádně se část z nich mohla po určitém čase vrátit. Ze 

své transmigrace si však patrně nevzali jen negativní ponaučení, protože někteří z nich naopak 

do Banátu začali zvát své dosud skryté souvěrce jako do "země zaslíbené" náboženské 

toleranci. Ale to se již psalo devatenácté století. 

Okolo poloviny osmdesátých let 18. věku naopak počet přihlášených tolerančních sektářů 

stále narůstal, a to i v oblastech, které přímo pocítily tvrdost transmigrací. Namísto několika 

"zbloudilých" jedinců šlo o poměrně rozsáhlé hnutí, jehož velikost dokonce byla nadsazována 

v řádu tisíců. Jejich víra se ukázala silnější než obavy z trestů a tato pevnost zároveň odhalila 

meze funkčních možností osvícenského státu. Vysídlení takového množství lidí se začalo jevit 

hospodářsky neúnosným (Prášek 1903: 471; Nešpor 1999: 133), protože by došlo k 

faktickému vylidnění několika panství, jejichž vrchnosti by samozřejmě žádaly náhradu za 

tyto poddané. Navíc výnos z prodeje sektářských statků ani zdaleka nepokrýval náklady na 

jejich transport a konečně by tím docházelo i k obrovskému kvantitativnímu nárůstu 

hraničářského vojska, které samozřejmě musela státní pokladna živit, šatit a ubytovávat. 

Dvorský dekret z 19. května 1 783 proto nařizoval transmigrovat pouze ty sektáře, kteří by se 

na vrchnostenských úřadech sami k "deismu" hlásili (Rezek-Šimák 1927-34: 85), čímž 

reagoval na "misijní" snahy některých vůdčích představitelů tohoto hnutí, kteří podlehli 

představě, že pro svou víru přesvědčí celý okolní svět, jen když k tomu budou mít dost času a 

prostředků. Podle tohoto dekretu měli tito "obzvlášť zatvrzelí" sektáři podstoupit vyučování 

v katolické víře a nepřijali-li by ani pak jedno z povolených vyznání, měli být skutečně 

transmigrováni. Zároveň však bylo zapovězeno pátrat po jakýchkoli dalších "deistech". 

Ani tento dekret však situaci plně neřešil, takže nakonec bylo od násilného stěhování 

poddaných zcela upuštěno. Dvorským dekretem z 1 O. června 1783 bylo zastaveno a nadále 

zakázáno vyslýchání jakýchkoli tolerančních sektářů za účelem jejich vypovídání ze země a 
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zároveň byl stanoven nový postup proti nim (Rezek-Šimák 1927-34: 88).515 Tomu, kdo by se 

jako "deista" na vrchnostenském úřadě sám přihlásil, mělo být vyplaceno čtyřiadvacet ran 

holí "né proto, že je deistou, nébrž proto, že praví se býti něčím, čemu nerozumí" (ibid.: č. 88; 

český překlad in Helfert 1877-79, 1877: 545). Dvůr si již jasně uvědomoval, že "deisté" 

z Parbubického panství ani žádní jiní čeští poddaní vůbec žádnými deisty ve smyslu 

intelektuálního osvícenství nejsou. Že jde o zcela nesmyslné vnější označení, které toleranční 

sektáři přijali od svých vyslýchajících, duchovních nebo vrchnostenských úředníků a hlásí se 

k němu v mylné víře, že jde o náboženství "velkého světa". Zároveň tento dekret zamezoval 

dalším udáním těchto tak zvaných deistů, ať již jejich původci byli úředníci, duchovní nebo 

jejich sousedé tím, že případní udavači měli dostat poloviční výprask. "Náboženští 

blouznivci" měli nadále zůstat na svobodě jaksi "tiše tolerováni". Úřady se o ně měly přestat 

zajímat a k trestům měly přikročit jen tehdy, kdyby porušovali jiné státní zákony, nebo kdyby 

jim opětovně oznamovali svou věroučnou specifičnost. V takovém případě jim mělo být 

vyplaceno nových čtyřiadvacet ran holí a měli být odesláni domů, anebo měli být trestáni za 

své porušování státních zákonů. 

Z dochovaných pramenů jsme přitom dobře zpraveni o tom, že k uplatňování tohoto reskriptu 

skutečně docházelo a to poměrně často. Sektáři, kteří se urputně snažili své okolí přesvědčit o 

správnosti vlastní víry, museli být znovu a znovu biti (např. Rezek-Šimák 1927-34: č. 89), až 

nakonec rezignovali a alespoň navenek se přihlásili k některému z povolených náboženství. 

Nejčastěji to byl katolicismus, protože ten od nich nevyžadoval žádné zvláštní výdaje a faráři 

mnohdy ani nekontrolovali, zda se jejich farníci alespoň občas účastní bohoslužeb nebo žijí 

křesťanským životem. Zároveň se dvůr snažil o zlepšení katolické farní správy, v jejímž 

pozitivním působení císař i jeho oblíbený královéhradecký biskup shledávali nejjistější záruku 

likvidace náboženského sektářství;516 toto působení se však výrazněji promítlo až v 

perspektivě následujících generací. Naopak nově konstituované protestantské církve, v nichž 

byl boj proti sektářství mnohdy otázkou bytí a nebytí jednotlivých sborů, o "deisty" zájem 

neměly a přísně dbaly na sborovou disciplínu. Přestože přitom neplatilo, že by se jich sektáři 

zcela vystříhali, jejich počet v řadách těchto církví byl menší. 

Nařízení o tiché toleranci a tělesných trestech náboženských sektářů prokázalo nebývalou 

životnost; bylo sice doplněno císařským reskriptem z 2. března 1788, avšak jen v tom smyslu, 

515 Sdělení krajských úřadů z 22. června 1783 viz Schulz 1915: 176. Uvedený dekret byl obnoven ještě 13. dubna 
následujícího roku, k tomu viz Helfert 1877-79, 1877: 545. 
516 Dvorský dekret z 24. září 1785 proto v Královéhradecké diecézi, nejvíce postižené sektářským hnutím, 
zřizoval 79 nových far a lokalií. Z hospodářských důvodů jich však nakonec bylo v následujících dvou letech 
zřízeno jen šedesát; k tomu viz Řezníček 1915: 327-331. Pro lepší správu rozšířené diecéze biskup Hay posléze 
navrhl restrukturalizaci jejích vikariátů, což bylo provedeno dvorským dekretem z 18. února 1790. 
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že vůdcové těchto náboženských skupin měli být zavíráni do blázince a ti řadoví členové, 

kteří by se nestarali o svůj majetek, posíláni k vojsku (Rezek-Šimák 1927-34: 218; příslušné 

guberniální nařízení ibid.: č. 221 ). K vydání tohoto nařízení snad přispěl konkrétní případ 

černilovského sedláka V. Grill a, který byl z dehonestačních důvodů do blázince zavřen už 

dříve, což skutečně vedlo k podstatnému úpadku počtu jeho stoupenců. Naopak byli do 

blázince "pro velký úspěch" zavíráni i řadoví sektáři, kteří tak horlivě očekávali příchod 

Božího království, že se přestávali starat o své statky. Ani v jednom případě však nešlo o 

nějaké masové akce, nýbrž o opatření vůči jednotlivcům, které vždy musel projednat krajský 

úřad a pražské gubernium a které proto bylo jen posledním možným řešením. Většina 

tolerančních sektářů naopak měla být ponechána svému osudu. Situace východočeského 

sektářského hnutí se ovšem zkomplikovala po nástupu Františka II. na trůn, protože vláda v 

tomto hnutí, již proto že se jeho stoupenci nehlásili k žádnému z povolených vyznání a tedy 

nectili státní zákony, "viděla myšlenky revoluční ... protistátní. Myšlenky nezdravé, chorobné 

a nakažlivé" (Medek 1946: 17). Podle dvorského dekretu z 15. prosince 1792, opakovaného 9. 

března 1793, se s nimi sice mělo jednat ve smyslu starších nařízení, ale měli být důsledněji 

kontrolováni. Znamenalo to tedy, že "pakli se k žádnému z těchto [tolerovaných] náboženství 

nepřihlásí, sluší k nim tak hleděti, jako by byli katolíci" (Helfert 1877-79, 1879: 241-242). I 

v takovém případě, stejně jako šlo-li o formální členy helvetské církve, však úřady měly 

povinnost dohlížet na jejich pravidelnou účast na bohoslužbách a případně k ní sektáře nutit; 

trestat je ovšem měly opět jen za protivení se politickým a mravnostním zákonům. 

Navenek tak sice zůstala zachována josefínská opatření tiché tolerance, avšak ve skutečnosti 

bylo sektářské hnutí mnohem víc sledováno a stále znovu se opakovaly úvahy o jeho možné 

likvidaci. Dvorský dekret z 10. prosince 1807 (Adámek 1915: č. 248517
), nejdůležitější nové 

ustanovení ve věci tolerančního sektářství, proto nařizoval státním úřadům "blouznivců" si 

nevšímat, nedělají-li nic proti politickým a mravnostním zákonům, aby se tak negativním 

příkladem hnutí dále nešířilo. Měli však být nadále sledováni a v případě porušování zákonů 

přísně trestáni. Znamenalo to, že se úřady měly naměřit na kontrolu, zda nepracují o nedělích 

a katolických svátcích, zda řádně posílají své děti do škol, nebo zda nežijí v nesezdaných 

svazcích (v "konkubinátě") či dokonce ve svazcích incestních. Zapovězeno jim bylo i 

vlastnictví cenzurou zakázaných knih, šíření jejich učení a náboženská shromáždění, avšak 

dekret výslovně uváděl, že nemají být postihovány hospodské řeči a hádky o víře, které byly 

stále ještě velmi časté. Týž dekret zároveň nařizoval vrchnostenským a krajským úřadům, 

517 Zde ve znění upraveném dekretem z 25. února 1808. 
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ordinariátům všech stupňů a pastorům obou tolerovaných vyznání pražskému guberniu 

každoročně zasílat seznamy náboženských sektářů v oblasti jejich působnosti, někdy doplněné 

dalšími údaji, z nichž místodržitelství sestavovalo výroční zprávu císaři.518 Politika 

podezřívání a sledování jakkoli podezřelých se tak projevila v plné míře, i když právě jen díky 

těmto policejním praktikám můžeme dnes vytvořit alespoň relativně přesný obraz 

tolerančního sektářství v tomto období, zatímco vývoj v období "tiché tolerance" je mnohdy 

velkou neznámou.519 

Na prosincový dekret navazoval ještě další dekret z 25. února 1808 (Rezek-Šimák 1927-34: č. 

416), 520 vydaný z přímého císařova přání a dokonce přes značný odpor dvorské kanceláře, 

který opětovně nařizoval, aby všichni sektáři, kteří se přímo nepřihlásili jako reformovaní 

nebo luteráni, byli nadále považováni za katolíky. Znamenalo to, že pokud nevykonali 

šestitýdenní katolické náboženské cvičení, nevstoupili do protestantské církve a neplatili s tím 

spojené poplatky, měla být kontrolována jejich účast na katolických bohoslužbách a pokud se 

jim vyhýbali, měli k této účasti být dokonce nuceni. František II. jakoby tím dovedl 

osvícenské "dohlížení" (Foucault 2000) k dokonalosti, stát si uzurpoval absolutní dohled nad 

náboženským přesvědčením poddaných, přičemž metodou postupné proměny jejich víry se 

stala nucená osvěta. Ustanovení těchto dekretů, zejména povinná bohoslužba521 a školní 

docházka dětí, méně již ustanovení o zákazu "konkubinátů", byla alespoň zpočátku přísně 

dodržována. Svědčí proto o svrchovaně eticky čistém životě tolerančních sektářů, že k jejich 

potrestání nedocházelo, anebo jen naprosto výjimečně. Takovým případem se stalo zejména 

šestiměsíční vězení Václava Řeháka a jednoho jeho stoupence v roce 1812 (Rezek-Šimák 

1927-34: č. 452), ačkoli v tomto případě nevíme, byli-li vězněni pro svůj údajný nemravný 

život nebo jen pro proselytství a konání tajných náboženských schůzek. Krátkost jejich žaláře 

by spíše odpovídala druhé možnosti. K hromadnému zakročení proti "souložnicím" došlo až 

ve třicátých letech, byt' ani v tomto případě nešlo o trestání nějakých sexuálních zvráceností, 

518 O skutečném ne/dodržování tohoto ustanovení pojednává čtvrtý exkurs páté části práce. 
519 Výpovědní hodnotu těchto pramenů ovšem nejde přeceňovat. Podle instrukce královéhradeckého biskupa 
totiž byly na seznamy "jen ti fanatikové, o nichž byla co nejurčitější vědomost, ... vpisováni" (Rezek 1918: 
150), což sice ukazuje na jeho nechuť kjejich veřejnému pronásledování a šikaně, avšak zároveň vede jen 
k relativní spolehlivosti dochovaných seznamů. Výsledkem této snahy totiž bylo, že v roce 1848 najednou 
"vyplulo na povrch" množství tolerančních sektářů, o nichž dosud nikdo neměl tušení. Druhým problémem je, že 
prosté jmenné seznamy "náboženských blouznivců" samozřejmě nic nevypovídají o jejich religijních 
představách, včetně jejich vývoje a proměn. I přes to však je období druhé a třetí generace z pramenů lépe 
čitelné, než doba první sektářské generace, a tento stav trval až do roku 1861, kdy bylo podávání výročních 
zpráv s konečnou platností zastaveno. 
520 Rezek 1918: 150-151 naopak oba dvorské dekrety nesprávně směšuje. 
521 Například na Pardubicku, jak uvádí Dobiáš 1881: 34, nebo na Jilemnicku podle Stěhule 1907: 395. Podle 
Stěhuleho informátorů ovšem sektáři toto nucení svému okolí náležitě znepříjemňovali; například jedna žena v 
kostele "dala ruce za záda a tak si tam tralákala [zpívala]", zatímco jiná tam schválně chodila špatně oblečená a 
otáčela se zády k oltáři apod. 
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nýbrž o zákrok vůči sektářům, kteří žili v nesezdaném soužití (Adámek 1911-22: č. 703, 715, 

717, 732, 733, 737, 739; Rezek-Šimák 1927-34: č. 628, 664). Důvodem bylo jednak to, že 

mnozí z nich (přestože formálně byli katolíky) odmítali svátostný charakter manželství a 

proto neviděli důvod, proč by se měli "oficiálně" ženit/vdávat, a zároveň to, že sektářským 

sňatkům bránili i duchovní panujícího a obou tolerovaných vyznání. Například katoličtí faráři 

totiž sňatek v kostele podmiňovali zpovědí a vyznáním víry, což sektáři samozřejmě odmítali, 

a podobná situace panovala i v jejich vztahu k reformovaným a luterským pastorům. 

Zatímco do třicátých let 19. století byly nad těmito "konkubináty" přivírány oči, protože šlo o 

takové množství případů, že se úřady obávaly nevole poddaných, v této době se již projevil 

výrazný úpadek sektářského hnutí. S ohledem na tato čísla dvůr patrně usoudil, že by bylo 

možné celé hnutí zlikvidovat naráz a to právě prostřednictvím důsledného dodržování zákazu 

nesezdaných soužití. "Souložnice" proto měly být od svých druhů odloučeny, což mělo patrně 

vést buď k jejich konverzi, anebo by to alespoň působilo negativně na další demografické 

aktivity sektářského hnutí. Nová vlna protisektářských opatření se však zřejmě minula 

účinkem, protože již v prosinci 1837 guberniálního rada von Meissner v rámci svého návrhu 

priorit pro další boj s tolerančním sektářstvím, požadoval nové odstranění "konkubinátů" 

(Rezek-Šimák 1927-34: 736). Vedle toho Meissner navrhoval hlavně důsledné pokatoličtění 

sektářských dětí prostřednictvím školního vyučování náboženství a případně i odnímání dětí 

"zvlášť zatvrzelým" sektářským rodičům. Avšak po odeznění jeho referátu už k žádné další 

akci nedošlo, nebylo vydáno žádné nové právní ustanovení a neexistují ani jiné doklady, že by 

se něco z těchto návrhů skutečně bylo realizovalo. Tolerančnímu sektářství bylo dovoleno ve 

skrytu dožít, avšak jakékoli snahy jeho protagonistů o udělení oficiální tolerance (v letech 

1832, 1848 a 1854), které snad mohly vést i k rozšiřování tohoto hnutí, byly v zárodku 

potlačovány. 

2. Náboženské představy sektářských skupin 

Náboženské názory první generace tolerančních sektářů 

První známou sektářskou komunitou bylo padesátdevět rodin "deistů" ze čtyř vesnic ve 

východní části Pardubického panství (Hay 1904; 77 -78; Žáček 1940: 200-203 ), vedených 

sousedy Kašparem a Provazníkem, o nichž platilo, že "se umějí na Písmo odvolat". Nešlo 

tedy o nějakou paganokřesťanskou lidovou víru, nýbrž naopak o náboženství, které se 

497 



důsledně - a ke své škodě snad až příliš důsledně - opíralo o křesťanské Písmo. Ve svém 

biblickém samostudiu totiž jeho vůdcové zašli tak daleko, že se vzdálili standardní 

interpretaci přijímané velkou většinou křesťanských církví a rozhodně všemi církvemi, které 

byl na území své monarchie ochoten tolerovat Josef II. Biblicismus pardubických "deistů" 

přitom byl tak důkladný, že je vedl k odvržení tohoto věroučného pramene jako celku, protože 

vnitřní rozpory mezi jednotlivými částmi křesťanského Písma si lidoví náboženští myslitelé 

nedokázali vysvětlit jinak, než lidskými zásahy do jeho textu, "přidánkami" k Bibli. Poznání 

této věčné nejistoty, v níž pro sektáře neexistoval jiný pramen jejich víry než Bible a zároveň 

si byli jisti, že Bible byla lidmi "zkažená", je vedlo k odvržení jakéhokoli písemného pramene 

vlastního náboženského přesvědčení. Neznamenalo to ovšem, že by kanonický text přestali 

studovat. Jejich biblicismus naopak dobře dosvědčuje Hayova poznámka, že totiž "vyznání 

své dokládají mnohými texty z písma a ze starého zákona" (Hay 1904: 78). 

Vedle popření pravdivosti Písma jako celku je lidová racionalita vedla především k zamítnutí 

nauky o Kristově božství, poněvadž Trojiční dogma se podle jejich názoru příčilo biblickému 

požadavku boží jedinosti. O Kristově historicitě sice neměli důvod pochybovat, říkali, "že byl 

Kristus, věříme, jako věříme nějaké příhodě", ale jeho vykupitelský čin a tím méně jeho 

božství jim bylo cizí. "Buďto byl pro své hříchy ukřižován, anebo zemřel nevinně" a pak za to 

nesli odpovědnost jeho soudcové, každopádně však nešlo o nějakou oběť za všechny 

smrtelníky. Ježíš totiž podle nich "byl [jen] tak synem Božím, jako i my jimi jsme", neboť 

"všichni lidé nejsou přece ničím jiným, nežli tvory a dítkami Božími". S jejich ústředním 

přesvědčením o jediném Bohu, Stvořiteli a trestajícím udržovateli řádu, samozřejmě 

kolidovala i víra ve svaté, jíž "deisté" odvrhli se všemi teologickými i nábožensko

praktickými důsledky. Místo toho hovořili o svém vnitřním osvícení, které je vedlo 

v náboženských názorech, což zřetelně odkazovalo na vliv pietistické interpretace Evangelia. 

Tato redukce biblického náboženství však nebyla ani tolik metafyzikou, jako spíš praktickou 

vírou. Zákonitě musela skončit u náboženství chápaného ve smyslu asketické individuální 

etiky, ve víře Desatera a Žalmů. Její etický základ, na který upozornil především A. Kraus 

(Kraus 1932: 45), plně vyjádřil již L. von Hay, když citoval výrok sektářů, že "naším 

zákonem jest deset přikázání, jež byl Mojžíš na hoře Sinaj obdržel, Pán je svým prstem do 

kamenné desky a zároveň do našeho srdce vepsal. My budeme Boha a své bližní milovati, 

budeme se svých deseti přikázání držeti, budeme svých vrchností poslouchati; všechny lidi 

necháme v pokoji a mimo to v nic jiného věřiti nebudeme, ať si nás lidé, mezi nimiž žijeme, 

mají v ošklivosti jak chtějí, ať se s námi děje co chce" (Hay 1904: 77). Další dobový 

pozorovatel, potulný hajný, který mezi "deisty" pobyl čtyři týdny roku 1782, proto oceňoval 
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jejich pohostinnost a štědrost (Žáček 1940: 200-203). Důsledné dodržování přikázání vlastní 

víry "deisty" ovšem vystavilo nepříjemnému zájmu státních úřadů, který vyvrcholil vydáním 

nařízení o jejich transmigracích. V jejich důsledku většina prvních sektářů z české náboženské 

scény zmizela na jaře roku 1783. 

S problematikou "deismu" na Pardubicku souvisí i chlumecký izraelitismus a to přesto, že o 

nějakém vzájemném styku obou sektářských skupin není nejmenších zpráv a neodpovídají mu 

ani jejich náboženské názory. Spojitost je však v tom, že k oběma sektářským skupinám 

zaujaly na počátku toleranční doby stejný postoj úřady. Pro církevní představitele, stejně jako 

pro vrchnostenské a státní úředníky byli jak "deisté" tak izraelité prostě nedovolenými a 

nekřesťanskými náboženskými skupinami a nebyl nejmenší důvod, proč by se je měli snažit 

rozlišit. Proto je velmi obtížné z dochovaných pramenů určit povahu jejich vzájemných 

věroučných rozdílů, což ovšem neznamená, že lze podléhat iluzi některých starších historiků 

o jejich shodě (např. Moštěk 1938: 75-77). Rozdíly v náboženských názorech si totiž 

uvědomovali sami věřící (Adámek 1922-29, 1922: 23), přičemž izraelitská víra skutečně

nejspíš ovšem nevědomě- absorbovala něco z židovství. Podle Starého Zákona, který pro ně 

byl důležitější než křesťanské Písmo, si totiž zakazovali pojídání vepřového masa a místo 

neděle světili sobotu. Druhým důvodem vzájemné nesouvislosti pardubických "deistů" a 

izraelitů na Chlumecku je potom velká vzdálenost, která obě skupiny dělila a která prakticky 

znemožňovala jejich vzájemný styk. Izraelité přitom pocházeli zejména z obcí Žíželice, Lužce 

nad Cidlinou, Velkých Vyklek a Běrunic, podle F. J. Vaváka však byli i ve Slovči a Městci 

Králové. Jejich náboženští vůdcové zřejmě pocházeli z rodin Volných a Vrbických (Kořán 

1998: 98). Kromě uvedených "judaizujících" ortopraktických skutečností o nich víme už 

vlastně jen o tom, že se izraelité - opět s poukazem na Starý Zákon- odmítali podepisovat 

(Rezek-Šimák 1927-34: č. 47). Přes to všechno se však za židy sami asi nepovažovali, jak 

svědčí jejich nechuť k obřízce, kterou po nich stát podle červencového dekretu vyžadoval 

(Moštěk 1938: 65). Svou víru však odmítali opustit stejně pevně, jako pardubičtí "deisté" a 

proto spolu s nimi skončili v temešském Banátě; transmigrace se ovšem dotkla jen jejich části, 

patrně náboženských vůdců, zatímco ostatních izraelitů se v devadesátých letech 18. století 

ujal lidový kazatel Václav Řehák z Tikova na Hořicku, který se záhy stal jejich vůdcem a 

poměrně rychle proměnil jejich náboženské přesvědčení k obrazu svému. 

Nová podoba chlumeckých izraelitů vzbudila pozornost úřadů v roce 1791, protože náhle a 

hromadně přestali konat velikonoční zpovědi a o to hojněji se účastnili tajných nočních 

schůzek vedených Řehákem, "kterého za nejvyššího pána uznávali" (Čečetka 1901: 343). 

Podle dochovaných výslechových protokolů (Rezek-Šimák 1927-34: č. 251-265) prý Řehák 
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učil, že Bůh vlastně neexistuje, avšak přesto je nezbytné konat dobré skutky, protože až císař 

a křest'ané budou pobiti,522 jejich statky připadnou výlučně "pravověrným", tedy řádně se 

chovajícím izraelitům. Budoucí rozmnožení svého majetku přitom izraelité asi uvítali, a snad 

je tato proroctví vedla i k tomu, že svou důvěru dali právě jejich původci V. Řehákovi, ale 

přesto nelze předpokládat, že by to byl hlavní důvod jejich náboženské odlišnosti. A už vůbec 

neplatilo, že by se po vzoru některých jiných eschatologicky laděných herezí pokusili o 

nějaké "napomáhání" své chiliastické vizi. Konec světa, který měl brzy přijít a který pro ně 

samotné měl být docela pozitivní, rozhodně sami nijak se zbraní v ruce nepřipravovali; byli 

sice obviněni ze založení požáru v Lužci, ale toto udání se ukázalo jako neopodstatněné 

(Rezek 1918: 260). Nový vůdce izraelitů modifikoval jejich náboženské přesvědčení jednak v 

duchu dobově populární chiliastické marokánské myšlenky a zároveň asi i k vlastnímu 

prospěchu, o čemž svědčí jeho učení tolerující (vlastní) polygynii a cizoložství, jichž prý jako 

všemocný "prorok" rád využíval. Na druhou stranu obviňování "řehákovců" z incestů nebo 

z toho, že se zdraví pozdravem "Požehnaný oud tvůj" již zřejmě patřilo spíše do říše 

fantastických bajek jejich současníků. Východočeští toleranční sektáři sice byli, stejně jako 

kdysi husitští adamité nebo třeba i římští křesťané v prvních stoletích po Kristu, svými 

nevěřícími sousedy obviňováni ze sexuálních výstředností, ale ve skutečnosti nešlo než o 

pomluvy. Údajný posun tolerančního sektářství do sexuální oblasti, akcentovaný badateli kteří 

v něm chtěli vidět analogii husitského adamitství (Machovec-Machovcová 1960: 433-438), se 

asi netýkal nikoho jiného než samotného Řeháka; nikdo jiný za něj alespoň nebyl trestán, 

ačkoli vrchnostenské a státní úřady se velice snažily, aby takové "zvrácenosti" odhalily a 

exemplárně potrestaly (Rezek-Šimák 1927-34: č. 307). 

Zatímco v případě pardubických "deistů" i chlumeckých izraelitů šlo o lokálně velmi 

omezené formy tolerančního sektářství, v případě tzv. víry boží tomu bylo docela jinak. Šlo o 

poměrně velkou netolerovanou náboženskou skupinu, rozprostírající se na rozsáhlém území v 

okolí Hlinska, Vysokého Mýta a Litomyšle, respektive v jejich českojazyčné části, která 

alespoň v první polovině osmdesátých let vykazovala značnou jednotu svého náboženského 

přesvědčení. Teprve později se v závislosti na lokálních náboženských autoritách rozešla 

různými směry. Původní jednota byla vyjádřena zejména vírou v jediného Boha a zamítáním 

křesťanského učení o Trojici, podobně jako jsme již viděli u "deistů", avšak s odlišnými 

dalšími věroučnými implikacemi. Podle této víry v (jediného) Boha nazval regionální historik 

522 Jde o zřejmý ohlas eschatologického marokánského proroctví, které se v Čechách rozšířilo po vydání 
Tolerančního patentu. Na to ukazuje i Řehákovo "přejmenovávání" toponym (názvů vesnic, potoků a kopců 
v okolí) podle biblických vzorů; Rezek 1918: 130. 
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K. V. Adámek tuto skupinu nazval "bohověrci" (Adámek 1922-29, 1922: 7), zatímco jejich 

současníci je naopak vinou povrchní podobnosti s pardubickými "deisty" označovali stejným 

termínem, přestože si byli vědomí jejich vzájemných odlišností (Dobrovský-Helfert 1941: č. 

xxv). Bylo to přitom právě objevení velkého množství bohověrců, které vedlo k zastavení 

transmigrací a k tiché toleranci náboženského "blouznilství". Jejich prohlášení při výsleších, 

že "strany trestu děj se vůle Boží" nebo "trestu se nic neobávám" (Schulz 1915: č. 164; obd. 

ibid.: č. 171; Adámek 1911-22: č. 358-366),jejichž opravdovost byla dostatečně dosvědčena 

provedenými transmigracemi "deistů" a izraelitů, totiž státní správu postavila před jinak 

neřešitelnou otázku, co s nimi? 

Toleranční sektáři sami na ni odpověděli dvojím způsobem v závislosti na míře jejich 

předchozího odchýlení od učení povolených vyznání. Buď se s nimi posléze srovnali a 

vstoupili do reformované církve nebo se vrátili ke katolíkům,523 anebo naopak pevně setrvali 

na své víře a dále jí rozvíjeli. Například podle výpovědi M. Procházky "nás [sektářů] bylo v 

Holetíně 26 numer [přičemž jen] ll numer se jemu pastorovi vyznali" (Adámek 1922-29, 

1922: 16); oprávněně však bylo připomínáno, že mezi reformovanými sektáři "byli živlem 

rozkladným" (Medek 1946: 20). Sbory v Bučině, Dvakačovicích, Krouně, Lozicích, Proseči, 

Rané a ve Svratouchu s nimi v počátcích měly četné svízele, pokud vůbec nezanikly, takže 

kupříkladu mnozí "evangelíci" z Krouny a jejího okolí vůbec nechodili na bohoslužby, 

odmítali svému pastorovi platit salár, sami si křtili své děti a sami si pochovávali své mrtvé 

(Šádek 1931: 33). V Bučině a jejím okolí zase "vedli si deisté a ariáni jako zvláštní sekta při 

sboru ... Na hřbitově v Bučině bylo zvláštní oddělení prý ,pro džbánovské ariány"' (Medek 

1931: 65). 524 Už sám formální vstup do reformovaného sboru však přesto již byl počátkem 

"srůstání", které nakonec druhou generaci sektářů dovedlo k ortodoxní víře. Nejpozději v 

další generaci se proto tito reformovaní a katolíci "na oko" stali reformovanými a katolíky 

skutečnými (Medek 1946: 20), ačkoli jejich integrace do povolených církví byla mnohem 

delší a bolestnější, než tomu bylo v případě raně toleranční víry beránkové. Někteří sektáři se 

přitom do tolerovaných církví pokusili zapojit, ale nakonec z nich stejně vystoupili (Schulz 

1915: 147). 

Samotní bohověrci, kteří vstup do katolické nebo protestantských církví odmítli, o sobě říkali, 

"že chtějí býti ,nekatolíky bez náboženství' a že nevěří ,docela ničemu'. Ale nebylo tomu tak. 

Oni totiž podle terminologie své ,nevěřili', nýbrž ,poznávali"' a nadto "měli svou soustavu 

523 Na Litomyšlském panství se od ledna 1784 do dubna 1786 událo 24 takových konverzí, z nichž 22 vedlo 
k helvetskému vyznání a dvě ke katolicismu; Schulz 1915: č. 261. Cf Šraib 1930-31:48. 
524 Podobně si sloupnický děkan v roce 1809 stěžoval, že ve Džbánově sice je reformovaná škola, avšak sektáři 
do ní stejně své děti neposílají; SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát Litomyšl, kt. 13, list z 20. 9. 1809. 
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náboženskou, přesně ovšem vyvinutou toliko v negativní stránce její" (Rezek 1886: 72). Vůči 

katolíkům i reformovaným se tedy stavěli jako nezávislá "třetí strana", vyznávající vlastně 

negativní teologii a zpochybňující institucionalizovanou církevní organizaci. I jejich víra sice 

měla biblické základy, avšak o to důrazněji od "pravého" náboženství oddělovali všechny

podle svého přesvědčení - nálezky lidské (Adámek 1922-29, 1922: 18). V první polovině 

osmdesátých let tato víra spočívala hlavně v odmítání Trojičního dogmatu, kdy ,jeden Bůh od 

věků a na věky" podle jejich názoru nebyl ve třech osobách ale ve třech "způsobech". Stěžejní 

místo přitom nechávali pro Ducha svatého, s jehož pomocí přicházelo jejich "poznání", což 

patrně opět ukazuje na vzdálené pietistické kořeny tolerančního sektářství (cf výslechové 

protokoly in Adámek 1911-22: č. 55-66; Schulz 1915: 147).525 Pietismem byla ostatně 

ovlivněná i bohověrecká ortopraxe, takže "v náboženském životě dávají blouznivci přednost 

mravní bezúhonnosti před theologickou spekulací ... jejich náboženství je především 

milováním Boha a bližního skutkem, pak teprve vírou a nakonec bohoslužbou" (Kutnar 1948: 

186). 

Základy obecné "víry boží" známé z prvních let po vydání Tolerančního patentu však byly 

rozvíjeny lokálně odlišným způsobem (podrobněji viz Nešpor 2004: 77-82). Na jihu této 

oblasti, v okolí Hlinska, se do náboženských názorů tolerančních sektářů promítla řada 

sociálně-emancipačních prvků, ať již v podobě sociálně-revoluční anebo jako trpné očekávání 

blížícího se konce tohoto světa a příprava na Boží soud. Naopak na severozápadě lze pod 

vlivem V. Valenty, který na Vysokomýtsku toleranční sektářství ovládl, sledovat spíše jen 

trvalou kritiku stávajících náboženských (nikoli sociálních) pořádků a snad i příklon k jakési 

náboženské astrologii. Konečně třetí oblastí bohověrecké transformace bylo Litomyšlsko, kde 

však v tomto období zřejmě nebyl dostatek autoritativních lidových náboženských učitelů, 

kteří by byli schopni sektářskou věrouku dále rozvíjet. Sektářství tam proto setrvalo na 

původních bohověreckých názorech. Tamní bohověrci z Písma - zejména ze Žalmů a z 

Izajáše, které považovali za obzvlášť autoritativní (Adámek 1922-29, 1922: 9-14) - stále 

znovu dokazovali, že je jen jeden Bůh,526 což jim však nebránilo, aby zároveň nectili Pannu 

Marii (Neumann 1916: 86-87). V eschatologickém duchu aktualizovali starozákonní a 

apokalyptické obrazy a příběhy (Adámek 1922-29, 1926: 29-33; Šimák 1919-20, 1919: 110), 

přičemž očekávali brzký příchod konce světa a proto bezpodmínečně chtěli setrvat ve své 

515 Mystické působení Ducha svatého na každého věřícího, vedoucí mimo jiné k odmítání církevní dogmatiky, 
sice patřilo do "standardní" myšlenkové výbavy značné části raně novověkých sektářů, takže mohlo vycházet i 
z obecné lidové recepce Písma, avšak v daném případě je pravděpovobnější uvažovat o jejím pietistickém 
probuzení. 
526 Iz 44, 6; Iz 45, 5-6; Iz 45,14-6. 
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víře. Oprávněnost své "sveřeposti" dokládali i nesprávným čtením Tolerančního patentu, 

protože tvrdili, "že oné samojediné prohlášení nekatolíkem býti, již dosti jest, naproti tomu 

dokonce už potřebí nejní, k nějakému toleryrovanému náboženství jmenovitě se přihlásiti" 

(Adámek 1922-29, 1926: 40). 

Další sektu - jíž ani její současníci neřadili pod označení "deismus" - tvořili vyznavači 

"Grillovského zákona Božího", kteří se shromáždili okolo poměrně zámožného sedláka 

Václava Grilla z Černilova. Nekatolická skupina uznávající Grilla jako hlavní věroučnou 

autoritu přitom vznikla ještě před vydáním Tolerančního patentu, kdy se považovala za 

luteránskou. Byl to dokonce sám její vůdce, který se výrazně zasloužil o zřízení augsburského 

sboru v nedaleké Bukovině a spolu s dalším pozdějším sektářem J. Skalickým do Bukoviny z 

Krucemburku přivezl prvního luterského kazatele Štěpána Lešku (Domečka 1920: 10-12; 

Rezek 1918: 121-124). Pod Grillovým vlivem také téměř celý Černilov vystoupil v letech 

1781-82 z katolické církve (ibid.: 127); tím ovšem pseudoprotestantská idyla skončila a 

nastaly tři roky náboženských zmatků. Část vystoupivších se totiž přihlásila k Leškovu 

luterskému sboru v Bukovině, část k černilovskému sboru reformovanému, avšak většina 

čekala, jak se zachová V. Grill. Nekatolický vůdce se totiž záhy začal s oběma faráři, 

především se vzdělaným osvícencem Leškou, hádat a smrtelně nenávidět, takže posléze 

odmítl věroučnou správnost obou povolených vyznání a stejně učinili i jeho nejvěrnější 

stoupenci - "Grillova rota". Ti sice vystoupili z katolické církve, ale nakonec přijímali její 

rituály, které jim přišly přeci jen "správnější" než luterské nebo kalvínské (Rezek 1918: 130). 

Jejich počet přitom nebyl nijak malý, šlo asi o padesát rodin v Černilově, Bukovině a několika 

okolních vesnicích (ibid.: 130-139; Domečka 1920: 13-14). Přesto však byly zmatky a 

nejasnosti rané toleranční doby tak velké, že Grill mohl "své" náboženství zcela veřejně hlásat 

až do dubna 1783, aniž se nad tím někdo pozastavoval. Teprve pak přišlo udání, později 

doplněné i udáním ze strany luterského faráře Lešky. 

Přes Grillův odpor ke všem povoleným konfesím bylo jasné, a uznával to i Š. Leška, že 

"grillovská" víra má biblický původ a základ (Molnár 1881: 221 ). Jejím ústředním bodem 

byla víra v Boží Trojici a v deset přikázání, která tvořila základ každodenní religijně 

podmíněné individuální etiky. Počet svátostí však Grill redukoval na čtyři, křest čili svátost 

Otce, manželství čili svátost Syna, Večeři Páně vysluhovanou pod obojí způsobou a konečně 

svátost Ducha svatého- královské pomazání (Helfert 1877-79, 1879: 231; Rezek 1918: 127). 

Tato svátost Ducha svatého, odkazující k dobovému lidovému vnímání svrchované důležitosti 

zeměpanské moci a patrně i k idealizovanému obrazu Josefa II. (Rezek 1918: 128), ovšem v 

Grillově náboženském myšlení vedla k překvapivým důsledkům. S odkazem na Ž 89, 31 totiž 
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učil, že král musí být pomazaným, aby mohl vykonávat svou funkci z Boží vůle, a poněvadž 

Josef II. na českého krále nikdy pomazán nebyl, "není pravým králem a úředníků jeho není 

nutno poslouchati" (Rezek 1918: 128), k čemuž připojoval i "sociálně-revoluční" 

eschatologické vize z proroctví Slepého mládence. Ekonomické příčiny tohoto 

proti vrchnostenského boje bychom ovšem hledali marně. Nehledě k tomu, že Grill byl jedním 

z nejbohatších sedláků v obci, bylo totiž jeho zdůvodnění povýtce náboženské, vycházející ze 

svébytné soukromé exegese Písma a z dobových chiliastických proroctví, z nichž čerpal i svá 

"aktualizující" biblická přejmenovávání osob a míst, takže třeba český národ (a zejména své 

stoupence) považoval za lid "z plemena Judova", Čechy za novodobou Palestinu, Josefov za 

Jerusalém, nebo říčku Lítá za Jordán (ibid.: 130). Svými stoupenci byl Grill považován za 

Mesiáše a za nového krále, takže dokonce jméno "Kryl" vykládali jako zkomoleninu titulu 

"král" (Domečka 1920: 21; Helfert 1877-79, 1879: 232; Rezek 1918: 139). 

Bohatý, náboženstvím se obírající sedlák a vyznavači "Grillovského zákona Božího" na 

lokální úrovni zřejmě nikomu nevadili až do té doby, než přišlo zmiňované udání. Teprve pak 

začaly úřady jednat. Podle rozhodnutí krajského úřadu měl být Grill zavřen do blázince, jenže 

když se tam nenašlo volné místo, byl bez jakéhokoli dalšího závazku propuštěn (Domečka 

1920: 13; Rezek 1918: 134). Svou víru nerušeně hlásal dál a teprve o dva roky později jej, 

protože jeho stoupenců přibývalo, zatímco luterský a helvetský sbor zely prázdnotou, jako 

politicky nebezpečného znovu udal pastor Leška. V září 1785 byl proto V. Grill skutečně do 

pražského blázince uvržen (Domečka 1920: 14; Rezek 1918: 136-139), což potvrdil císařský 

reskript z 24. prosince (Rezek-Šimák 1927-34: 174). Na věci se však mnoho nezměnilo, 

protože jeho stoupenci byli se svým vůdcem v pravidelném osobním i písemném styku (ibid.: 

č. 233; cf Rezek 1918: 140) a dokonce několikrát gubernium žádali o jeho propuštění. 

K tomu nedošlo, poněvadž Grill dlouho trval na své prorocké vyvolenosti, takže byl propuštěn 

až po čtyřech letech 4. září 1789, přičemž musel slíbit, že již nikam nebude chodit kázat. Slib 

skutečně dodržel a ani jinak nezavdával příčinu k nepokojům, už jen proto, že se z blázince 

vrátil jako zlomený člověk, připravený o značnou část někdejšího bohatství. Domácí 

bohoslužby pro nezmenšený kroužek věřících "Grillova zákona" však držel dál (Helfert 1877-

79, 1879: 232) a nijak se zřejmě nezměnily ani jeho náboženské názory (Rezek 1918: 141). 

Poněvadž se však choval "tiše" a nepobuřoval, úřady jej nadále nechávaly na pokoji. 

Pseudoprotestantský nepochybně byl i charakter tolerančních sektářů na Jilemnicku, Kolínsku 

a Holicku. Například v Horních Štěpanicích, Křížlicích a na svazích okolních hor totiž došlo 

po příchodu luterského kazatele Štěpána Šimka k rozdělení do té doby jednotného 

protestantského sboru na luterskou a "reformovanou" část (Kutlík 1881: 6; Žáček 1936: 31 ), 
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přičemž k dalším různicím vedlo působení horlivějšího pastora Š. Bolemana v letech 1794-98. 

Neshody mezi farářem a lidovými náboženskými vůdci vyvrcholily Bolemanovým odchodem 

z křížlického augsburského sboru (Kutlík 1881: 25), což bylo způsobeno tzv. 

"reformovanými", ve skutečnosti toleranční sektáři, kteří sice podlehli dočasné iluzi o své 

jednotě s církví helvetské konfese, avšak jichž nebyl dostatečný počet na to, aby vytvořili 

vlastní sbor a mohli si pozvat kalvínského pastora. Zůstali proto bez duchovní správy, jako 

údy "různého tajného náboženského sektářství pozdějších dob, jež bylo pro Jilemnicko 

příznačné" (Žáček 1936: 31; cf Rejchrt 1978: 47-49). Víra jejich první generace je ovšem 

dnes již nezjistitelná, teprve mnohem později se přiklonili ke zvláštní formě spiritismu a 

zřejmě i k lidové léčitelské magii. 

Toleranční sektářství na Kolínsku bylo zastoupeno vyznavači tzv. víry sionské v Křečhoři, 

kteří se zprvu přiklonili k helvetské konfesi, avšak v květnu 1786 se od ní, pravděpodobně 

pod vedením Václava Němečka, rozhodně distancovali (Rezek-Šimák 1927-34: č. 184). 

Důvodem bylo především praktické provádění křestního ritu, k němuž podle jejich názoru 

stačilo (boží) Slovo, pročež zamítali obvyklý křest vodou jako v podstatě nadbytečný (ibid.: č. 

185, 187) a stejně negativně hodnotili i účast pastora při křtu, poněvadž "každý kněz ... každý 

pastor jest člověk jako on [V. Němeček] a protož že on sám může tu službu křtu vykonati" 

(Vavák 1907-38, !Vl: 1 05). Protože pro své názory, z nichž za žádných okolností nechtěli 

slevit, samozřejmě nenalezli pochopení v tolerovaných církvích, založili křečhořští vlastní 

náboženskou skupinu "Pána našeho Ježíše Krista, to jest víra samého živého Boha", jejímž 

jménem císaře žádali o náboženskou toleranci (Rezek-Šimák 1927-34: č. 187; cf i ibid.: č. 

185). O svých "nevěřících" sousedech naproti tomu hovořili podle 2 K 6, 17-8 jako o 

"pokolení zlém, nečistém", jehož se neradno dotýkat (ibid.: č. 196). Po Němečkově potrestání 

vězením a jeho stoupenců čtyřiadvaceti ranami holí (ibid.: č. 186, 188-190, 193, 199, 201) 

nicméně tato náboženská skupina už asi nijak neprovokovala, takže se o její další existenci nic 

bližšího nedozvídáme. Ještě méně je známo o E. Mattem z Borohrádku na Holicku, který i po 

absolvování šestinedělního katolického náboženského cvičení v roce 1784 zůstával bez 

tolerovaného náboženství (ibid.: č. 128); snad měl v okolí i několik stoupenců, s jistotou to 

však můžeme tvrdit jen oD. Tomkové z téže obce (ibid.: č. 129, 132). Když však Matte začal 

ve druhé polovině osmdesátých let s proselytskou činností (ibid.: č. 229), byl 7. března 1789 

uvržen do blázince (ibid.: č. 230; cf také ibid.: č. 237, 238, 243, 244), ze kterého byl 

propuštěn teprve po roce po své konverzi ke kalvinismu a sepsání reversu, že už žádné 

náboženství šířit nebude (ibid.: č. 245; Lukášek 1914: 90-91). 
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Naproti tomu v případě "milostínů"527 u Tišnova na Moravě, udaných 29. dubna 1786 

katolickým farářem (Hrejsa 1946: 67), šlo o již jednoznačně vyhraněné stoupence 

tolerančního sektářství, respektive přímo o bohověrce. Na Tišnovsko totiž přišli až po vydání 

Tolerančního patentu z oblasti výskytu víry boží (ibid.: 71 ), možná dokonce z obavy před 

jejím pronásledováním. Nešlo tedy o žádnou novou náboženskou skupinu, ale o jistý "export 

víry boží" na Moravu, jak o tom svědčila i věrouka "milostínů", zcela shodná s názory 

stoupenců víry boží v první polovině osmdesátých let. Moravské gubernium, které 

s tolerančními sektáři mělo mnohem menší zkušenosti než jeho český protějšek,528 proto po 

jejich objevení (v roce 1786!) navrhlo jejich transmigraci. Než však dvůr v této věci rozhodl, 

nebo stačil místodržitelství pokárat za nenáležitý postup, sektáři sami se zalekli a raději se 

přihlásili buď ke katolictví nebo k helvetské konfesi (ibid.: 71 ), čímž celá záležitost skončila. 

Poslední netolerovanou náboženskou skupinu, o jejíž existence v osmdesátých a devadesátých 

letech 18. století vypovídají prameny, bychom nalezli v oblasti západně od Pardubic a v okolí 

Přelouče. Její centrum leželo někde v okolí Lázní Bohdanče a zahrnovala obce Blaník u 

Bohdanče, Brloh u Přelouče, Lány, Lhotu u Přelouče, Nerad, Neratov, Opočínek, Spytovice, 

Třebosice, Tupesy, Žehušice, Živanice a patrně i další (Dobiáš 1881: 10; Rezek-Šimák 1927-

34: č. 242, 243; Schulz 1915: č. 128). Uvěříme-li přitom milčickému rychtáři Vavákovi, 

"svého vlastního náboženství" byl i hořátevský rychtář (Vavák 1907-38, III/3: 91) nebo další 

člověk z Němčic (ibid., III/3: 83). Bylo-li tomu tak (stejně dobře ale mohlo jít jen o pomluvu 

vůči protestantům), potvrzovalo by to J. Dobiášem předpokládanou souvislost tohoto 

netolerovaného vyznání s dřívějším chlumeckým izraelitismem (Dobiáš 1881: 10; cf Schulz 

1915: č. 128). O těchto tolerančních sektářích však celkově víme jen to, že věřili v jediného 

Boha (Schulz 1915: č. 128), kterého nazývali "čistý živý'" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 342, 

343), že "měli své ,špalíčky', z nichž pro sebe čítali", a že "ke každému byli přívětivi a 

nikomu žádné násilí nečinili" (Dobiáš 1881: 1 0). Jejich náboženské představy patrně nějak 

vycházely z Krameriovy Knihy Josefovy, jíž podle pozdějšího svědectví "měli ve veliké 

vážnosti ... [a také] vyhlašovali vše císařem psané neb jen schválené za posvátné" (Blažek 

1914: 210), čemuž by odpovídala i víra v nezemřelého Josefa II. a jeho opětovný příchod, 

kombinovaná s marokánskými motivy (Kutnar 1948: 139; cf Vavák 1907-38, II/2: 149-150, 

III/1: 38). 

527 Název "milostíni" jim dalo brněnské gubernium ve své zprávě z 20. července 1786 (Rezek-Šimák 1927-34: č. 
195), protože o sobě říkali, že věří v "příchod milosti Boží". Není zcela jasné, zda tím mysleli Mesiáše, jak se 
domnívá Hrejsa (Hrejsa 1946: 67), nebo příchod soudného dne, jako tomu bylo u mnohých jejich souvěrců 
v jiných oblastech, ovlivněných dobovými eschatologickými proroctvími. 
528 Jediným dalším známým případem byl až mnohem později brněnský lidový náboženský učitel F. Šimáček; 
viz Šindelář 1965. 
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Sektářství ve druhé a třetí generaci 

Druhá generace tolerančních sektářů, lidé kteří již nepamatovali předtoleranční období, 

nastoupila na přelomu 18. a 19. století. Její příslušníci se obvykle ještě pod vedením svých 

otců aktivně účastnili marokánského hnutí v roce 1801, ale záhy poté již sami pronikli do 

vedení sektářských skupin. Naopak tam, kde se vedení již v osmdesátých letech 18. století 

chopili "noví lidé" (V. Řehák, V. Valenta a jim podobní), se tato důležitá generační výměna 

prodloužila až do druhého nebo třetího desetiletí nového století (cf Nešpor 2004: 184-188). 

Toleranční sektářství se v tomto období posunulo i místně; zanikly jeho okrajové skupiny a 

došlo k většímu sevření netolerovaných okolo jejich náboženských učitelů a oblastí jejich 

působení. Důležitou změnou dále bylo, že tyto oblasti již o sobě navzájem věděly a mezi 

některými z nich docházelo k čilým intelektuálním stykům; druhotným působením 

tolerančního sektářství z Chlumecka vzniklo i nové centrum tohoto hnutí na Hořicku. 

Přes své přesvědčení o blížícím se konci světa si většina sektářských vůdců první generace 

nejpozději na přelomu 18. a 19. století uvědomovala, že na světě nebudou věčně a že je proto 

nutné, aby vychovali své nástupce. Vědomá výchova nových vůdců hnutí se přitom 

nejvýrazněji projevila u menších skupin, které neudržovaly styky s jinými a kde hrozilo reálné 

nebezpečí, že po smrti jejich vůdce celé hnutí zanikne a tím zanikne i možnost spásy pro jeho 

členy. Václav Grill z Černilova, který si nemohl být jist ani "pravověřím" svých vlastních 

dětí, si proto začal vychovával následovníky v K. a J. Skalických z Bukoviny (Rezek 1918: 

141). Zároveň se však, patrně s vědomím blížícího se konce života, ještě jednou vlastními 

silami pokusil svou víru veřejně prosadit. Sepsal proto "Grillovský zákon Boží" a aby svému 

dokumentu dodal patřičně "oficiální" ráz, dokonce jej opatřil dvouzlatkovým kolkem, který v 

roce 1803 podal na černilovskou faru (Domečka 1920: 16). Na biblických citátech zde 

ukazoval, že se hlásí k pravé ecclesiae Christi, že nebloudí, a kriticky se stavěl jak vůči 

katolickému, tak augsburskému vyznání, jejichž stoupenci jej považovali za falešného 

proroka. Po pochopitelném neúspěchu této iniciativy se již stárnoucí vůdce stáhnu! do pozadí 

a většinu svých pravomocí ještě před svou smrtí v roce 181 O postupně delegoval na Karla 

Skalického (Domečka 1920: 17; Rezek 1918: 142). Podobné hledání nového vůdce proběhlo i 

jinde, ale například na Kolínsku se žádný nový vůdce nenašel a tudíž křečhořská "víra 

sionská" zanikla v první generaci. Jejím posledním známým věřícím byl pacholek neznámého 

jména, vyslýchaný v roce 1812 (Rezek-Šimák 1927-34: č. 448). 
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Nejpozději s hledáním svých nástupců pochopitelně začali ti vůdcové, kteří sektářské skupiny 

ovládli až v osmdesátých letech 18. století a to možná i z nepříliš duchovních důvodů; bylo-li 

tomu skutečně tak, nijak nepřekvapuje, že o žádnou konkurenci nikdy dříve nestáli. Vojtěch 

Valenta ze Stradouně tak vedl své stoupence přes čtyřicet let a zřejmě teprve ve druhém 

desetiletí 19. století začal vyučovat svého pozdějšího nástupce, kováře Žvejkala z Mentoura. 

Naproti tomu Václav Řehák nejpozději v roce 1812- kdy o něm mizí zprávy- ve své věrouce 

"vyučil" Václava Vojtíška z Hořicka, se kterým byl ve vězení, a snad i několik dalších 

potenciálních "proroků" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 448). Zhruba v téže době se totiž mezi 

izraelity na Chrudimsku začali prosazovat vůdcové druhé generace (Čečetka 1903: 151 ), ať 

již k tomu byli ustanoveni samotným Řehákem, anebo se této funkce chopili sami po jeho 

odchodu. 

Působení dožívající první sektářské generace se ovšem neomezilo jen na předávání 

náboženského učení mladším, v případě vůdců jejich nástupcům a mezi prostými věřícími 

dětem. Nebylo tomu tak hlavně v případě výrazně eschatologicky orientovaných skupin, které 

teoreticky takovou posloupnost ani nepotřebovaly, protože Soudný den měl podle jejich 

názoru přijít již zanedlouho. Platilo to zejména o roce 1801, kdy od vydání tolerance uběhlo 

již dvacet let a kdy zároveň měl přijít král Marokán, který toto období dal duchovní hierarchii 

k "nápravě", tedy k přijetí sektářského učení (cf Řezníček 1903: 402; Zíbrt-Šimák 1897: 37 

aj.). V jedné z mnoha variant marokánské písně se totiž pravilo: 

( ... )Po dvacíti letech přijdem 

my velicí králové, 

( ... )Tři králové od půlnoci 

budou proto bojovat, 

východní lev i půlnoční 

i Marokán vesele. 

Osedlejte koní množství, 

a to hned bez meškání, 

pojedeme na tajný soud 

zákona k vyhledání( ... ) 

Josef druhý kněžím dluhy 

dvojnásob nahražovat, 

protože pravdu skrývali, 

k nevěře lidé nutili 

a modlářství velebili, 

skrze něj lidé trápili( ... ) 

... Vesele ti Vale dávám, 

Babylone nevěrný, 

nemoh jsem já jináč psát, 

než jak učí duch Boží. 

(Jirásek 1931: 328-333). 
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Boží soud vedený králem Marokánem za účasti protestantských panovníků a "nemrtvého" 

Josefa II. měl proběhnout někde u Prahy. Zatraceni při něm měli být všichni neprobuzení, 

kteří "nechtěli věřiti písmům, jen bludu Antikrista [tj. zejména katolíci, pozn. ZRN], pro 

pravdu evangelium a pro svobody zákona" (Řezníček 1903: 403). Proto tato píseň přišla jako 

"poslední varování" nevěřícím, nabádala "dejte se Kristu zejskati, evangelium jeho, abyste 

přijati byli do království Božího" (ibid.: 405), jenž už se mělo valem blížit. S očekáváním 

příchodu krále Marokána souvisela aktivizace tolerančních sektářů na Pardubicko-Přeloučsku, 

Chlumecku a zřejmě i Vysokomýtsku (cf Adámek 1911-22: č. 423), kam se toto proroctví 

rozšířilo pravděpodobně z oblasti západně od Pardubic. Jak již bylo řečeno, marokánství 

přitom zasáhlo i již ustálené protestanty sektářských kořenů. Právě tato zvýšená aktivita 

sektářského hnutí v očekávání Božího soudu v roce 1801 ovšem byla posledním velkým 

činem odcházející generace sektářských otců, kteří většinou nedlouho po začátku nového 

století zemřeli. Byla však zároveň i výraznou mobilizací jejich dětí, druhé generace 

východočeských sektářů. 

Černilovskou skupinu vyznavačů "Grillovského zákona Božího" vedl po smrti jejího 

zakladatele Karel Skalický z Bukoviny, avšak věřících postupně ubývalo. Zvláštní byl případ 

samotných Grillových dětí, protože dva jeho synové (Václav a Jan) se již za otcova života 

stali řádnými katolíky (Domečka 1920: 19; Rezek 1918: 142). Prostřední syn Mikuláš, který 

po otci zdědil nenávist k luteránům, sice vstoupil do helvetského sboru, avšak dlouho v něm 

nepobyl. Pohádal se totiž s pastorem Košutem, prý "o ořechy", ale spíš o víru, poněvadž 

Mikuláš Grill "byl duch nepokojný, jako jeho otec" (Domečka 1920: 20). Zřejmě se pak vrátil 

k jeho partikulární víře, poněvadž odmítal platit daně, až mu byl v exekuci zabaven statek a 

zemřel v chudobě. Snad právě tento negativní příklad "kam až vede sektářství", snad jiné 

okolnosti způsobily, že Skalického náboženský kroužek postupně upadal. Jeho vůdce se 

přitom zřejmě nijak neodchýlil od učení Václava Grilla. Po roce 1830 však již zprávy o 

"grillovcích" mizí, druhou generací tato sekta vymřela. Podobně tomu bylo také v případě 

jilemnických rádoby-reformovaných, o kterých platilo, že "vůbec náboženství neuznávají a 

též katolíky svádějí" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 379), kterým se v té době začalo po vzoru 

vnějšího označení tolerančních sektářů z Chrudimského kraje říkat "ariáni". I jejich 

náboženské názory patrně zůstaly ve druhé generaci shodné, avšak skupinu tehdy již tvořily 

téměř výhradně ženy (Stěhule 1907: 394). Ty odmítaly chodit do kostela, protože je "Pán Bůh 

vyslyší na každým místě" (ibid.: 394; cf Kutlík 1881: 2), a stranily se jak katolíků tak 

luteránů. Podle lidového podání ,jakýmsi proniknutím vnitřním [patrně oním z pietismu 
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pocházejícím "vanutím Ducha svatého", pozn. ZRN] ustanovili se na výrazném jasném 

[religijním] pojímání životním" (Stěhule 1907: 395), které je zbavovalo nutnosti obřadů. 

Dávaly natolik přednost "duchovnímu" náboženství, že všechny ceremonie pokládaly za 

vnější a pro pravou víru nedůležité; proto zamítaly dokonce i užívání jmen, neboť říkaly, že 

,jsme všichni jedna bytost". Ze dvou zdrojů je doloženo, že v marokánském duchu očekávaly 

brzký konec tohoto světa (ibid.: 394; Kutlík 1881: 2), a proto ani nijak nelpěly na bohatství a 

světských statcích, přestože se zároveň snažily maximálně pomáhat svým bližním (Stěhule 

1907: 395). Touto druhou generací však toleranční sektářství zaniklo i na Jilemnicku. 

Ještě rychleji sektářské hnutí zanikalo v oblasti západně od Pardubic, snad proto že se zde 

nejrychleji projevil "tep nové doby", dalekosáhlých změn v zemědělství a počátků průmyslu. 

Marokánské hnutí zde existovalo jen asi do dvacátých let 19. století, zejména v Bukovce, 

Opočínku a Lánech. Jeho trvání do značné míry umožňoval stav bukovecké reformované 

farnosti, jejíž pastor v letech 1802-05 J. Pail "byl sprostý ožralec" (Dobiáš 1881: 16; cf Bašus 

1986: 11-82) a další pastor I. Gaál "nepožíval vůbec žádné úcty" (Dobiáš 1881: 17 -18). Proto 

náboženští sektáři, které císařské dekrety z let 1807 a 1808 donutily ke vstupu do helvetské 

církve, zůstali fakticky bez dozoru. Nejinak tomu bylo i s ostatními, kteří dali přednost 

"setrvání" v církvi katolické, protože jen "dokud větší přísnost byla ... do kostela chodili" 

(ibid.: 34). Zůstávali věrni své "negativní teologii", což znamenalo především důsledné 

dodržování dekalogového přikázání o nebraní Božího jména nadarmo; tak místo aby říkali 

Bůh, říkali "onen Nejvyšší", "ono Světlo a Dobro", nebo "onen Čistý živý" (Lochman 1952: 

188). Přísně zachovávali i etické nároky milování bližního svého (Dobiáš 1881: 34). Postupně 

však věroučně přecházeli k reformovaným, z jejich víry nakonec zbylo nanejvýš ono odmítání 

kostela a vnější zbožnosti, takže ve dvacátých letech si opočínští sektáři dokonce nechávali 

kázat od probuzeneckého kalvinisty (laika) J. Drábka z Bukovky (ibid.: 34). Přesto ještě ve 

čtyřicátých letech v jinými okolnostmi vyvolaném sporu mezi kurátorem bukovecké 

reformované církve a jejím pastorem, jak se zdá, vystoupilo na povrch něco z někdejšího 

marokánství a z mizivé úcty sektářů k jejich jen formálnímu duchovnímu správci (cf ibid.: 

45-48, 98-103). Do jisté míry podobný byl i osud chlumeckých izraelitů, s tím rozdílem, že 

jejich věrouka se rozšířila i do oblasti, z níž V. Řehák původně pocházel, na Hořicko (Rezek

Šimák 1927-34: č. 552, 634, 664, 685, 694, 731, 735-6, 762, 770, 777, 793, 794, 805, 807, 

813, 814, 816, 824, 825, 827, 831, 835, 836, 838, 841, 848, 852, 855, 867, 870, 891, 913, 

930, 952, 968, 989, 1051). 

Nejhojnější informace prameny pochopitelně poskytují o bohověrcích, jejichž věroučná 

jednota však vzala za své již v první sektářské generaci. Zdá se však, jakoby u jejich dětí byla 
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do určité míry obnovena, což lze vysvětlit absencí náboženských vůdců na Hlinecku a 

Litomyšlsku, pro níž svědčí jejich názorová nejednotnost (Andrle 1931: 165-166), a naopak 

všepronikajícím vlivem Valentovské Stradouně (Medek 1941: 25). Sektářská víra se přitom 

udržela hlavně ve třech ohniscích, ve Stradouni a jejím okolí,529 v Dědové a okolních obcích a 

konečně ve Sloupnici. Vyznavače víry boží přitom až do počátku dvacátých let 19. století 

vedl sám Vojtěch Valenta, který však v průběhu delší nemoci konvertoval ke katolictví a 

krátce na to v roce 1821 zemřel (Rezek-Šimák 1927-34: č. 506). Jeho konverze však hnutí 

příliš neoslabila, protože po Valentovi nastoupil jeho žák J. Žvejkal z Mentoura, který záhy 

nabyl snad ještě většího vlivu než sám mistr (Medek 1941: 25).530 Žvejkal v návaznosti na 

Valentu především dokládal přímou odvislost jejich pojetí evangelijního náboženství od 

Josefa II., jehož tajnou vírou měla být, což dokládal to i (chybným) citování Tolerančního 

patentu (Rezek-Šimák 1927-34: č. 634). Jeho stoupenci o sobě říkali, stejně jako již dříve za 

Valentova vůdcovství, že jsou "v pokoji" (např. Adámek 1911-22: č. 423) anebo "bez 

náboženství", protože podle jejich názoru "to všechno lidé vymyslili" (např. Rezek-Šimák 

1927-34: č. 490). 

Tyto výroky, stejně jako jejich označování Boha coby "Čistého živého" a podobně, však 

vůbec neznamenaly, že by se vzdávali religiozity v té podobě, jak jí sami rozuměli. Odmítali 

jen její církevní, podle jejich názoru vnější podoby, takže měli kupříkladu za to, že "nikdá z 

chrámu nevycházejí" (Adámek 1897: 59) a neviděli tudíž důvod, proč by ještě měli chodit do 

kostela/modlitebny. Dvakačovický kalvínský pastor G. Szalatnay si proto v roce 1819 

stěžoval, že se v jeho sboru mnozí nacházejí jenom čistě formálně, jako tomu ostatně bylo i 

v případě J. Žvejkala. Tito zdánliví kalvinisté "ani na služby Boží nechodí, ani dítek svých na 

mé křesťanské vyučování neposýlají [!],též se křty a funusami ne u mně, ale ... u nejbližších 

římsko-katholických pánů duchovních pastýřů se hlásívají" (Adámek 1911-22: č. 507). 

Radikálnější z nich dokonce křty, ale i přijímání a církevní posvěcení sňatku odmítali úplně, 

protože tvrdili, že "nás křtí Duch svatý", a nic jiného nepovažovali za nutné (ibid.: 424, 493, 

597; Rezek-Šimák 1927-34: č. 490; cf Adámek 1897: 55-60). S poukazem na to, že jedinou 

skutečnou vrchností je Bůh a že nelze sloužit dvěma pánům, někteří z nich odmítali platit 

daně a vyčkávali jejich exekučního vyrovnání (Adámek 1911-22: č. 430 marg., 540-546; 

Adámek 1897: 60), což se dříve vyskytovalo jenom na Hlinecku. Poměrně časté bylo i 

nábožensky zdůvodněné odmítání přísahy, podpisu, vojenské služby a školní docházky dětí 

529 Stradouňskému sektářství je věnován třetí exkurs páté části této práce. 
530 Žvejkalova autorita nezasahovala jen toleranční sektáře, pro jeho nátlak například musel v roce 1842 
z Dvakačovic odejít reformovaný farář G. Szalatnay. 
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(Adámek 1911-22: č. 560, 597, 693 aj). Vesměs přitom šlo o náboženské představy, 

vycházející z původní víry boží a z jejích Valentových a později Žvejkalových interpretací, 

které se však místo od místa poněkud lišily. Zatímco třeba tzv. Sborník Rychnovský 

vystupoval ostře protikatolicky (Šimák 1919-20, 1919: ll 0-115), na území dvakačovické 

reformované farnosti byli katoličtí faráři sektářům mnohdy bližší, než ,jejich" protestantský 

pastor. V obou případech se přitom odmítání státem uznaných duchovních pojilo s 

marokánskými představami, které ve druhé generaci zasáhly území, na němž byla rozšířena 

víra boží, asi úplně (Machovec-Machovcová 1960: 426). Většina bohověrců se přitom 

neodvažovala samostatných náboženských úvah, takže zůstala závislá na ubývajícím 

množství lidových náboženských autorit. Bylo-li však méně vůdců, ještě to neznamenalo, že 

"sektářská teologie" upadala jako taková; jejich místo zaujaly jednoduché "sektářské 

katechismy", sloužící zároveň jako návod k odpovídání při případných výsleších (např. 

Jirásek 1931: 334-335). Na základě tohoto zevrubného přehledu náboženských názorů druhé 

generace tolerančních sektářů lze souhlasit s názorem M. Machovce, že "základní these 

světového a společenského názoru sektářů vykazují velikou setrvačnou sílu, ano přímo 

houževnatost" (Machovec-Machovcová 1960: 420). Noví vůdcové učili především "staré 

věci", jinak by ostatně ani nikdy nezískali potřebnou autoritu. 

Druhé generaci tolerančních sektářů časově odpovídala také existence další nedovolené 

náboženské skupiny, vznikající sice v odlišném místním prostředí, avšak vycházející ze 

stejného mentalitního základu. Šlo o brněnský kroužek okolo mlynářského tovaryše Františka 

Šimáčka. Jeho případná přímá souvislost s východočeským náboženským hnutím, o které 

uvažoval B. Šindelář (Šindelář 1965: 65), je sice krajně nejistá, avšak i v negativním případě 

nám Šimáčkův případ může sloužit alespoň jako určitý obraz dobového náboženského života. 

Šimáček totiž začal po svém příchodu do Brna na počátku druhého desetiletí 19. století ústně i 

písemně šířit svá zjevení a proroctví o zkáze světa (plánované na rok 1812), vycházející 

zejména z Proroků a Apokalypsy. Sliboval přitom příchod Božího soudu, nenastane-li pokání, 

"totiž jednu víru, jednoho krále, jeden dům, jedno pole, jednu zahradu v jednom bratru, jednej 

sestře a v jednom těle a v jednom slovu Boha a v jednom Bohu ať zřízenosti svý spravují" 

(Šindelář 1965: 69). Ohlas Šimáčkova proroctví byl poměrně značný, byť svému autorovi 

pochopitelně vynesl zatčení a nakonec, když jej nebylo možné na základě platných zákonů 

odsoudit, internaci v brněnském blázinci. Byl sice zanedlouho propuštěn, mezi tím však minul 

předpokládaný konec světa, jeho stoupenci se rozešli a pramenné zprávy o Šimáčkovi tím 

mizí (ibid.: 72-75). 
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Právě Šimáčkův případ však ukazuje, jak velice aktuální byly na počátku 19. století úvahy o 

zániku předmětného světa a jak snadná zároveň byla lidová recepce netolerovaných i přímo 

proticírkevních náboženských názorů. Rozhodně totiž neplatilo, že by se proticírkevní 

naladění značné části lidové religiozity Toleranční doby vyčerpávalo kritikou katolické 

církve, neméně ostře bylo zaměřeno i proti oběma církvím tolerovaným. František Šimáček 

a stejně tak východočeští "náboženští blouznivci" však nechtěli prostřednictvím "náboženské 

utopie" dosáhnout nějakých lepších sociálních a ekonomických poměrů poddanského lidu, jak 

se jim snažili podsunout marxističtí historikové. Byli to náboženští myslitelé a právě proto je 

jejich dočasní stoupenci uznávali. Hledat v jejich eschatologických kázáních a věroučných 

výkladech nějaké sociální požadavky "ujařmeného proletariátu" nebo dokonce revoluční 

výzvy je proto chybné. Převládající (byť už asi nikoli výlučnou) lidovou (sebe)vymezující 

identitou byla ještě ve druhém desetiletí 19. století religiozita, nikoli nějaké třídní nebo 

národní vědomí. Zanedlouho se to však zřejmě mělo změnit. 

Konverze k povoleným vyznáním 

Pro náboženské názory druhé generace sektářských vůdců i jejich stoupenců byla 

charakteristická nejen věroučná stálost, ale také příkré odmítání všech hospodářských, 

sociálních a kulturních "novot" jako něčeho (z duchovního hlediska) bezvýznamného. Jejich 

zájem byl upřený k věčnému, posmrtnému životu, zatímco na starost o "zkažený svět" vlastně 

ani neměli čas. Druhá a třetí generace sektářského hnutí se přitom, patrně vlivem svých 

eschatologických nadějí, stále ostřeji vyhraňovala mimosvětsky a přímo protisvětsky, neboť 

jejich, jak sami soudili, bylo království, které není z tohoto světa. Zatímco alespoň v případě 

části první generace tohoto hnutí, zejména v oblasti Hlinecka, bylo možné uvažovat o jeho 

sociálně-reformních prvcích, ,jejich [tolerančních sektářů] přežívání v 19. století mělo již 

výrazný reakční charakter" (Kočí 1978: 133). Odmyslíme-li si přitom ideologický přídech 

takovéhoto hodnocení, je třeba dát mu za pravdu; "sektářům je cizí zájem o hospodářský a 

technický rozvoj ... [stejně jako] zájem o národní hnutí" (Machovec-Machovcová 1960: 350-

351 ). Zatímco jejich otcové se druhdy účastnili již poddanského povstání v roce 1775, nebo 

později rebelie o "ouroční oves" v roce 1783, sektářům druhé generace bylo takové 

"neprávoplatné" zasahování do Božích záležitostí naprosto cizí. Pasivně se poddávali osudu, 

protože věřili, že sociální a ekonomické podmínky jejich života ustanovil Bůh a proto byly 

z lidské pozice neměnné. Jejich "protifeudální vystoupení" proto začínalo a končilo u 

neplacení daní a trpného přihlížením soudním exekucím. Ze stejných důvodů nechali bez 
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povšimnutí a bez své účasti vzpouru dominikalistů proti berním a církevním dávkám na 

Hlinecku v roce 1831 (Adámek 1897a: 66-67), nebo později opočenské povstání v roce 1845 

(Hoch 1936: 75-77; Kočí 1978: 338). Své požadavky nechtěli prosazovat násilím jednak 

proto, že by to znamenalo porušení Desatera, ale hlavně proto, že vlastně žádné materiální a 

sociální požadavky neměli, poněvadž doufali v brzký konec tohoto světa. 

Stále ještě jim však záleželo na spáse jejich bližních, takže nemohli nečinně přihlížet jejich 

"duchovní zkáze"; všechny marokánské písně proto důrazně varovaly, že s posledním soudem 

nastane i prohlídka knih, kdy budou "bezbožné" knihy zničeny a jejich vlastníci po zásluze 

potrestáni (Řezníček 1903: 404). "Boj o knihu" se přitom sektáři naučili od svých někdejších 

pronáslevovatelů a stejným hodnotícím soudem postupně stíhali i všechny další "novoty". 

Sektářům bylo protivné zejména zavedení povinné školní docházky, ke kterému došlo 

v josefínské době, protože si dobře uvědomovali mocný vliv školy na vlastní děti a na jejich 

setrvání či odpadávání od "blouzniveckých" názorů. F. Lexa z Dědové to vyjádřil slovy: "mé 

učení jest z ducha svatého, ale ve škole ne" (Adámek 1911-22: č. 597), zatímco jiný sektář z 

Hlinecka podobně říkal, že jeho děti "nejlépe vyučí Duch svatý", zatímco "ve škole by se 

jinak vychovávali, totiž podle světa" (Adámek 1897: 59). Jestliže další sektáři z Dědové 

vysvětlovali svůj odpor vůči posílání dětí do školy posměchem jejich spolužáků, šlo spíše o 

zástupnou příčinu (Adámek 1911-22: č. 492), protože kupříkladu F. Hartman ze Svratky 

dokonce vyhrožoval, že budou-li mu děti odňaty a učeny ve škole, vzdá se jich (ibid.: č. 488). 

Mimosvětské a protisvětské naladění dalších sektářských generací vůbec nebylo nějakým 

neuvědomělým tradicionalismem, odmítáním modemity pro její nezvyklost, nýbrž naopak 

zcela zásadním vědomým postojem. Tolerančním sektářům bylo záhy jasné, k jakým koncům 

v jejich případě může přijetí těchto novot vést, a snažili se jim, pokud mohli, co nejvíc 

zabránit. Nepřekvapí proto, že podle svratoušského faráře v roce 1817 do školy chodilo 

jediné ze šesti tamních sektářských dětí (ibid.: č. 481) a když byla o tři roky později 

zkoumána školní docházka dětí "náboženských blouznivců" na Chroustovickém panství, byla 

nulová ve dvanácti případech (21 %), malá ve 42 případech (74%) a dobrá jen ve třech (5%) 

(ibid.: č. 476). Stejně mizivá byla od doby, kdy se to přestalo vyžadovat a kontrolovat, také 

jejich návštěvnost kostela a náboženských cvičení. Zájem státních, vrchnostenských a 

duchovních orgánů ovšem byl právě opačný; jejich cílem byla postupná likvidace sektářského 

hnutí a proto se snažily děti sektářů do kostela a školy dostat, protože působení školy 

oprávněně považovaly vedle vymírání starých sektářů za nejúčinnější cestu k likvidaci tohoto 

hnutí (Rezek-Šimák 1927-34: č. 736). Krajním prostředkem přitom bylo odebrání dětí jejich 
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rodičům a jejich výchova v katolických rodinách; k tak zásadnímu řešení se však mocenské 

orgány uchylovaly jen výjimečně (např. ibid.: č. 702). 

Myšlenková stagnace a nezájem o "novoty" a o "svět", který se stále rychleji proměňoval, 

však od sektářského hnutí na druhou stranu odrazovaly nejen jeho potenciální nové 

přívržence, ale čím dál víc i jeho vlastní příslušníky. K tomu jistě přispívalo i to, že k naplnění 

slibovaných proroctví o konci světa prozatím nedocházelo, takže několik "soudných dnů" 

proběhlo bez jakékoli události. Sektářské skupiny marginalizovalo také trvalé pronásledování 

ze strany státu a církví, spočívající v nejrůznějších omezeních jejich rodinných a majetkových 

práv, a pochopitelně i negativní postoj jejich sousedů-nesektářů, který byl významný všude 

tam, kde "náboženští blouznivci" netvořili většinu. Postupně proto docházelo ke konverzím 

sektářů a jejich dětí k povoleným vyznáním, které se výrazným způsobem projevily zřejmě již 

ve druhé generaci. Ačkoli nemáme žádné souhrnné údaje a dokumenty z řady oblastí jsou 

pohřešovány, přesto lze početní rozsah první generace tolerančních sektářů odhadovat na asi 

pět až deset tisíc věřících, zatímco ve třetí generaci už nešlo o víc než o několik stovek osob. 

K opouštění sektářských názorů přitom docházelo prakticky všude. "Grillovská víra" zanikla 

ve druhé generaci a stejně tak náboženské sektářství na Jilemnicku, ve dvacátých letech 19. 

století také z bučinského hřbitova zmizelo "ariánské oddělení" (Medek 1931: 65). Dokonce i 

v Dědové, jednom z center tolerančního sektářství, prý v roce 1825 byla již jen tři "čísla" 

sektářů (Andrle 1931: 169). Úbytek známých tolerančních sektářů ve druhém a třetím 

desetiletí v některých oblastech alespoň částečně ukazuje tabulka č. 14), byt' je třeba uvážit, 

že do výročních zpráv jednak nikdy nebyli zapisováni všichni sektáři a zároveň platilo, že 

mnozí duchovní všech vyznání toleranční sektáře jaksi "obraceli dopředu", ať už tím sledovali 

prospěch svého vyznání, anebo vlastní kladné hodnocení ze strany církevních a světských 

nadřízených. K podstatnému úbytku počtu tolerančních sektářů tedy docházelo prakticky 

všude, s výjimkou Jenišovické a Radhošťské lokalie, které se nacházely v hlavním centru 

tolerančního sektářství této doby. Právě zde, na Stradouňsku, bylo ještě i tehdy obvyklé, že 

ne-sektářský partner přestoupil na náboženské názory svého sektářského manžela nebo 

okrajověji i manželky (Rezek-Šimák 1927-34: č. 603), zatímco všude jinde tomu bylo naopak. 

Snad přitom platilo, že konverze sektářů k povoleným vyznáním byly zprvu jen vnější, že šlo 

o konverze "na oko", které měly konvertitům zajistit lepší přijímání okolní společností a 

především mocenskými orgány. 
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Oblast Počet známých sektářů podle let 

1810 1815 1820 1825 1830 1835 

panství --- 214 199 195 (1826) --- ---

Chroustovice 

lokalie --- --- 26 43 (1827) --- ---

Jenišovice 

lokalie --- --- 28 (1822) --- --- 12 

Kameničky 

farnost Pustá 78 --- ll --- --- ll 

Kamenice 

lokalie --- 83 (1818) 103 (1821) --- 53 (1828) 39 (1839) 

Radnošť 

farnost Raná 264 (1811) --- 68 47 (1822) --- ---

farnost 50 (1811) --- 21 --- --- 19 

Svratka 

Tab. č. 14: Počty zbývajících tolerančních sektářů v letech 1810-35 podle farních/ 

patrimoniálních relací. 

Zdroj: Nešpor 2004: 110. 

Duchovní všech vyznání si na to však dávali pozor a o náboženskou výchovu dětí někdejších 

sektářů dbali obzvlášť výrazně; postarali se tedy, aby v další generaci došlo k upřímnému 

přijetí víry (Medek 1941: 20). Stále častěji však asi šlo i o upřímně míněné odstupy. S 

výjimkou Stradouňska totiž zřejmě platilo, že "se řadoví prostí sektáři vraceli ... ke 

křesťanství, kdežto menšina vyzrálých sektářských rodů uchovala svůj světový názor ... 

ovšem v této ustrnulé, vskutku ,sektářské' podobě" (Machovec-Machovcová 1960: 423). Přes 

všechny posměšky a ústrky, přes absenci "důkazu víry" ve svém náboženském přesvědčení 

zůstali nezvikláni jen ve víře vskutku pevní, zatímco povrchní a méně nábožensky založení 

příslušníci hnutí pomalu opouštěli. Většina přestupů (nepočítáme-li ty, kteří formálně setrvali 

v katolické církvi) přitom vedla k reformovaným (viz např. Adámek 1911-22: č. 476, 614), 

mezi jejíž členy ostatně patřil třeba i Josef Žvejka! a další "vedoucí blouznivci". Důvodem 

zřejmě byla přeci jen větší věroučná blízkost této konfese k religijnímu myšlení tolerančních 

sektářů. Katolíky se stávali jen ti z nich, kteří se později v náboženských otázkách nepohodli 
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se svými pastory, a z kalvínské církve vystoupili, jak ukazují třeba případy takovýchto 

vícenásobných přestupů z Krouny (Andrle 1931: 97). 

3. Sektáři v očích svých současníků 

Východočeské toleranční sektářství není důležité jen samo o sobě jako proJev lidové 

heterodoxíe, která za určitých podmínek mohla - byť jen v rámci lidově-teologického 

diskursu - konkurovat intelektuálním/elitním náboženským představám. Jeho význam 

nespočívá jen v sociálním rozšíření, které nikdy nebylo velké a v 19. století zřetelně upadalo, 

ale především v sociokulturním kontextu, do kterého vstoupilo a jehož hraníce určovalo tím, 

že do něj nebylo přijato. Sektářské hnutí na jednu stranu ukazovalo institucionální meze 

josefinské náboženské tolerance (cf Lochman 1952: 206), ale stejně tak i hraníce 

intelektuálních osvícenských představ o náboženských reformách, jejích charakteru, působení 

a dosahu, a v neposlední řadě způsob a vývoj lidové recepce náboženských změn josefinského 

období. Proto diskuse, jež toto lidově-náboženské hnutí vyvolalo, dobovými diskusemi 

počínaje až po "druhý život" tolerančního sektářství v pozdější literatuře (víz Nešpor 2004: 

198n. ), tvořily důležitou složku soudobého religijního myšlení nezávisle na tom, zda a nakolik 

byly skutečně právy pochopení podstaty tohoto hnutí. Problematice vnějšího pohledu na 

"náboženské blouznivce" musíme tudíž věnovat alespoň dílčí pozornost. 

První pozorovatelé sektářského hnutí byli jeho objevem, respektive tím že neuznávalo 

konstitutivní prvky křesťanské teologie (Kristovo božství, Písmo atd.), vpravdě zděšení. I 

když šlo o osvícené katolíky, jako tomu bylo v případě biskupa Haye nebo duchovní komise, 

považovali sice za náležité tolerovat poddanský protestantismus (případně i židovství), avšak 

rozhodně nikoli vyznání, které tak zjevně vystupovalo z mezí daných "oficiálním" 

křesťanstvím a nadto popíralo jakoukoli církevní autoritu, i když bylo zřejmé, že nešlo o 

nějaký projev lidového ateismu (Lochman 1952: 2002-203). Nejvlastnější touhou 

královéhradeckého biskupa, s níž se ztotožnil i císař, proto bylo "vrátit" sektáře ke 

křesťanství, ať už kteréhokoli (z povolených) vyznání, a když tato naděje selhala, zbavit se 

jich nucenou transmigrací, aby svými "bludy" nemohli kazit řádné křesťany. Stejně se k nim 

stavěl i osvícený prešpurský superintendant a. v. M. Institoris Moszóczy, který je v průběhu 

transmigrace vyhledal, aby podnikl další z (většinou) marných pokusů o jejich přivedení na 

cestu Kristova náboženství (Adamiš 1930: 32-33; cf Helfert 1877-79, 1877: 540-1; Nešpor 
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1999: 131-132).531 Málo chápající a vzhledem ke svému úhlu pohledu samozřejmě zamítavé 

reakce vůči sektářům se projevily i ve všech citovaných nejvyšších rozhodnutích a stejně 

negativně - byť z trochu odlišných důvodů - se na ně dívali také jejich venkovští sousedé. 

Věc se rozkřikla tak daleko, že objevením tolerančních sektářů, o nichž psal jako o "ariánech" 

nebo o "stoupencích židovské slepoty", byl doslova zdrcen a šokován i F. J. Vavák (např. 

Vavák 1907-38, I/2: 130). Pro tohoto věrného katolíka bylo sektářství, nikoli zcela 

neoprávněně, důkazem toho, kam až může vést odmítání samospasitelné katolické církve, 

argumentem proti jakékoli náboženské toleranci a to tím spíše, že i když později jistou míru 

religijního pluralismu přijal, vzhledem ke svému legalistickému, "státoprávnímu" postoji 

netolerované náboženské hnutí nepřestal důrazně odmítat. S tím však mohl začít, jednoduše 

řečeno, teprve v okamžiku, kdy si tyto charakteristiky uvědomil; dokud nebylo zcela jasné, 

jaký byl rozsah náboženské tolerance a dokud nedošlo k větší veřejné angažovanosti sektářů, 

většina jejich sousedů je totiž vcelku nechávala na pokoji, jako jsme to viděli v případě 

černilovského V. Grilla a jeho skupiny. Možná s nimi diskutovali a o své újmě se je snažili 

potírat, jako tomu bylo ve Vavákově případě, ale rozhodně nespěchali na úřady s jejich 

udáními. 

Tato sociální nebo lokální tolerance se přitom do rané Toleranční doby zřejmě přenesla 

z dřívějšího období532 a jakkoli je to paradoxní, fungovala vedle vzrůstající konfesionální 

nesnášenlivosti, což ukazuje na vědomí jisté sounáležitosti venkovských komunit a jejich 

disparátnosti třeba vůči farářům či vrchnostenským úředníkům, bariéry mezi nimi a neochotu 

venkovanů přistoupit na způsob komunikace a myšlení, "shora" jim vnucovaný. V této 

souvislosti lze připomenout případ sektáře J. Kosaře z Rané, který se 29. září 1788 začal 

dobývat na katolickou faru, bušil cepem do dveří a vybil okna, kterými pak vlezl do stavení. 

Zatímco kostelník spěchal pro pomoc, Kosař prý faráře fyzicky ohrožoval, nadával mu a 

nakonec se - již v přítomnosti přiběhnuvších vesničanů - na něj sápal se slovy, ,já vás, 

sakramenti, musím odtad vykořenit". Farář své udání doplnil úvahou, že Kosař 

pravděpodobně chtěl na faře loupit (Adámek 1911-22: č. 398). Naopak Kosař svůj čin 

omlouval náboženskými důvody; měl prý několikero vidění "Ducha pravdy", který mu pro 

faráře vzkázal, aby se vzdal svého kostela, aby tak nastala jediná (sektářská) víra. Teprve 

531 Institoris se o sektáře zřejmě nepřestal zajímat ani později, jak o tom svědčí obšírné zprávy, které mu podali J. 
Csonka a Š. Leška; ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. 
lnstitorise Mošovského, kt. 596/2, list Š. Lešky z 14. 9. 1784; kt. 596/3, list J. Csonky z 24. 5. 1785, list Š. Lešky 
z 20. 9. 1785. 
532 Např. tajný nekatolík T. Juren, živící se vazbou a prodejem zakázaných knih, což asi sotva mohlo uniknout 
pozornosti jeho okolí, vzpominal, jak byl rychtářem (sice pozdě, ale přece) upozorněn na prohlídku své chalupy, 
jež měla případné nedovolené knihy odhalit; Juren 1904: 10-18. 

518 



když se farář i po třetím varování ze strany Kosaře zdráhal svého náboženství vzdát, rebel se 

chopil cepu a šel mu "domluvit" (ibid.: 388, 395). Nelze sice říci, že by se sousedé postavili 

na jeho stranu, avšak rozhodně popřeli lupičský účel jeho "návštěvy" fary, snažili se zmírnit 

rouhačské vyznění jeho napadnutí faráře (inkriminovaná věta v této verzi zněla, že chtěl 

"vykořenit bodláčí") a jeho čin omluvit náboženským blouzněním (ibid.: č. 389-393), po 

čemž následovalo překvapivě mírné odsouzení rebela (ibid.: č. 402). 

Sektáři se dočkali i jistých sympatií mezi intelektuály, i když dost odlišného druhu. Někteří 

osvícenci je (respektive hlavně pardubické "deisty") totiž na základě kusých zpráv 

vyšetřujících orgánů přijali jako své souvěrce, nebo alespoň bližní v náboženství svého pojetí, 

aniž o nich věděli něco podstatnějšího. Kupříkladu F. M. Pelcl si totiž říjnu 1782 zapsal, že "v 

Chrudimském kraji se hlásí celé vesnice a obce k deismu ... věří v jednoho Boha, který 

všechno stvořil, všechno udržuje, dobré odměňuje a zlé tresce. Žijí podle křesťanské morálky 

a říkají: ,Křesťanství je možná dobré, ale my ho nepotřebujeme'" (Pelci 1956: 48; cf i ibid.: 

49-50), aniž na nich shledával něco negativního. Podobně se o sektářské hnutí dočasně 

zajímal J. Dobrovský, který k němu v korespondenci s A. Helfertem vyjádřil sympatie 

(Dobrovský-Helfert 1941: č. xxiii, xxv, xxvi, xxvii, xxix, xxx, liii). Sektáři však našli své 

bližní i za hranicemi, na jejich obranu proti represivním krokům josefinské administrativy se 

totiž neváhali (dočasně) postavit také někteří němečtí osvícenci (tuto diskusi podrobněji 

rozebírají Helfert 1877-79, 1877: 546-556; Kraus 1932: 30-43; Machovec-Machovcová 1960: 

225-234). J. J. Schlosser, P. A. Winkopp, Wieland a další totiž na základě nesmyslného 

označení "deisté" soudili, že na českém venkově byl nalezen funkční model "přirozeného" 

náboženství, brojící proti církevnímu křesťanství, který považovali za nejčistší a "nejpravější" 

formu rozumného náboženství (vedle své vlastní). A protože Josef II. jejich souvěrce 

pronásledoval se zjevným prospěchem "oficiálního" křesťanství, tito autoři se nakonec 

postavili i proti svému oblíbenému panovníkovi, do té doby považovanému za vzor 

osvíceného vladaře. Josefa a jeho zásahy vůči "deistům" naproti tomu bránil W. G. Becker, 

který je omlouval jako nutné vzhledem k bigotní katolicitě ne-sektářské části českého 

venkova. Intelektuální iluze o venkovských souvěrcích však neměla dlouhého trvání, protože 

se postupně ukázala její nereálnost; poté, co se tito autoři dozvěděli o příkrém fanatismu 

lidových sektářů, případně o pomlouvačném libertinství (které ale třeba Dobrovský popíral; 

Dobrovský 1978: 73-74), jejich věc hájit přestali. Teprve o více než půl století později našli 

sektáři nové intelektuální zastání u F. M. Klácela, který v jejich náboženském přesvědčení 

zase spatřoval zárodky socialistické morálky a vcelku pozitivně hodnotil i to, že "o své víře 

[nemluví] zcela nic, i zdá se mi, že by nesnadno dala se vlíti v pevné slovo, jsouc více v citu 
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nežli v rozumu usazena" (Klácel 1948: 82; cf Trapl 1999: 68-69). Jeho názory však byly 

rozhodně okrajové, zatímco většinová městská společnost se na sektářské hnutí dívala 

jednoznačně v duchu tradičních klišé jako na projev lidového náboženského blouznilství, 

"okořeněný'' sexuální anarchií (Národní Nowiny 1849: 253). 

Pozvolné rozšiřování osvícenských idejí na venkov však v 19. století proměnilo i lidovou 

recepci sektářů, respektive zvýraznilo negativní stránku do té doby ambivalentního 

hodnocení, což můžeme považovat za důsledek vzrůstajícího vědomí odpovědnosti vůči státu, 

případně národu. Postupně totiž začínalo platit, že sektáři ,jen posměšek z toho měli u 

sousedů" (Hovorka 1931-32: 63), kteří se rychle učili dívat na svět osvícenskýma očima a 

kteří z toho začínali mít i zřetelný prospěch. "Ostatní lid se na ně," na další generace 

tolerančního sektářství, "s patra díval, jim se posmíval a jimi pohrdal. Jejich příbuzní se za ně 

styděli" (Andrle 1931: 163). Bylo tomu tak jistě i z důvodů pokračujících a stupňujících se 

konverzí od hnutí, které nic nenabízelo (kromě neustále odsunovaného konce světa), 

k angažovanosti na tomto světě, k níž vedle státních zákonů vybízela i hospodářská a později 

národní osvěta a pozitivní příklady těch, kteří se touto cestou vydali. Vlna sektářských 

konverzí, započatá v druhé generaci, se přitom samozřejmě rozšiřovala v důsledku toho, že v 

této době již "děti blouznivců školou povinné skoro všude pořádně do školy i do kostela 

[chodí]" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 477; cf Oliva 1908-10, 1910: 34-36) a "nové názory 

hlouběji působily a zvláštní péče věnovaná jich dítkám při školním i náboženském vyučování 

jevila účinky" (Oliva 1912-13, 1913: 68).533 Kromě toho se však začaly nově objevovat i 

konverze ve starším věku, často na smrtelné posteli (ibid.: 69-72);534 v takových případech 

možná působil i vliv sektářským myšlenkám "odrozených" dětí, které v okamžicích největší 

existenciální úzkosti dokázaly proti slabým a nemocným rodičům prosadit vlastní "pravou" 

víru před jejich "bludným" názorem. Bylo-li tomu tak, tato skutečnost svědčí o tom, že 

konverze třetí generace byly zcela upřímné. 

"Volnověří [tedy toleranční sektářství, pozn. ZRN] ztrácelo vnitřní sílu i vnější předpoklady 

existence s tím, jak se zlepšovala katolická duchovní správa, uskutečňovaly nejnutnější 

reformy hospodářské a sociální a konečně i s růstem nových evangelických sborů", které 

značnou část ne zcela přesvědčených tolerančních sektářů nakonec vstřebaly (Brož 1956: 

143). Nemalou roli při konverzích sektářů, respektive jejich faktických (nikoli jen formálních) 

příklonech k jednomu z povolených vyznání, patrně hrál i postoj okolí, byť třeba samo 

533 Pramenně dokumentované konverze tohoto druhu viz např. Adámek 1911-22: 748; Rezek-Šimák 1927-34: č. 
552, 744, 750. 
534 Např. SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, F. ú. Bystré, kt. 26. 

520 



konvertovalo teprve nedávno. Označení někoho za sektáře se stalo všude s výjimkou 

Stradouně a jejího okolí výrazně pejorativním (Šádek 1931: 36) a z "blouzniveckých" 

náboženských názorů si ostatní tropili posměch. Tak se například "šprýmař a hudebník" 

Hromádko převlékl za krále Marokána jedoucího si odpočinout do zámku (Škorpil 1927-28: 

5). S nemenší oblibou se vykládala historka, jak stoupenci upadajícího hnutí věřili, když na 

hladině mentourského rybníka viděli plavat plevy, že si to král Marokán dopředu posílá obrok 

pro koně (Blažek 1914: 239).535 Podobné historky a úsměšky, zlehčující náboženské zanícení 

pozdějších tolerančních sektářů jako nesmyslné, svědčí o tom, že většinová pozornost českého 

venkova již byla v první polovině 19. století obrácena někam jinam, že ji vypjatá, 

eschatologicky orientovaná religiozita již neoslovovala.536 S výjimkou Vysokomýtska, kde si 

v okolí Stradouně sektářství udrželo svůj význam a sociální dosah, se zbytky hnutí musely 

uzavřít vůči svému okolí, jež jimi pohrdalo, a "žili v příkré odloučenosti od ostatních rodin a 

uzavírali se stykům s jinými mimo své vyznavače" (Andrle 1931: 162). Avšak i v této 

poslední sektářské oblasti docházelo k emancipaci "oficiálně"-náboženských nebo 

nenáboženských postojů, takže proti zbývajícím "blouznivcům" se objevovaly například 

posměšné písničky: 

Pod vraclavskou strání 

tancovali marokáni; 

nechtěli nic pracovat, 

chtěli stále tancovat. 

(Machovec-Machovcová 1960: 456). 

Tím, jak sektářské hnutí přestalo oslovovat většinu svých sousedů, zároveň přestalo být i 

zajímavým pro vnější pozorovatele (až do roku 1849, kdy se z něj stala zmiňovaná novinová 

kuriozita). Jeho zjevných stoupenců totiž vůčihledně ubývalo, takže třeba chroustovický farář 

P. Gregor v roce 1846 do farní kroniky zapsal, že v jeho farnosti už je jen jediný "blouznivec" 

v Ostrově, zatímco "ostatní buď vymřeli, buď se navrátili do katolické církve" (Oliva 1912-

13, 1913: 65). Sektářům samým to snad bylo i milejší a to proto, že "velké většině 

[katolických] kněží záleželo jen na tom, jak vésti dobrý a pokud možno pohodlný život" 

535 Ve Stradouni se podobná historka tradovala o plevách pod lávkou u Lhoty u Chroustovic; Kurz 1932: 15-16. 
536 Stejný obraz podávají zprávy z jednotlivých panství (Chroustovice, D. Újezd) mj. o tom, co si lidé o 
blouznivcích mysleli, které si vyžádala konsistoř v roce 1826; SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát 
Litomyšl, kt. 13. Zcela shodné bylo i pozdější (z osmdesátých let 19. století, sekundární literaturou již ovlivněné) 
líčení Stradouňské obecní kroniky; viz SOkA Chrudim, o. Stradouň, Kronika obce Stradouň, s. 54-60a. 
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(Winter 1945: 312). Nebylo-li to právě státními úřady nařízeno a přísně kontrolováno, o své 

problematické "bezvěrecké ovečky" se nijak valně nestarali, a o četnost jejich návštěv kostela, 

zpovědí a podobně se "raději" příliš nezajímali.537 Tento nezájem naopak vedl k tomu, že 

"vcelku sektáři čeští ku kněžím katolickým vždy ještě měli více důvěry nežli k evangelickým 

pastorům ... naopak zase v některých končinách duchovenstvo katolické radší snášelo t. ř. 

blouznivce náboženské než protestanty, jmenovitě Helvety" (Helfert 1877-79, 1879: 249). 

Nešlo však o nějakou toleranci, natož pak spřízněnost volbou, důvodem této skutečnosti byl 

prostý nezájem, pramenící také z toho, že v pozdějších letech "nevynikalo toto hnutí ničím 

vysokým ... neměli vůdců a hnutí samo bylo a zůstalo odkázáno na lid velmi prostý a malé 

kulturní úrovně" (Andrle 1931: 164). 

537 Svědčí o tom mj. proměnlivý charakter pramenů o "rouhačích a fanaticích" v listinách litomyšlského 
vikariátu z let 1804-34; ibid., kt. 13. Dalším důvodem v čase proměnlivého zájmu o tuto problematiku však 
nepochybně byly i osobní zájmy a dispozice konkrétních duchovních. Této problematice se budeme podrobněji 
věnovat na jiném místě. 
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5. KAPITOLA 

TRANSFORMACE LIDOVÉ ZBOŽNOSTI 
v , v 

V TOLERANCNI DOBE 

Idea křesťanské tolerance, stejně jako ostatní náboženské reformy (především) Josefa II., 

které tak dalece proměnily religijní scénu Dědičných zemí, přímo nesouvisela ani s 

koexistencí vícevěří v husitském a jagellonském věku, avšak ani se snahou moderních států o 

nadcírkevní postavení, případně o odluku. Stála mezi těmito dvěma situacemi, přičemž 

navazovala na důsledky první, mezi něž můžeme paradoxně počítat vzrůst konfesionalizace 

od druhé poloviny 16. století a nástup násilné protireformace v následujícím věku, a 

připravovala první projevy té druhé. I v českém prostředí již bylo upozorněno, jak dalece šel 

právě Josef II., zavádějící (omezenou) toleranci, ve stopách Ferdinanda II., který o jakousi 

"toleranci před tolerancí" své poddané připravil (S. Sousedík in Machovec 1995: 93). Langue 

durée absolutizačních, centralizačních, byrokratizačních, státo-centrických změn, které 

umožňovaly řízení a chod raně novověké společnosti, můžeme sledovat po celou tuto dobu a 

ještě déle. Změnily se jejich prostředky, v souvislosti s proměnami teologicko-filosofického i 

kameralistického myšlení se měnily i některé jejich cíle, základní idea však zůstala totožná 

v podobě rostoucí sociokulturní autoreferenčnosti a výlučnosti státní správy, která vedle sebe 

nemohla trpět žádná další mocenská/legitimační centra stejného významu (církev/církve). 

Raně novověký stát, který si stále úspěšněji nárokoval absolutní pravomoci, zároveň pro své 

řízení využíval racionálních, byrokratických principů; v tomto smyslu bylo celé toto období 

růstem účelové racionality, který popsal M. Weber. Nárokoval si také jejich absolutní 

platnost, což znamenalo, že je prostřednictvím mocenského tlaku, ale i pozitivní cestou, 

formou školního vzdělávání, vlivu na kazatelskou a pastorační práci, nebo nejrůznější jinou 

osvětovou činností přímo nutil i svým poddaným. Opět vlastně nešlo o nic nového, stejně jako 

po Bílé hoře Habsburkové zavedli výlučný katolicismus jako "ideologii" podunajské říše, tak 

se i osvícenští panovníci snažili likvidovat zbytky "staré víry" (nejen náboženské) ve 

prospěch osvícenských principů, které měly být poddaným lidem vštípeny. 

Rozdíl však byl v tom, že "panoptikon" osvícenského státu působil mnohem pronikavěji (M 

Foucault), snáze umožňoval kontrolu i represi a zároveň nabízel hmatatelné výhody těm, kdo 

se tomuto osvětovému působení podřídili. Pronikání nových/upravených symbolických 
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univers a nových sebepojetí, vytvořených elitní kulturou, do lidových vrstev proto bylo velmi 

rychlé a byťsi vyvolalo jistý odpor -jehož nejdéle se udržující formou bylo východočeské 

sektářství Toleranční doby, ve svých důsledcích znamenalo faktickou likvidaci svébytnosti 

lidové religiozity ve prospěch "oficiálního" křesťanství. Jakkoli nelze souhlasit s Wintrovou 

tezí o Toleranční době jako poslední fázi protireformace v její předložené podobě, 

v potenciálním širším pojetí by českoněmecký historik měl v podstatě pravdu. Rrepresivní 

působení intelektuální/elitní kultury na lidové vrstvy, státní zájmy i zmatky a otřesy rané 

Toleranční doby, to vše vedlo k převládnutí té první (v jejích různých podobách) nad tou 

druhou a nakonec přímo k nové konfesionalizaci, i když ta již nemohla a ani nebyla s to 

oslovit společnost jako celek. Působení intelektuální/elitní kultury na lidovou religiozitu se 

ovšem v různých sférách odehrálo různě rychle a s rozdílnými výsledky. 

K prvním a nejrychlejším změnám samozřejmě došlo v oblasti institucionalizované, církevně 

organizované zbožnosti, ať již v rámci reformované katolické církve nebo v případě nově 

konstituovaných církví protestantských; to samozřejmě vycházelo z možností i zájmů raně 

novověkého státu. Změny rané Toleranční doby přitom byly tak rychlé a pro mnohé bolestné, 

že vlastně celý zbytek tohoto období představoval jejich pomalé přijímání a důslednější 

aplikaci, byt' už k žádným podstatnějším zásahům nedocházelo. Katolíci, vychovaní v ideji 

výlučnosti a samospasitelnosti své víry, "doložené" již tím, že žádné jiné vyznání v českých 

zemích nebylo povoleno, museli přijmout existenci dalších křesťanských církví, byt' jen 

"skoro tak dobrých" jako byla církev katolická. Svědectví o tom, že jim to nešlo snadno a že 

k tomu museli být "shora" nuceni, podávaly náboženské bouře rané Toleranční doby. 

Příkladem par excellence může být, nikoli přes svou výlučnost nýbrž naopak právě pro ni, 

milčický rychtář Vavák; "Vavák není katolík dogmaticky vzdělaný, ale v katolické dogma 

neochvějně věřící . . . Odpovědi jsou Vavákovi dané církví, neleptá je skeptickým 

racionalismem, nýbrž přijímá a věří v ně oddanou hloubkou svého nábožného citu" (Kutnar 

2003: 256). 

Nejinak tomu ale bylo i v případě protestantů, kteří vlastně byli konfesionalisty, 

identifikujícími náboženské (sebe)vymezení s vnějšími, formálními znaky víry a aplikujícími 

je na ně. Požadavek prostých bohoslužeb a kostelní výzdoby, přijímání Večeře Páně 

s lámaným chlebem a později i deklarativní návaznost na bratrskou tradici totiž nebyly ničím 

jiným, než obdobně působící vnější konfesionální identitou, poněvadž neexistovalo jejich 

teologické ospravedlnění, nýbrž jen (mnohdy domnělá) návaznost na biblickou/ 

prvokřesťanskou tradici, jak jí žadatelé těchto prvků sami rozuměli. Situaci plně vystihl R. 

Říčan, když si s ohledem na pozdější vývoj uvědomil, že takový člověk "nakonec spíše snese 
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volnomyšlenkářství, jen když je přibarvené vzpomínkami na reformaci a když protiklerikálně 

a vlastenecky zahorlí za českého Husa nebo pro Žižkův palcát", ale rozhodně nesnese 

souvěrce augsburského vyznání a vice versa (Říčan 1940: 12). Konfesionalizační vyhrocení 

postoje k jinověrcům vyplývalo z lidové religiozity raného novověku, vedle toho však bylo na 

počátku Toleranční doby podstatně podníceno i "shora", z prostředí intelektuální teologie, 

stejně jako byly podněcovány představy a mody chování opačné. Na převládnutí druhého typu 

pololidové/lidu určené literatury - přičemž čteny byly s narůstající hojností oba - se přitom 

nepodílely mechanismy poptávky, nýbrž mnohem spíše státní restrikce a represe v podobě 

cenzurních zásahů, ale v pozitivní rovině i výchova osvícensky orientovaných katolických 

duchovních. Jinak řečeno, je třeba přiznat, stejně jako v případě moderního českého 

nacionalismu, který za své rozšíření v mnohém vděčil habsburským státním zájmům (viz 

zejm. Hroch 1999), byť to pro ně bylo mertonovské nezamýšlené sebenaplňující proroctví, že 

postupné "osvěcování" lidové religiozity a zároveň její marginalizace ve prospěch jiných 

symbolických univers bylo důsledkem působení a pronikání elitní kultury mezi lid a to nejen 

v období vlády Josefa II. a Leopolda II., ale i v následujícím "čase reakce". 

Mnohem pomalejší naproti tomu byly proměny vlastního obsahu lidově-náboženských 

představ, pokud k nim vůbec docházelo. "Náboženství [bylo pro] venkovského člověka 

nejvlastnějším ochráncem mravnosti" (Kučera 1971), a proto nemohlo nijak snadno docházet 

k jeho změnám, poněvadž odstranění religijní legitimace sociálních pořádků by samozřejmě 

znamenalo nebezpečí sociální anomie, které si všichni zúčastnění (mj. i v souvislosti 

s Francouzskou revolucí, jež byla nahlížena primárně právě z tohoto úhlu pohledu) 

uvědomovali nejen podvědomě. Viditelným projevem tohoto tradicionalismu bylo přetrvávání 

velké části kultických a rituálních praktik známých z "barokní" doby v lidové zbožnosti 19. 

století, nebránily-li mu vnější příčiny, jako například (post)josefinský bohoslužebný řád nebo 

i další. Obřady a zvyky liturgického roku zůstaly prakticky identické (cf Horák 1946: 71-79; 

Jílek-Oberpfalcer 1946: 263-268), stejně jako rituály spojené s životními cykly (Krupková 

1989; Navrátilová 2004), což ve dvou směrech poněkud zmátlo pozdější etnografické a 

folkloristické bádání. Přetrvávání vnějších náboženských úkonů z předmoderního, 

"barokního" období do éry postosvícenské, kdy v 19. či na počátku 20. století nakonec 

zanikly, totiž na jednu stranu živilo představu o jejich archaickém, potažmo předkřesťanském 

nebo paganokřesťanském charakteru, jako by šlo o nějaké relikty "šerého dávnověku", ačkoli 

jejich původ obvykle byl raně novověký a tudíž relativně nedávný. Ve druhé řadě formální 

identita vnějších úkonů, z uvedených pozic nejsnáze detekovatelná, vedla k myšlence, že 

shodný byl i jejich vnitřní obsah, smysl který jim věřící přikládali. Takový soud je však bez 
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dalších důkazů zavádějící a sporný, jak jsme viděli již v případě významové transformace 

vrcholně barokních religijních prvků a struktur do pozdně barokních/rokokových. Spíše lze 

naproti tomu předpokládat pokračování jejich obsahového vyprazdňování, "folklorizaci" ve 

smyslu sociálně integrační a legitimační role religiozity, aniž by z úhlu pohledu věřících šlo o 

konstitutivní prvky jejich "systému nejvyšší významnosti". 

Ideovým podkladem uvedeného "tradicionalismu" (a zároveň i konkrétního, lidově

racionalistického pojímání křesťanství) mnohdy byly heterodoxní náboženské představy, 

které v návaznosti na osvícenskou klasifikaci označujeme za pověry, ale které tvořily 

důležitou složku lidové víry (Kutnar 2003: 258). Svět člověka raného novověku i 19. století 

byl zabydlen řadou angažovaných transcendentních bytostí, nejen těch které "povolovala" 

oficiální církevní dogmatika, a obdobně obecná byla i víra v magické působení posvěcených 

předmětů (Jílek-Oberpfalcer 1946: 269-270). Na rozboru čtyřiapadesáti pověstí 

z Litomyšlska, frekventovaných v 19. století, proto A. Tomíček ukázal obecnou lidovou víru 

v posmrtnou existenci zemřelých a jejich vliv na živé (například v podobě bludiček, ohnivých 

mužů apod.), překračující konfesionální hranice, jemuž se lidé bránili prostřednictvím 

zaklínání a magických praktik (Tomíček 1926). V širším měřítku totéž prokázala A. 

Navrátilová, studující víru v nečisté zemřelé (Navrátilová 1996). Neobyčejně trvalé však byly 

i pověrečné praktiky, spojené s určitými místy. Známý Růžový palouček u Litomyšle, který 

josefinský katastr označil za "plácek prakticky neužitečný", zůstal až do devatenáctého století 

místem zbožného obcházení, kropení svěcenou vodou na Velikonoce, zakopávání křížů do 

rohů pole atd., ačkoli šlo o praktiky, na které byla osvícenská religiozita obzvlášť alergická a 

které (katolická) církev již v této době přinejmenším deklarativně neschvalovala (Tomíček 

1921: 12, 16). (Například) Jílkův soud, že v protireformačním období "církev se duší českého 

lidu zmocnila pronikavě" (Jílek-Oberpfalcer 1946: 263) je proto nutno brát s určitou rezervou, 

respektive strukturovaně; nepochybné pokatoličtění většiny českého obyvatelstva nutně 

neznamenalo ani jeho soupodstatnost s "vysokým" katolicismem ani bezvýhradnou oddanost 

církvi, byt' se i lidový katolicismus navenek mohl projevovat konfesionalizačně. Nevedlo 

však ani k nějaké podstatnější mentální diferenciaci mezi katolíky a nekatolíky v těchže 

sociálních vrstvách. 

Stejný konzervatismus a "nechuť k náboženským novotám", v nichž bylo spatřováno 

ohrožení vlastní spásy, bychom totiž nalezli jak u lidových katolíků, tak u protestantů a 

dokonce i u netolerovaných sektářů, samozřejmě s výjimkou toho, že obě posledně uvedené 

skupiny (byt' každá jinak a s odlišnou mírou "pravdivosti") oslavovaly náboženskou toleranci. 

Podobně jako katolíci žehrali na některé josefinské (náboženské) reformy a příležitostně 
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v nich spatřovali příznaky blížícího se konce světa (Bělina 1985: 74), tak si například jeden 

rolník luterskému faráři stěžoval, že v novém vydání Berlínského kancionálu nejsou zmínky o 

Lutherovi, což ze starých zpěvníků znal a považoval za znak "pravověmosti".538 V důsledku 

toho se příliš nerněnil ani charakter lidových náboženských představ prezentovaných 

rukopisnými prameny lidové provenience. V katolických kronikářských zápiscích (na rozdíl 

od modlitebních knížek) sice můžeme pozorovat úbytek zázraků a dalších "magických" a 

"pověrečných" představ, nepochybně v důsledku osvícenského působení intelektuálů (Maur 

1994: 209-21 0), zatímco většina nekatolických pramenů díky podobným vlivům zvolna 

přecházela na pozice z hlediska "oficiálního" luterství či kalvinismu ortodoxní, nicméně 

nejdůležitější zrněnou, k níž na tomto poli docházelo, byla zrněna sensu stricto žánrová. 

V Toleranční době tak můžeme sledovat především úpadek zájmu o některé typy 

pololidové/lidu určené literatury, stejně jako úbytek až zánik některých druhů rukopisné 

literatury. Typicky se to projevilo v případě (narnnoze heterodoxních) proroctví ale i religijní 

zpěvnosti obecně, ve frekvenci výskytu a charakteru modlitebních knížek, stejně jako 

v případě klasických "synkretistických" písrnáckých sborníků, které byly - pokud vůbec -

nahrazovány kompletními opisy ortodoxní, eo ipso "vysoké" náboženské literatury. Důvodem 

samozřejmě byla převaha intelektuálního/elitního diskursu, jíž si uvědomovalo i lidové 

prostředí a jíž se podřizovalo více než kdykoli předtím. Zákonitě proto přestávala platit 

situace předtolerančního období, v poněkud nadnesené podobě vyjádřená J. Kučerou slovy, že 

"žádná odlišnost katolictví a evangelictví u venkovského člověka nernohla překonat jeho 

lidové náboženství, které zůstává vždy a za všech okolností necírkevní povahy" (Kučera 

1971: 125). 

Vztah mezi kulturou elitní a lidovou, romantismem počínaje branou za "rovnocenného 

partnera", však nelze ani v Toleranční době označit za soupodstatný a všestranně usilující o 

identifikaci. Tak tornu jistě bylo v rovině konfesionalizačního (sebe)vyrnezování, i když jsme 

viděli, že později došlo k jeho rozvolnění, ale ani to neznamenalo existenci "příliš úzkých" 

vztahů mezi duchovními (a dalšími intelektuály) a jejich "trpně přihlížejícím" lidovým 

okolím. Existence takových blízkých vztahů, osvícenstvím konceptualizovaných v podobě 

"učitelství a žákovství" a romantismem a pozdějším nacionalismem jako "národní rovnost", 

byla spíše ideálem prezentovaným v koceptualistické literatuře (např. Rulík 1804) než 

skutečností, což se v katolickém prostředí projevovalo lidovým nepřijetírn osvícenské 

zbožnosti jako celku (cf Hanzal 1947: 201) a v protestantskérn lpěním na různých praktikách 

538 ÚK SA V - Lyceálna knižnica Bratislava, Rúkopisný fond (fascikly), Korespondence M. Institorise 
Mošovského, kt. 595/3, list S. Hoszú z 7. 10. 1783. 
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(liturgií počínaje a četbou knih konče), které via facti církevníky obou směrů spíše spojovaly 

než rozlučovaly. Pro všechny konfesionální tábory bylo nicméně typické, že si v pozdější 

Toleranční době na lokální úrovni našly určitý vzájemný mudus vivendi, který jim umožňoval 

poklidné soužití přes (přinejmenším rétorický) odpor církví, jak se to typicky projevovalo 

v případě duchovními kritizovaných mezikonfesionálních sňatků. V této souvislosti je 

závažná otázka, kterou položil J. Kučera, nebyla-li totiž již mnohá dřívější protináboženská 

vystoupení poddaných, jako například religijní útoky přítomné v povstání roku 1775, vlastně 

jen proticírkevními (Kučera 1971: 111; cf Rémond 1998: 278)? Bylo-li by tomu tak, pak by

s dočasným přeryvem v rané Toleranční době - platilo, že český antiklerikalismus, 

nesouvisející nutně s agnosticismem a už vůbec ne s ateismem, jehož počátky autor této práce 

klade právě do Toleranční doby (Nešpor 2004b: 282-285), měl zřejmě ještě starší kořeny. Na 

tomto místě není třeba tuto tezi dále rozvíjet, nepochybné však je, že nová osvícenská 

zbožnost nebrala příliš ohled na přání, potřeby a kognitivní možnosti těch, které chtěla 

ovlivňovat na prvním místě, běžných věřících. Přičemž tato skutečnost vedla, spolu 

s propagandou nově povolených protestantských církví a také s postjosefinskou identitní krizí 

(viz Hroch 2003), k poměrně značnému oslabení církevní autority a to nejen na katolické 

straně. 

Výzvy přinášené novými myšlenkovými schématy a dokonce identitami v rámci 

postosvícenské společnosti, jako byla hospodářská a sociální osvěta, národní a sociální 

uvědomění atd., vedly k tomu, že religiozita sice po celou Toleranční dobu zůstala důležitým 

(sebe)identifikačním a sociálně a kulturně legitimačním prostředkem, avšak o tuto úlohu se 

musela "podělit" s jinými symbolickými universy. Vzhledem k tomu, jak dalece konfesionální 

křesťanství lpělo na své výlučnosti a jak prvoplánově tato výlučnost byla v lidových vrstvách 

vnímána, to znamenalo další podstatný odklon od transcendentní heteroreferenčnosti 

společnosti kjejí autoreferenčnosti a sebestřednosti. Náboženství rozhodně nebylo 

zpochybněno, ale jeho implicitní význam touto identitní pluralizací upadal, mimo jiné i 

v důsledku liberálního poznání jeho vývoje a (přinejmenším někdejšího) utlačivého 

charakteru. Konfesionálně rozdělené české země, jejichž historická víra byla navíc odlišná od 

stávající, přitom nemohly počítat s nějakou "nacionalizací" svého náboženství, jako k tomu 

došlo v protestantských německojazyčných oblastech nebo v katolickém Polsku; projekty 

tohoto druhu, obvykle spojené se zemským pojetím českého národa (B. Bolzano), nebyly s to 
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konkurovat přítažlivé myšlence etnického/jazykového nacionalismu, odvolávajícího se na 

"přirozenou" nikoli religijní legitimaci. 539 

Triumf nacionalismu a (proto )občanské společnosti, k němuž v Čechách a (omezeněji) na 

Moravě došlo v polovině 19. století, tedy zároveň byl signifikantním příznakem religijního 

úpadku, což si protagonisté tzv. druhé konfesionalizace ze všech církevních táborů 

uvědomovali velmi zřetelně (přestože se jejich reakce na tuto situaci různily). 540 Relativní 

marginalizaci náboženství, především jeho konfesionálních a církevně-organizačních 

charakteristik, ale i vyprázdnění (stále ještě konaných) rituálů a celkový odvrat od religijní 

(sebe)identifikace je ovšem obtížně pramenně doložitelný, setkáváme se až s jeho výsledkem. 

Přesto je nepochybný, jak o tom svědčila například poměrně hojná existence- z církevního 

hlediska "falešně" křesťanských - praktik, kdy si i "zbožní" katolíci kupovali (stále ještě 

vyžadovanou) "zpovědní kvitanc" u jiných, kteří měli smířlivějšího faráře (Jílek-Oberpfalcer 

1946: 274). Jakoby se zde uplatňovala biblická maxima o dávání (jen) toho, co je císařovo, 

císaři, jak to v rané Toleranční době naopak ve prospěch religiozity důrazně požadovali 

stoupenci všech vyznání -jenže "císařem" se stala institucionální církev. Proměny lidové 

religiozity v Toleranční době tudíž nezaložily tradičně široce pojímanou sekularizaci, 

spočívající v celkovém úpadku náboženského zájmu populace a v důsledku vedoucí k její ne

religiozitě, spíše založily úpadek autority "náboženské vrchnosti" a institucionální zbožnosti, 

jenž přestal být kompenzován lidovou religiozitou. Úpadek který se po polovině století 

v liberálních intelektuálních kruzích proměnil v (protikatolicky zaměřený) antiklerikalismus, 

aniž to muselo znamenat antireligiozitu. I tento pohyb případně můžeme nazvat sekularizací, 

avšak v mnohem užší měřítku a zároveň úzce spojenou s "osvětovým" a represivním 

působením protináboženského "vzdělanostního režimu" sekularismu (cf Casanova 2003). 

Sekularizace české společnosti byla v tomto smyslu mnohem více důsledkem ideologického 

působení a boje různých symbolických univers, než objektivních hospodářských sociálních 

procesů 19. století jako bylo vzdělávání a osvěta, industrializace, urbanizace, nebo i 

"nacionalizace" lidových/občanských vrstev. 

539 S tím souviselo i intelektuální podceňování standardní filosofie dějin, které v českých zemích v druhé 
polovině 19. století vedlo k naprosté převaze herbartismu a potom positivismu, jež hlouběji analyzoval M. 
Otáhal in Machovec 1995: 139-157. 
540 Mezi představitele "druhé konfesionalizace" můžeme mu ta tis mutandis zařadit i pozdní osvícence Havlíčkova 
typu, kteří se v podobném duchu snažili o obnovení "správné" religiozity, byť spíše necírkevní povahy. Výklad o 
konfesionalizaci 19. století jako celku však patří až do následující části práce. 
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1. KAPITOLA 

EVROPSKÁ RELIGIOZITA MEZI DRUHOU 

KONFESIONALIZACÍ A KONCEM REGÁLNÍHO PRINCIPU 

Nemnoho přes deset let, které v habsburském soustátí představovaly konec Toleranční doby, 

nemohlo být svědkem významných procesuálních změn na náboženském poli již pro svůj 

krátký rozsah. Bylo tomu tak tím spíše, že šlo o vývoj v 19. století, které bývá nazýváno 

dlouhým právě proto, že pro období od Francouzské revoluce do vypuknutí první světové 

války byla typická - s výjimkou lidových revolučních hnutí, legislativních a normativních 

změn- právě značná institucionální stálost. (Téměř) celoevropská revoluce roku 1848 však na 

druhou stranu odkryla nebo radikalizovala některé sice již dříve působící, ale nepříliš zjevné 

sociokulturní, hospodářské a politické procesy, což je důvodem pro zvláštní zájem o vývoj 

v této bouřlivé době i v jejích důsledcích. V Rakousku, stejně jako v jiných západoevropských 

zemích (jejichž vývoj se ubíral rozdílnými cestami), přitom nedošlo ke konstituci žádných 

signifikantně odlišných náboženských struktur nebo forem zbožnosti, jejichž základy bychom 

nemohli nalézt již dříve, došlo však k odkrytí jejich sociálního rozšíření. Revoluce roku 1848 

a následující vývoj ukázaly, že různé formy náboženské reakce na osvícenské pojetí 

zbožnosti, od těch přitakávajících až po vyloženě reakční, jsou nejen stále živé, nýbrž 

zasahující prakticky celou společnost a může docházet, jsou-li k tomu vhodné podmínky, 

k jejich nebývalé radikalizaci. 

Pokud vývoj velmi zjednodušíme, jako to dělaly různé sekularizační teorie případně ideologie 

(což ovšem neznamená, že nešlo o hledisko značné části přímých aktérů), stály proti sobě dva 

tábory, pokrokový a reakční. V důsledku hospodářských, sociálních, politických i kulturních 

změn, k nimž docházelo od konce 18. století, totiž začala vznikat společnost, která 

náboženství více či méně nepotřebovala, alespoň náboženství v té podobě, jakou mělo 

doposavad. Sociální a sociálně-legitimační role organizované religiozity brala rychle za své 

ve prospěch jiných ideologií, s nimiž byla nanejvýš paralelní, ztrácela své vůdčí postavení. 

V důsledku tohoto sekularizačního procesu docházelo k umenšování významu náboženství ve 

veřejné sféře, k jeho privatizaci, stejně jako k faktickému oddělení náboženského života lidí, 

jenž sice nebyl likvidován, ale nepochybně marginalizován, od jejich života "profánního", 

který už k náboženství nutně nemusel odkazovat. Projevem tohoto procesu v politické sféře 
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bylo odstranění religijní legitimace státních útvarů a konec (nebo spíše omezení) jejich 

absolutistického zasahování do církevních záležitostí, konec regálního principu. Reakcí na 

tyto změny, zřetelně viditelné již pro jejich současníky, byla snaha náboženských institucí o 

opětovný průnik do veřejné sféry, o nové sepětí se státními útvary nebo vytvoření hráze proti 

nim, pokud byly "příliš sekulárními". K tomu mělo sloužit nové nastolení bezvýhradných 

konfesionálních hranic, tzv. druhá konfesionalizace v intencích O. Blaschke (viz Blaschke 

2001). Reakce proti modernizaci byla z pochopitelných důvodů nejradikálnější na katolické 

straně, mimo jiné i pro existující církevní světské panování a poměrně rozsáhlou a jednotnou 

-jinak řečeno, vzhledem ke státům konkurenceschopnou - organizační strukturu, zatímco 

protestantské církve se se sociální modernizací prostřednictvím liberální teologie vyrovnaly 

snáz. K druhé konfesionalizaci však docházelo i mezi nimi. Zřetelnými výrazy katolického 

protimodernismu se nicméně staly, vedle dalších projevů, Syllabus errorum Pia IX. z prosince 

1864, odmítající osmdesát modernizačních omylů v otázkách náboženství, politiky, 

hospodářství a vědy a brojící především proti liberalismu, panteismu a víře v pokrok, ale i 

proti socialismu a komunismu, jakož i dogma o papežské neomylnosti ex cathedra, přijaté 

prvním Vatikánským koncilem v červenci 1870. Církev tu "světu navzdory'' deklarovala, jak 

napsal jeden z jejích kritiků, že "sama jest živou tradicí, církví však jest papež: tedy papež jest 

tradicí" (Harnack 1903: 341 ). 

Oba procesy nicméně vyvolaly různé reakce, poněkud zamlžující uvedené zdánlivě 

jednoznačné rozdělení. Ne všichni věřící totiž byli ochotni na nové konfesionalizační 

paradigma přistoupit a byť je k tomu vedly rozličné důvody, v důsledku se přes své 

náboženské přesvědčení přikláněli ke kritikům stávající organizované religiozity, někdy 

experimentujícím s novými církevními formami. Nespokojení katolíci především 

v germanofonním okruhu vytvořili církev starokatolickou, jíž do vínku připadla značná část 

dědictví Rongeho německého katolicismu, zatímco v protestantských církvích se formovaly 

odštěpené Freienkirchen a probuzenecká hnutí. Na druhou stranu zdaleka ne všichni 

"modernisté", jimž vyhovovalo umenšení role náboženství v politice, hospodářské a 

sociokulturní sféře a kteří někdy dávali průchod zjevnému antiklerikalismu, se vzdávali 

transcendentního zakotvení svých životů a mnozí dokonce nacházeli útěchu v nových 

náboženských formách, ať už (volně) spjatých s etablovanými církvemi nebo nikoli. Konečně 

je třeba zdůraznit, že kladná i záporná reakce na modernizační změny a jejich (namnoze 

protináboženskou) rétoriku počítaly především s církevním náboženstvím, jak je znaly do té 

doby; jejich protagonisté si neuvědomili například to, že umenšení státní podpory církvím 

s sebou zároveň neslo jejich větší autonomii, nebo že odvržení křesťanského symbolického 
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umversa nutně vedlo k přijetí nějakých jiných transcendujících legitimačních ideologií. 

Nejdůležitější novinkou, jíž přineslo 19. století a k jejímuž uvědomování došlo až v jeho 

druhé polovině, přitom bylo oddělení víry od organizované religiozity (L. Holscher in Smith 

2001: 35-39). 

Strukturní změny západoevropské společnosti v 19. století 

Změny, jimiž (západo )evropská společnost v postosvícenském/porevolučním období prošla, 

byly stejně konkrétně nedatovatelné jako ve svých důsledcích neobyčejně závažné, takže je H. 

Schulze dokonce neváhal srovnat s neolitickou revolucí (Schulze 2003: 137). V první řadě 

začalo docházet, mimo jiné v důsledku technologických změn zemědělské výroby, lepšího 

zásobování, zdravotní péče i dalších sociálních faktorů, k nebývalému nárůstu obyvatelstva a 

k souvisejícím změnám demografického chování. Starý demografický režim přecházel 

v nový, což na prvním místě znamenalo podstatnou redukci náhlých zvratů, přinášených 

válkami, přírodními katastrofami, hladomory a epidemiemi; naděje na dožití se vyššího věku 

podstatně stoupla, i když k redukci kojenecké a dětské úmrtnosti docházelo jen zvolna. 

V souvislosti s kolonizací, řízenou populacionisticky a fyziokraticky uvažující státní správou, 

ale i s celoevropskými válkami, které podstatně rozšířily horizont běžného člověka, a s jinými 

důvody lepší informovanosti o stále rozsáhlejším prostoru stejně jako se sociálními změnami 

a nástupem industrializace docházelo k výrazným migračním pohybům v mnohem větším 

rozsahu, než byly dosavadní odchody jednotlivých poddaných za hranice panství nebo i zemí. 

Nejvýznamnějším z těchto pohybů však (ještě) nebyla migrace do jiných zemí či do zámoří, 

jako spíše migrace do měst, která podle různých odhadů v 19. století představovala asi 70% 

všeho mechanického pohybu obyvatelstva. Stavovsky uspořádaná agrární společnost, jejímž 

horizontem byl region a vzdálený idealizovaný panovník, se tak změnila v masovou urbánní a 

industriální civilizaci, organizovanou do disciplinujících státních útvarů. Pauperizací 

vyvolaná urbanizace většinou alespoň ve svých počátcích neznamenala nějaké zlepšení 

hospodářského postavení migrujících, k tomu došlo až v souvislosti s průmyslovou výrobou, 

měnící se organizací práce a v neposlední řadě s velkými "zakázkami" (ať už státními nebo 

soukromými) v podobě těžebního a zpracovatelského průmyslu, dopravních staveb (které dále 

usnadnily pohyby obyvatelstva), ale i armády. Přes nové hospodářské možnosti, které 

vyvrátily reálnou "malthusiánskou hrozbu", nebylo sociální ani ekonomické postavení 

městského dělnictva okolo poloviny 19. století nijak uspokojivé, což vedlo ke značnému 

ohlasu různých forem sociálního hnutí a na prvním místě marxismu. Nová ideologie, 
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nahrazující - zdaleka ne kompletně odstraněnou - "veteš" stavovské společnosti proklamací 

socioekonomické rovnosti, spolu s dalšími symbolickými universy začala hýbat veřejným 

míněním všude tam, kde informační prostředky nebyly omezeny cenzurou, přičemž 

k rozšiřování tohoto prostoru docházelo i proti vůli jednotlivých států. Všeobecné vzdělání a 

osvěta, jež uvedené procesy potřebovaly ke svému nastartování, zároveň vedly 

k definitivnímu ustavení veřejného mínění, mezi jehož požadavky se vedle svobodného 

přístupu k stále většímu množství informací a zájmu o ně začalo dostávat i politické 

zrovnoprávnění, stejně jako k nezbytnosti byrokratické správy fungující v duchu účelové 

racionality. 

Na tomto místě není třeba podrobněji zkoumat uvedené i další zásadní změny západoevropské 

společnosti v 19. století, je však nutné upozornit na skutečnost, že jejich novost, rychlost a 

dosah si do značné míry uvědomovali již jejich současníci. Chápali je především z hlediska 

krize legitimity stávajícího řádu, v jejímž důsledku například "vznešenost a důstojenství 

[vládnutí] ... již nevyžadovaly Božího svolení, nýbrž souhlasu poddaných" (Schulze 2003: 

150). Změněnou roli náboženství ve společnosti však rozhodně nevyjadřoval jen úbytek až 

likvidace religijní legitimace státních útvarů, k němuž se ještě vrátíme v následujícím oddíle. 

Již od konce 17. století totiž v některých částech Evropy začal probíhal proces určité 

sociokulturní dechristianizace, kdy se z křesťanství, které zabíralo veškerý čas, stalo 

náboženství, na které člověk pamatoval jen o nedělích (ibid.: 151 ). Společnost v náboženském 

smyslu heteroreferenční se stávala společností obrácenou primárně k sobě samé, což se 

typicky projevilo v proměně diskursu o smrti, nebo ve zvyšování počtu mezikonfesních 

sňatků a zvyšování kontroly porodnosti, a to přes soustavné církevní zákazy (Holscher in 

Smith 2001: 42). Církve, především katolická církev, začaly být v první polovině 19. století 

vnímány jako zpátečnické, protipokrokové instituce, spíše omezující individuální a sociální 

rozvoj než jej vedoucí a/nebo náležitě usměrňující; tento modernistický antiklerikalismus sám 

o sobě nebyl ničím novým, nové však bylo jeho masové rozšíření ve společnosti (Chadwick 

1977: ll 0-116) a skutečnost, že s obzvláštní silou (byt' o něco později) zasáhl ty oblasti, kde 

katolicismus byl vládnoucím náboženstvím (ibid.: 13 7). Co dosud platilo jen pro intelektuály, 

že "náboženské přesvědčení ustupuje ze svého dosud primárního postavení a jeho místo 

zaujímá [nejen; pozn. ZRN] idea národa, jeho prospěchu a jeho slávy" (Rak 1979: 103), se 

v tomto období stalo celospolečenským jevem. V protestantských nebo nábožensky 

smíšených zemích, které se s výzvami modernizace vyrovnávaly snáz, mohlo naopak 

docházet k propojování náboženského a národního principu. 
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Přestávalo-li organizované náboženství fungovat v rovině politických a socioekonomických 

institucí, byť proti tomu existovaly různé reakce, a docházelo-li zároveň v důsledku 

urbanizace k dezintegraci tradičních lokálních pospolitostí, sociálně-integrační role religiozity 

a (sebe)identifikace na náboženském/konfesním základě musela být nahrazena jiným typem 

(alespoň sociálně) transcendujících společenství. Vedle ideje národa, případně později 

socialistického třídního internacionalismu, jež tuto úlohu hrály v obecné rovině, k tomu došlo 

především prostřednictvím spolkové činnosti. Spolčování na etnické, profesní, politické, 

vzdělanostní a vzdělávací, socioekonomické, pracovní, zábavní či sportovní bázi, abychom 

jmenovali alespoň nejdůležitější typy těchto sociálních útvarů, se proto pro 19. století stalo 

naprosto typickým a zasahujícím všechny sociální vrstvy; platilo ostatně i to, že "národní 

myšlenka se mezi obyvatelstvem šířila zejména spolkovou činností" (Schulze 2003: 189-190; 

dtto Kaiserová 2003: 17). Nová forma sociální organizovanosti přitom nahrazovala (lokální) 

společenství, ustavená mimo jiné na náboženském základě (Yinger 1964: 295-302), přičemž 

na jednu stranu prostředkovala socializaci v nejistém, náhle rozšířeném prostředí a zároveň 

poskytovala nový typ legitimizace individua prostřednictvím sociální identifikace. Jejím 

důležitým prvkem však bylo, jak již bylo zmíněno, že k ní docházelo v prostředí poměrně 

rozsáhlé identitní plurality a že předpokládala multidimenzionalitu osobního sebevymezení, 

které z tohoto důvodu většinou neprobíhalo v negativním smyslu. Krátce řečeno, 

v devatenáctém století se v západní Evropě stalo běžným, že se člověk cítil příslušníkem 

svého národa, občanem státu, členem jedné či více menších korporací na politické, profesní, 

sociální či jiné bázi, aniž se proto musel přestat cítit věřícím jedné z křesťanských konfesí 

(případně židem). Druhým důležitým důsledkem tohoto stavu se stala skutečnost, že nezávisle 

na posledně uvedeném predikátu tento člověk přestal cítit nezbytnost důsledně setrvávat na 

všech představách a vykonávat všechny úkony, které jeho církev od svých stoupenců 

požadovala. 

Dechristianizace a konec regálního principu 

V období, které sledujeme, se z určitého pohledu nejvážnějším konkurentem církevně 

organizovaného náboženství stala idea národa; socialismus a scientismus, případně další 

podobná protinábožensky orientovaná symbolická universa, se masověji rozšířily až později a 

to v důsledku zvyšování míry individuální (byt' třeba kolektivně prostředkované) identity na 

úkor "celospolečenské". Jak již bylo řečeno, "idea konfesí [se] přelila do nacionalismu" 

(Zuber 2003: 454), protože ten na jednu stranu představoval (stále ještě potřebné) 
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celospolečenské zaštítění, byť jen v rámci jednoho státu (nebo společnosti/í k jeho 

sjednocení/konstituci směřující/ch, jako to bylo typické zejména v případě Německa a Itálie) a 

zároveň umožňoval negativní kolektivní (sebe)vymezení. Místo náboženství, které 

v devatenáctém století postupně přestávalo plnit svou úlohu legitimizační ideologie států, 

protože ztrácelo na věrohodnosti, musela nastoupit nějaká jiná ideologie a tou se zhruba 

v letech 1815-48 stala právě idea národa, protože - podobně jako náboženství - "nabízela 

orientaci, společenství a transcendenci" (Schulze 2003: 158). Vedle toho umožňovala "zhostit 

se nenávisti" vůči "těm druhým", nezapadajícím do náležitého identifikačního schématu a 

tvořícím jeho antagonistický komplement, jimiž se staly jednak národnostní menšiny uvnitř 

"svých" (potenciálních) států, ve druhé řadě internacionální socialistické hnutí a konečně, 

nikoli nejméně významně, přesažné církve a na prvním místě církev katolická. Tyto 

z nacionalistického hlediska nežádoucí elementy bylo třeba disciplinovat, respektive 

likvidovat (Chadwick 1977: 129). Zároveň platilo, že "idea národa v sobě nesla i religiózní 

náznaky- jelikož národ není bezprostředně patrnou či zřejmou realitou, musí se v něj věřit. 

Nacionalismus je světským náboženstvím industriálního věku. Nebyl to však již Bůh, nýbrž 

národ, od nějž se novému státu dostávalo ospravedlnění" (Schulze 2003: 159). 

Pro romantický nacionalismus herderovského ražení platilo, že ,jazyk se ... stává jednotícím 

a určujícím prvkem, často místo náboženství" (lm Hof 2001: 232), přičemž druhým 

opravedlňujícím podkladem pro existenci národů, v moderním smyslu chápaných jako 

společenství sobě rovných individuí, se stala jejich historie, respektive "národní mytologie" 

dokládající jejich dávnou (a neměnnou) existenci prostřednictvím vědeckých důkazů (Schulze 

2003: 165; v českém prostředí podobnou skutečnost doložil např. E. Maur in Národní 

obrození 1998: 12-13, 15). V této souvislosti není třeba diskutovat o tom, vznikly-li národy 

v 19. století a nakolik potřeba využít tuto ideologii ve prospěch legitimace státních útvarů 

deformovala "oficiální" historiografii tohoto období, protože odpověď na obě otázky je do 

značné míry diktována zvolenou perspektivou, je však nutné zdůraznit všeobecnost a 

fundamentální významnost této konstrukce. Historicky zakotvené národy na etnické bázi, 

tvořící státní útvary či se o to alespoň snažící se nejpozději v druhé polovině 19. století staly 

základními činiteli evropských dějin a "zároveň se šířila představa národa jako nadosobní 

hodnoty, ideálu, za který je třeba žít i umírat" (Hroch 1986: 9). Ve funkci ultimativní 

individuální i kolektivní identity národní vědomí nahradilo církevní příslušnost a dokázalo si 

podrobit deprivilegovaná (sebe)vymezení včetně konfesionálního; typickým příkladem může 

být Francie směřující k odluce státu a církví (uzákoněné nakonec v prosinci 1905) nebo 

denominační Spojené státy, ale na druhou stranu i sjednocující se Německo a Itálie. 
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"Pokračující nacionalizace společnosti vede k tomu, že i Bůh se často stává národním 

majetkem" (Kaiserová 2003: 158), což v případě německých protestantských zemí vedlo 

k silné nacionální identifikaci s reformačním dědictvím (ale i s předkřesťanskou Germánií), 

pročež všechny pokusy o odstranění vazby těchto církví na stát zůstaly neukončeny (W. 

Altgeld in Smith 2001: 52n.).541 Německým katolíkům, kteří odmítali ultramontanismus a 

některé výsledky I. Vaticana, především konsekventní dogma o papežské neomylnosti, 

nezbylo po nezdařených protestních akcích než z katolické církve vystoupit a založit vlastní 

církev starokatolickou, představující pro Němce spojení náboženského a národního principu 

(Kaiserová 2003: 31, 34). Nová říše se však ještě v roce vyhlášení císařství (1871) pustila do 

rozhodného boje s náboženstvím, především s internacionálním katolicismem. V rámci tohoto 

tak zvaného Kulturkampf-u byla omezena svoboda kázání a církevní vliv na školství, byl 

zaveden civilní sňatek a usnadněno vystoupení z (katolické) církve, nařízeno spoluužívání 

katolických kostelů pro starokatolíky a povinná přísaha na státní zákony pro všechny 

duchovní, z Německa byli vypovězeni jezuité a redemptoristé a později i všechny ostatní řády 

a řeholní společenství. Bismarckovy zákony se sice v plné síle udržely jen do roku 1880, kdy 

začala jejich postupná demontáž, protože se (podobně jako v případě revoluční Francie) 

ukázaly kontraproduktivní prvky protináboženského boje, nicméně nacionální (případně 

nacionálně-náboženské) hnutí Los von Rom bylo zřetelným projevem vzdouvající se vlny 

nacionalismu proti tradiční religiozitě, využívající ovšem podobné prostředky a plnící 

podobné funkce. V Itálii byla situace komplikovanější o to, že územnímu sjednocení bránila 

existence papežského státu, sice značně redukovaného, avšak na rozdíl od německých 

biskupství-knížectví stále ještě "nezrušeného". K symbolickému poslednímu dílu sjednocení 

Itálie došlo po francouzské porážce u Sedanu, odstraňující závazky Piemonťanů Ludvíku 

Napoleonovi, obsazením Říma v září 1870 a papežovým dobrovolným "Vatikánským 

zajetím". Konflikt mezi (katolickou) církví a národním státem tím nebyl na několik dalších 

dekád ustaven jen ve vlastní Itálii, ale i ve Francii, kde biskupská kampaň za obnovu 

papežovy světské moci vyprovokovala N. Gambettu ke známému výroku, že "klerikalismus je 

Nepřítelem!", zatímco Pius IX. mezi "nejhorším morem", napadajícím lidskou společnost 

neváhal zmínit existenci nacionalistických států a všeobecné volební právo (obojí cit. in 

Chedwick 1977: 113). 

Konfrontace konfesionálního a národního principu a (sebe)identifikace byla sice nejostřejším, 

avšak nikoli obecným projevem dezetablování religijní legitimace státních útvarů. Mnohem 

541 Šlo o pokus frankfurtského parlamentu v roce 1848 o dezetablování státních církví a o pruskou ústavu z roku 
1850, která sice dávala evangelické církvi právo vnitřní autonomíe, ale její závislost na státu nijak nerušila. 
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častěji a s trvalejšími důsledky naproti tomu docházelo k likvidaci výlučného postavení dosud 

panujících církví a k jejich zrovnoprávnění s ostatními, státem uznanými konfesemi, tedy 

k likvidaci tolerančních omezení. ,,En mettant jin a l 'identification de l 'État et, a travers lui, 

de la société avec une religion a l 'exclusion de toute autre, l 'abrogation des containtes qui 

frappait les dissidents amorcait un mouvement qui conduisait inéluctablement a la distinction 

toujours plus marquée entre religion et société. La liberté religieuse comporte une dynamique 

qui imposait par exemple de retirer le caractere ďobligation légale a certaines dispositions" 

(Rémond 1998: 183). V důsledku tohoto zrovnoprávnění všech (dosud státem uznaných) 

konfesí obvykle začalo docházet k rozdělování náboženských úkonů (v katolické církvi často 

spojených s udílením svátostí) a úřadních aktů spojených s významnými životními událostmi, 

jako bylo narození dítěte, sňatek, rozvod či pohřeb. Namísto konfesionální/kanonické 

legislativy, která jejich provádění sankcionovala (nebo v případě rozvodu katolíků naopak 

zakazovala), nejčastěji v druhé polovině 19. století v různé míře nastoupila legislativa státní, 

která církevní buď zcela nahradila nebo alespoň z vnějšku ohraničila a zároveň umožnila 

vyhnout se jí. Další významnou oblastí, v níž byl omezován církevní vliv ve prospěch 

státního, bylo školství a osvěta obecně. Svoboda volby náboženského vyznání, jejich 

zrovnoprávnění (pod státní patronací přinejmenším v rovině ne/povolení) a omezení sociální 

role ve prospěch sekulárních institucí na druhou stranu neznamenala povolení stavu bez 

náboženství/vyznání. Většina vlád zůstala přesvědčena, že ateistům nelze důvěřovat a 

k institucionalizaci tohoto stavu proto docházelo až na konci 19. století, pokud ne ještě 

později (ibid.: 189). Zároveň s náboženskou liberalizací ve svrchu zmíněných intencích, 

obvykle docházelo ke zrušení regálního principu, dotvrzujícímu rozdělení státních a 

církevních zájmů. Stát se (v různé míře) vzdal svého práva zasahovat do vnitřních záležitostí 

jednotlivých náboženských společenství, což definitivně stvrdilo rozluku občanského a 

konfesionálního principu.542 Více či méně odlukovou cestou se postupně vydaly především 

katolické země (ibid.: 191 ), protože katolická církev představovala "největšího nepřítele", 

mimo jiné i proto, že sama nedokázala rozlišovat mezi modernistickým liberalismem, který jí 

mohl být z určitého hlediska i prospěšný, a antiklerikalismem a proti oběma hnutím se snažila 

(neúspěšně) bojovat. Výsledkem bylo pochopitelně to, že došlo ke spojení liberálů 

s antiklerikály a k dalšímu posílení proticírkevních, případně i protináboženských postojů. 

542 Žádný z různých modelů novodobých vztahů evropských států a církví, včetně francouzské odluky, však na 
druhou stranu úplně nezrušil tyto vazby, respektive plně neoddělil církevní závislost na státu; viz Rémond 1998: 
25ln. 
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Nezávislost církví na státech, výrazněji se opět projevující především na katolické straně, 

vedla církevníky k unifikaci vlastních zájmů a kjejich předřazení zájmům státním. Výrazem 

tohoto postoje se stal nejen stále trvající, ale ještě posílený ultramontanismus, spojený 

s novým rozhraničováním nejen vůči ostatním konfesím, ale také vůči liberálním a sekulárním 

státům. Příznačné v této souvislosti bylo, že Pius IX., jako první papež v historii, na 

Vatikánský koncil nepozval zástupce křesťanských panovníků, a jeho nástupce krátce po 

svém zvolení zrušil i jejich právo námitky proti volbě papeže. Nová konfesionalizace, k níž 

nejpozději od poloviny devatenáctého století došlo, proto měla jeden významný rys odlišný 

od konfesionalizace šestnáctého věku. Nebyla spojena se státní autoritou, nebo alespoň nikoli 

nutně. Církve si ve svém boji musely poradit samy, případně bojovaly dokonce i proti státu 

nebo společnosti, jíž zároveň chtěly v náboženském duchu reformovat, zatímco na jejich 

straně stálo čím dál tím méně "věrných". 

Druhá konfesionalizace 

Jako reakce na dechristianizaci či antiklerikalismus značné části západoevropské společnosti 

se vedle politického konzervatismu, zdůrazňujícího religijní legitimaci společnosti a státu, 

uplatnil především "politický katolicismus, jímž reagovala menšina populace, jejíž tradiční 

ostrůvky změna společenských hodnot tolik nezasáhla a jenž se bránila mocenským nárokům 

převážně protestantského, agresivně vystupujícího liberalismu" (Schulze 2003: 154). 

V politické rovině se tento směr projevil především v Prusku, respektive v Německu, kde 

katoličtí poslanci v roce 1852 vytvořili nejprve katolickou frakci a o šest let později vlastní 

stranu Centrum. Ruku v ruce s tím začaly vznikat partikulární katolické spolky (včetně 

nových řeholních společenství), katolický tisk, stejně jako se objevily snahy bojkotovat jinou 

než katolickou, tedy protestantskou a židovskou literaturu a kulturu (J. T. Zalar in Smith 

2001: 121-152). V této souvislosti byly od roku 1849 organizovány jezuitské vnitřní misie, 

snažící se o obnovení náboženských (katolických) hodnot ve společnosti, které protestanti 

považovali za nepřístojnou agitaci ve prospěch katolicismu a snahu o institucionalizaci 

proselytismu. Jejich výsledný efekt byl proto vlastně opačný, nastartovaly nacionálně 

motivované hnutí Los von Rom a pro-protestantskou agitaci poslední třetiny století (M. B. 

Gross in ibid.: 246-247). Konfesionální princip se však uplatnil i v rozdílném hodnocení 

historie, kdy němečtí katolíci bezvýhradně obhajovali kulturní působení jezuitů v raném 

novověku, zatímco protestanti v nich viděli nástroj protireformace, "prodlouženou ruku" 

protiněmeckého Říma a pokrytecké zastánce probabilismu (T. Healy in ibid.: 153-183). 
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Uvedené instituce a postoje, které se okolo poloviny 19. století objevily v německých zemích, 

přitom byly příklady potvrzujícími pravidlo uplatňující se i jinde. V této době totiž v mnohem 

širším měřítku - vedle německých zemí také v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii a 

Francii (Blaschke 2001: 19) - došlo k vědomému obnovení církevního (sebe )vymezování 

jako jediného "pravého" (náboženského) společenství. Kromě boje proti "vnějšímu nepříteli", 

přestavovanérnu ostatními církvemi, i liberální necírkevní společností, který se projevoval 

prostřednictvím polemik a politizace jednotlivých konfesí, obě konfesionalizace spojovaly i 

další vnitřní souvislosti, především snaha o dosažení věroučné, případně sociálně-politické 

názorové uniformity, jdoucí cestou klerikalizace, centralizace a sociální disciplinace (ibid.: 

14-18; Hanuš 2001: 4). Konfesionalizace 19. století proto protežovala institucionalizované 

církevní autority, klérus a teology před laiky, usilovala o jednotné církevní vedení v podobě 

(katolického) ultramontanismu a posílení moci řídících církevních orgánů v neprospěch 

presbyterního systému (v případě protestantů), a těmto krokům podřídila církevní školství a 

výchovu v nejobecnějším smyslu. Aby spolu církve mohly znovu bojovat a aby mohly (každá 

zvlášť) čelit náporu nevítané sekularizace, považovaly za nutné semknout své věřící do 

jednotného šiku proti "těm druhým", přičemž svá práva a svou výlučnost odůvodňovaly -

paradoxně podobně jako to dělal jim protivný nacionalismus a laické státy- prostřednictvím 

historické argumentace (Blaschke 2001: ll). 

Tento proces byl silnější na katolické straně nejen pro specifický charakter této církve a jejího 

světského panování, ale také proto, že se mnohem silněji obracel proti liberálním institucím, 

zatímco protestanti, mnohdy jejich spolubudovatelé, v nich nespatřovali žádné ohrožení svých 

zájmů. Protestantská konfesionalizace, silná zejména v podobě novoluterství, se proto omezila 

především na vzájemné teologické půtky mezi oběrni hlavními konfesemi a na jejich boj proti 

katolicismu, aniž podstatněji ovlivnila sociokulturní dění jako celek. Bylo tornu tak i z toho 

důvodu, že protestantská teologie a filosofie v 19. století natolik splynula s modernistickým 

uvažováním, že její svébytnost se v tomto triumfu vlastně rozpustila. Liberálně-teologické 

zdůrazňování sociální úlohy křesťanství a kantovský důraz na etiku vedly spolu s umírněným 

neologisrnern jednak k "obecnému křesťanství" v podobě základního hodnotového nastavení, 

které sice bylo nezpochybnitelné, ale zároveň příliš neovlivňovalo politické, sociální a 

ekonomické jednání, a ve druhé řadě k faktickému oddělení náboženské a profánní sféry, 

k vytlačení angažované religiozity na okraj zájmu. Protestantská teologie, respektive ty její 

části, které překračovaly toto obecné paradigma, se stala marginální záležitostí bez 

významnějšího ohlasu, přístupnou jen nernnohým skutečným zájemcům. Toto "souznění 
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náboženství a světa" dokázala v Evropě zrušit až první světová válka a nástup barthovské 

novoortodoxie, dialektické teologie Slova. 

Zcela jinak tomu bylo v případě katolické církve, která se s modernizačními změnami 

vypořádávala mnohem obtížněji ale také razantněji. Problémy s ortodoxií měli již v první 

polovině století umírnění racionalisté- G. Hermes, A. Gtinther, J. Frohschammer, jejichž díla 

se později dostala na Piův Syllabus, avšak fideismus a katolická ttibingenská škola zase 

nedokázaly pro většinu církve vytvořit náležitou "pevnost" proti společenské sekularizaci. Po 

polovině století proto převládla spíše novoscholastika, snažící se na aktuální otázky 

odpovědět prostřednictvím důsledného tomismu (k vývoji katolické teologie cf J. Dolista in 

Hanuš 2002: 83-87), ale především praktické utilitární zájmy, které církev výrazně oddělovaly 

od požadavků sociální majority. Zdi "katolického ghetta", jako bylo dogma o Mariině 

Neposkvrněném početí z roku 1854, o dekádu mladší Syllabus errorum a potom jediný, o to 

však zásadnější výrok prvního Vaticana (o papežské neomylnosti), byly budovány zcela 

záměrně jako rozhraničující linie mezi "zatracenou" společností a stoupenci jediného 

"pravého", samospasitelného světonázoru. "Druhá fáze restaurace se fakticky smiřuje 

s dualitou světa. Dělící čára mezi empirickou církví a necírkevním světem je čarou mezi 

absolutním dobrem a absolutním zlem, spásou a nespásou" (Putna 1998: 71). Tento trend trval 

i přes jisté (křesťansko-sociální a národně-emancipační) uvolnění za pontifikátu Lva XIII. až 

do konce 19. století a ještě déle. Církevní uzavření se výzvám modernity, stejně jako 

papežovo "vatikánské vězení", přitom bylo o to silnější, že zároveň namnoze využívalo 

moderní organizační principy - byrokratizaci a centralizaci církevních struktur, mediální 

agitační prostředky, politické stranictví a spolkovou činnost - nebo na (mýtizované a 

idealizované) historii založený hodnotově legitimační postoj, v daném případě alespoň 

v rétorice důsledný tradicionalismus. Devatenácté století se však zároveň stalo obdobím do té 

doby nebývalého nárůstu tzv. soukromých mariánských zjevení, jichž bylo díky větším 

komunikačním možnostem napočítáno 427543 (včetně českého Filipova; cf Kaiserová 2003: 

114-124), plných hrozících trestů a zaslíbení budoucích katastrofických událostí. V tomto 

případě, stejně jako v obrovském nárůstu kongregací a dalších zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu či Mariinu, nešlo ani tolik o církevní záměr, byt' ten zjevení začal záhy využívat, 

jako spíše o lidovou negativní reakci na modernizaci a s ní spojenou institucionální 

sekularizaci. Paradigmatická byla především tři po sobě jdoucí francouzská mariánská zjevení 

- Cathérine Labouré v Paříži v ulici du Bac v letech 1830-31, Melánii Cal vat a Maximinu 

543 Oproti 491 v předchozích lSti stoletích. 
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Giraud v La Salette v roce 1846 a konečně Bernadettě Soubirous v Lourdes v roce 1858- jež 

se stala "vzorem" pro řadu dalších zjevení a náboženské události kolem nich, včetně 

masového poutnictví. Konfesionální bojovnost uvedených (původně) lidových náboženských 

struktur, stejně jako C. Brentanem rozšířená "nová mystika" A. K. Emmerichové, katolickou 

výlučnost podtrhovala neméně než "shora" vedená institucionální rozhraničení. 

Stinnou stránkou takto zformované "pevnosti katolicismu" ovšem byla skutečnost, že jejích 

"obránců" valem ubývalo. Katolická církev si sice do značné míry dokázala zachovat svoji 

výlučnost a v jednostranné diskusi s moderní společností si ji obhájit, antiklerikálně 

orientovaní liberálové ji však právě proto nadále nemínili brát vážně a místo dialogu s církví 

prosazovali její marginalizaci, případně institucionální likvidaci. Nutno přitom zdůraznit, že 

stále větší část (katolické) společnosti přicházela na tyto pozice, i když se přitom nutně 

nemusela vzdát svého formálního katolicismu. 

Postavení náboženství v moderní společnosti 

Modernizační změny, představované v sociální, ekonomické a kognitivní oblasti akcelerací 

dlouhodobých vývojových procesů a v oblasti politické a kulturní revolučními zvraty a 

konstitucí nacionalismu, později doprovázenou i socialistickým hnutím, znamenaly pro 

tradiční církevně organizovanou zbožnost výzvu, na kterou dokázala odpovědět buď jen svou 

vlastní marginalizací a "přitakáním modernitě" (v případě většiny protestantské teologie) 

nebo negativně v případě katolicismu. Tyto reakce sice měly konsekventní ohlas v lidových 

vrstvách, ale to se týkalo jen menšiny věřících, zatímco jejich většina se (neúspěšně) 

dožadovala pozitivnějšího nebo alespoň strukturovanějšího přístupu k výzvám, jež ji 

oslovovaly a/nebo jejichž tlaku se podvolovala. V důsledku toho došlo k diferenciaci mezi 

formální náboženskou příslušností, jež sice zůstala ve většině případů zachována ale která 

nadále příliš nedeterminovala sociální jednání a myšlení svých subjektů na jedné straně, a 

mezi privatizovanou vírou, předávanou především prostřednictvím rodinných vazeb, na straně 

druhé (L. Holscher in Smith 2001: 35-39). Toto rozdělení bylo důslednější v katolických 

zemích, kde také docházelo ke vzniku katolických pendantů moderních sociálních organizací 

a struktur, stejně jako k masovější eskalaci poticírkevního hnutí (Chadwick 1977: 137). Ruku 

v ruce s modernizací proto přicházelo její ideologické ospravedlnění, sekularizační diskurs, 

který ex post legitimoval uvedené sociální změny jako nevyhnutelné důsledky evoluce lidské 

společnosti, zároveň vedoucí ke konečnému zániku náboženství. 
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Znejistění, k němuž vedl rozpad tradiční společnosti a nefunkčnost její religijní legitimace, 

poprvé prokázaná Francouzskou revolucí, této percepci náboženství do značné míry 

nahrávalo, protože stávající náboženské formy se- z úhlu pohledu autoreferenční společnosti 

- s těmito výzvami nedokázaly vyrovnat. Privatizovaná religiozita, která nebrala ohled na 

"oficiální" náboženské učení a stavěla se namnoze proti němu, naproti tomu dokázala v rychle 

se měnícím světě orientovat, socializovat a transcendovat jen část populace, patrně ne o 

mnoho větší než byla část radikálních odpůrců těchto změn. Většina společnosti se namísto 

toho musela upnout k jiným symbolickým universům, a pokud nepřestala věřit v Boha, což 

byl ještě i na konci 19. století dost extrémní postoj, své náboženské přesvědčení musela 

vměstnat mezi ostatní identity, jimiž disponovala a k jejichž legitimační funkci se obracela, 

nebo je s nimi přímo spojit. Religiozita "mlčící většiny", která se nepřikláněla ani 

k proticírkevním a protináboženským postojům ani ke (katolické) církevní reakci na ně, se 

v důsledku toho nutně formalizovala, zvnějšňovala a omezovala na nezbytné podřízení se 

církevním institucím v oblastech, kde to bylo nutné, zatímco v soukromí si ponechávala 

vlastní náboženské přesvědčení a ve veřejném životě se řídila nenáboženskými hodnotami 

a/nebo ideologiemi. Druhá konfesionalizace tak vyvolala pravý opak toho, oč usilovala, 

výrazný pokles tradiční náboženskosti, který byl tím větší, čím razantněji byla uplatňována.544 

544 Podobně ostatně ve dvacátém století protestanti reagovali na barthovskou teologii Slova. 
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2. KAPITOLA 

MODERNIZAČNÍ PROMĚNY POSTAVENÍ 

NÁBOŽENSTVÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

V rakouských a samozřejmě i českých dějinách 19. století zaujímají významné místo 

revoluční události roku 1848 a to, co po nich následovalo. V překotném vývoji po březnu 

1848 totiž na jednu stranu došlo k vytvoření české občanské společnosti a z tohoto úhlu 

pohledu ke zformování novodobého českého národa jakožto uvědomělé politické a kulturní 

entity, revoluce však na druhou stranu znamenala i potvrzení obav z toho, že se francouzský 

vývoj může opakovat kdekoli v Evropě, takže jak její likvidace, tak množství vládních a 

institucionálních kroků z druhé poloviny století nemělo jiný cíl, než opětovnému výbuchu 

lidových vášní co možná nejúčinněji zabránit. V této práci nemusíme podávat hlubší 

charakteristiku politického vývoje v revoluční době a bezprostředně po ní, protože to již 

udělali jiní (např. Kazbunda 1929; Národní obrození 1998; Polišenský 1975; Roubík 1948; 

Trapl 1977 ad.), je však třeba upozornit na skutečnost, že revoluční události vedly k podstatné 

eskalaci náboženských otázek a to nejen v souvislosti s pražskými protestanty, jak na to 

upozorňoval J. Lukášek (zejm. Lukášek 1927; !dem 1937). Již K. Kazbunda totiž 

zdůrazňoval, jak nesprávné je, že bádání o revoluci roku 1848 nepostihuje význam 

náboženské otázky (Kazbunda 1929: 233), aniž tento výzkum od jeho doby valně pokročil. 

Na následujících stránkách se proto pokusíme o alespoň stručné naznačení náboženských 

souvislostí české revoluce a dalšího vývoje v období tzv. bachovského absolutismu (do roku 

1859, respektive do Říjnového diplomu v roce 1860 a následující Únorové ústavy) až do 

konce Toleranční doby, stejně jako o artikulaci skutečnosti, že prostřednictvím revolučního 

vyhrocení událostí došlo k tomu, že mnohé dosud skryté obecné vývojové trendy vystoupily 

na povrch, byly artikulovány a také (s různými záměry i úspěchem) řešeny. Jako v celé práci i 

zde nás bude zajímat především vývoj český, takže o situaci na Moravě a v dalších zemích 

habsburského soustátí půjde jenom přeneseně nebo bude uváděna z komparativních důvodů; 

v zásadě však lze říci, že moravský vývoj byl až do čtyřicátých let poněkud opožděn za 

českým, ale v roce 1848 a po něm Morava Čechy rychle dohnala (Putna 1998: 207-208; Trapl 

1977). 

544 



Přes veškerou (selektivní) snahu císařů Františka a Ferdinanda o separaci jejich zemí od 

soudobého západoevropského dění, pokud zavánělo politickou nestabilitou, se vývoj 

v Čechách v první polovině 19. století zásadně neodlišoval od jiných států Evropy, snad byl 

jen o něco zpožděn (Tobolka 1932-37, 1.: 11-13, 17n.). I zde se začaly objevovat 

modernizační sociální, hospodářské a kulturní posuny a jejich rétorické ospravedlnění, včetně 

pozvolné konstituce politiky jako jedné ze součástí veřejného prostoru (jež byla dovršena 

právě po březnu 1848), mezi jiným i rozpojení privatizované, osobní a rodinné víry na jedné 

straně a církevně organizované religiozity na straně druhé. Tento znak pravděpodobně 

dokonce byl, vzhledem k návaznosti národního hnutí na husitskou tradici a ne-národnímu 

charakteru vyšší církevní hierarchie, v Čechách výraznější než kde jinde. V první polovině 19. 

století tedy došlo k tomu, že "'svěť, rozuměj městská ... společnost, žije nanejvýš s církví, 

nežije však církví ... Církev se stává [jen] jednou ze součástí moderního světa" (Putna 1998: 

35). K vyhrocení této situace došlo právě v průběhu revoluce, na jedné straně opožděným 

pokusem o "osvícenskou" (katolickou) církevní reformu, vědomě navazujícím na reformy 

Josefa II., ale jdoucím mnohem dál v duchu liberalismu, a na straně druhé (respektive po 

neúspěchu prvně uvedených pokusů) víceméně paušálním odmítnutím katolické církve, ať již 

(méně často) vedoucím k emancipujícím se církvím protestantským, nebo (častěji) 

k formálnímu setrvání v katolické církvi a zároveň její více či méně artikulované kritice. Ve 

sféře vládnutí tuto situaci potvrdil konkordát z roku 1855, který vyvolal značnou nelibost a 

nakonec neuspokojil ani své rakouské tvůrce, zatímco ústupky protestantským církvím -

jeden z mála skutečných výdobytků revoluce- byly do jisté míry okleštěny a celkově se po 

deseti letech ukázaly jako nedostatečné, takže bylo nutné vydat Protestantský patent. Ani 

jedna z těchto zásadních institucionálních změn však nedokázala zvrátit společenský a 

kulturní vývoj, který směřoval k formalizaci církevního křesťanství a v jeho neprospěch. 

Církve a jejich rozhodní stoupenci na tuto situaci reagovali, podobně jako v jiných zemích, 

obranným útokem. Zatímco po většinu Toleranční doby byl charakteristický 

mezikonfesionální klid (někdy připomínající spíše lhostejný nezájem), okolo poloviny století, 

ještě před revolucí a tím spíše v jejím průběhu, se opět objevily třenice mezi katolíky a 

protestanty, které úřady musely řešit v souladu s tolerančními předpisy. Úřady se přitom 

vcelku snažily být nestranné, jejich cílem bylo zachování pořádku (Lukášek 1929: 174). Proto 

například litomyšlský magistrát v listě sloupnickému reformovanému pastorovi z 1 O. 

listopadu 1847 zdůrazňoval, že "evangelíci se mají v hospodách a při schůzkách s katolíky 

zdržet všeliké řeči o náboženských věcech" (Smetánka 1931: 40), k radikalizaci však 

docházelo na obou stranách konfesionální hranice. Nepochybně k tomu výrazně přispěla 
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agitace duchovních, oslovující alespoň část věřících, stejně jako nově zřízené konfesionální 

tiskoviny. V roce 1847 totiž byl založen katolický Blahověst a v roce 1849 všeprotestantský 

(ovšem jen český) Českobratrský hlasatel, respektive po jeho úředním zastavení následujícího 

roku umírněnější Českobratrský věstník, časopisy které na jednu stranu těžily z dobové 

zpolitizované atmosféry, která přímo vybízela ke čtení, jak o tom svědčily i jejich vzájemné 

odkazy a/nebo polemiky s politickými a kulturně-zábavními listy, zároveň však byly výrazem 

nové konfesionalizace a její snahy získat na svou stranu běžné věřící. Konfesionální vědomí 

fungovalo jako politikum, zcela moderně vstupovalo do veřejné sféry a "komercionalizovalo 

se", nejen pro městskou populaci ale postupně (až v druhé polovině století) i na venkově, i 

když na druhou stranu na tuto ,,hru" byli ochotni přistoupit jen někteří věřící. V této 

souvislosti například M. C. Putna hovoří o důsledcích revolučního vyhrocení předbřeznového 

vývoje jako o "zahnání do ,katolického ghetta'. Katolíci se stávají bojovnou ale kulturně 

inferiorní menšinou" (Putna 1998: 35, 148; !dem in Hojda-Prahl 2003: 9) a obdobnou situaci 

bychom mohli pozorovat i na protestantské straně, i když zde nebyla tak silná dělící čára mezi 

"profánní" a "věřící" částí společnosti, charakteristická pro většinový katolicismus, jako spíše 

(dočasně) mezi oběma církvemi. Zatímco do poloviny devatenáctého století bylo křesťanství 

- v intelektuálních kruzích reformované v osvícenském či romantickém duchu a na venkově 

spíše "reziduálně barokní" - přes všechnu kritiku a odstup všeobecně přijímanou hodnotou, 

po roce 1848 došlo v souvislosti s nástupem druhé konfesionalizace k jeho mnohem 

razantnějšímu (byť většinou partikulárnímu) odmítnutí částí populace, komplementárnímu 

k tomu, jak se k jeho konfesionálnímu vyhrocení přimkla druhá část. 

Výzry roku 1848 jako důsledek sociokulturních proměn 

Česká společnost se v průběhu Toleranční doby podstatně změnila; nenastala sice ještě 

masivní urbanizace, ale objevila se řada strukturních posunů, které ji (přinejmenším 

v Čechách) předcházely, jako byl technologický rozvoj zemědělské výroby, industrializace a 

především rozvoj populační. Ve druhém a třetím desetiletí 19. století totiž došlo 

k neví danému populačnímu přírůstku (Kárníková 1965: 67), v téže době se (dočasně) ztratil 

rozdíl v demografickém chování mezi průmyslovými a zemědělskými kraji (ibid.: 78, 128, 

137n.). Demografické změny samozřejmě nezůstaly bez vlivu na náboženské smýšlení; rychle 

narůstajícímu počtu obyvatel neodpovídal rozvoj duchovní správy a náboženské výchovy, což 

se projevilo především ve druhé polovině století ve městech (příkladem par excellence mohou 

být města, pozdější předměstí na okraji Prahy), zatímco farní organizace stále ještě vycházela 
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z preurbanizační situace. O podobné tendenci svědčil nárůst počtu mezikonfesních sňatků, 

objevujících se po celou Toleranční dobu, a také růst počtu nemanželských dětí, nepochybný 

od druhého desetiletí 19. věku, který ve čtyřicátých letech dosáhl sedminy všech živě 

narozených a na této vysoké hladině se udržel až do let šedesátých (ibid.: 127). Spolu 

s rozvolňováním církevní morálky, s nedodržováním kanonické obstrukce některých typů 

demografického chování, zřejmě přicházela větší "autoreferenční" životní jistota. I přes 

několik závažných epidemií cholery a válečné hladomory na počátku 19. století se totiž 

rozvijela zdravotní péče, například již od roku 1801 se (zprvu s problémy a přes odpor značné 

části venkovanů) očkovalo proti neštovicím, což prudce zvedlo naději na dožití - což 

vysvětluje populační růst při stagnující porodnosti - a začalo ji dávat do souvislosti spíše se 

situací vezdejšího světa než s transcendentními zásahy. Religijně garantované jistoty 

(přinejmenším implicitně) přestaly hrát takovou roli, jakou měly dříve a místo/vedle nich se 

začaly prosazovat jiné sociokulturní instituce a symboly.545 Podle některých historiků již od 

čtyřicátých let docházelo k lidové recepci socialistických myšlenek (Lněničková 1999: 87-

89), což je sice sporné, avšak politizace veřejného mínění a rozsáhlý triumf nacionalismu byly 

v tomto období nezpochybnitelné (cf např. Hroch 1986: 252, 291). 

S celkovou politizací českého veřejného mínění ve čtyřicátých letech (Hoch 1936: 224; 

Lněničková 1999: 89) souvisela skutečnost, že se měnil charakter žurnalistiky a knižní 

produkce ze zábavné a vzdělávací především na politickou (respektive také nacionální), i 

když i v této podobě si udržela svůj osvětový ráz a nemálo tak sama přispěla k uvedené 

proměně. V této souvislosti je tradičně oceňováno působení Karla Havlíčka, od roku 1846 

redaktora Pražských novin a později vlastních Národních novin a týdeníku (zpočátku vycházel 

dvakrát týdně) Slovan (Volf 1930: 146). České národní hnutí tak sice začalo před revolucí 

roku 1848, ale teprve v jejím průběhu se stalo masovým, přičemž je signifikantní, že naproti 

tomu "rolnická otázka ... v českém programu ... stála na druhém místě" (Hroch 1986: 252, 

291). Podobně tomu bylo i v případě náboženských reforem/změn; ty sice tvořily významnou 

část revolučních témat - nezapomínejme na skutečnost, že Národní výbor ustavil sekci pro 

náboženský řád a že jeho, respektive jejími členy byli tři katoličtí duchovní V. Krolmus, V. 

Štulc a V. Wiesner a po jednom z každé protestantské církve, zastupovaných B. V. Košutem a 

J. Růžičkou - avšak byly posuzovány primárně v národním duchu. Druhá sekce Národního 

výboru, na níž zřejmě měli určující vliv protestantští duchovní, totiž jednala o zavedení plné 

náboženské svobody, zrušení diskriminujícího šestitýdenního náboženského cvičení pro 

545 Cf například pozdější reflexi neznámého katolického duchovního "Duchovní správa před r. 1848"; SOkA 
Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50. 
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přestupující k protestantismu, zrušení poplatků protestantů katolickým duchovním a naopak 

zavedení státních platů (protestantským) duchovním a učitelům, možnosti oddávat smíšené 

sňatky pro protestantské duchovní a svobodné výchově dětí v nich, zavedení samostatných 

protestantských matrik chápaných jako veřejné dokumenty, oprávnění konat pohřební řeči na 

katolických hřbitovech, zrušení omezení stavby věží a zvonů u protestantských modliteben, 

zřízení zvláštní protestantské sekce při pražské teologické fakultě546 a konečně o spojení obou 

protestantských církví v návaznosti na tradici české reformace (Lukášek 1927: 17-18). Šest z 

těchto reformních návrhů se zřejmým nacionálním a pro-protestantským vyhrocením proniklo 

i do požadavků jedné z českých delegací, 18. dubna 1848 odjíždějící do Vídně. Dubnová 

delegace totiž, kromě jiného, požadovala obnovení Majestátu, likvidaci tolerančních omezení 

protestantských církví a jejich zrovnoprávnění (včetně státního financování jejich farářů, škol 

a církevních staveb), vlastní bohosloveckou školu formou zřízení evangelické sekce na 

pražské teologické fakultě, samostatnou českou konsistoř a spojení obou církví na základě 

bratrské konfese a agendy (Lukášek 1915: 100-101). Kromě působení protestantských 

duchovních v národním revolučním hnutí, které mělo své dávno předbřeznové kořeny 

(Lukášek 1929: 196n. ), včetně Košutova členství v radikálním intelektuálním spolku Repeal 

(Lukášek 1927: 11-16), zde jistě působil i obrovský nárůst pro-protestantské a protikatolické 

propagandy v průběhu roku 1848. Aktuálními tématy se stalo jak husitství (VInas 1993: 229), 

tak odpor proti jezuitům (Kazbunda 1929: 233) a znevažování značné části historického 

katolicismu, k němuž měli blízko i někteří katoličtí duchovní (cf např. Putna 1998: 140), 

takže "katolický kněz se musí nadále jaksi omlouvat, že je vlastencem, ačkoliv je katolickým 

knězem. Václav Štulc bude už roku 1849 ve svém listu Blahověst v článku Kněžstvo a národ 

vypočítávat zásluhy katolických kněží o národní obrození - což znamená, že jest potřebí je 

vypočítávat, jelikož se na ně zapomíná" (ibid.: 152). Olšanský pohřeb B. Bolzana 21. prosince 

1848 se pak změnil v přímou protikatolickou manifestaci547 a v následujících letech začala 

z podobných důvodů vycházet jeho kázání (Winter 1935: 189, 194), byťsi to byl značný 

paradox, protože sám Bolzano se na sklonku života díval na soudobou demokracii a rostoucí 

nacionalismus značně kriticky (ibid.: 184). Podle E. Wintra to bylo tím, že zatímco první 

generace "bolzanovských" kněží byla věrná osvícenskému zemskému patriotismu svého 

učitele, druhá se již v romantickém duchu orientovala nacionálně (Winter 1945: 364 ), přičemž 

tento nacionalismus mohl u některých duchovních- a tím spíše u laiků- převážit nad jejich 

konfesionálním přesvědčením. 

546 Vzorem byla univerzita v Bonnu. 
547 Podobně tomu bylo v případě pohřbu exkomunikovaného A. Smetany v roce 1850. 
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Do roku 1848 a (o to rychleji) v jeho průběhu se však nezměnily jen náboženské preference 

určující/nejviditelnější části české veřejnosti, podstatně se změnila i sama katolická církev. 

Není totiž náhodné, že "pražské jar o" 1848 vlastně začalo 19. března na Koňském trhu mší 

arcibiskupa A. J. v. Schrenka za zdar prvního českého poselstva do Vídně, stejně jako to, že o 

den později arcibiskup vydal pastýřský list o nutnosti vyučovat na školách v obou zemských 

jazycích, čímž potvrdil svůj zájem o (některé) nacionalistické požadavky. 22. a 30. března 

byly vydány další pastýřské listy, které v návaznosti na konstituční diskuse šly v reformních 

požadavcích ještě dál. Arcibiskup v nich prohlásil, že "církev byla konstitucí zbavena 

mnohého nepotřebného poručníkování", čímž zjevně myslel její podřízené postavení vůči 

státu, a přihlásil se k hnutí za duchovní a mravní pokrok a (církevní) svobody (cit. in Kadlec 

1991, II.: 195; Kazbunda 1929: 233). K dalšímu vyhrocení požadavku církevních reforem ve 

vnitrocírkevním smyslu i ve vztahu církve ke státu, k němuž došlo na známém shromáždění 

v Lužickém semináři a především jeho mediální odezvou, se však již arcibiskup stavěl spíše 

zdrženlivě. Katolická církev, která si od reforem slibovala (přinejmenším) větší neodvislost 

od státu a potvrzení/znovunastolení svého vlivu na celou společnost, pročež bez větších 

výhrad akceptovala z jejího pohledu rozumné nacionalistické požadavky, se stále zřejměji 

dostávala spíše do vleku událostí, než aby je sama iniciovala. I Slovanský sjezd sice byl 1. 

června započat katolickou mší, k jejímuž iniciování se ve svých nevydaných pamětech 

přihlásil V. Štulc, avšak zdůvodňoval jej (zřejmě oprávněně) tím, že se snažil zabránit 

"schismatické slovanské bohoslužbě". Výsledkem však byl kompromis "dvojího kultu", 

protože dva dny po Štulcově týnské bohoslužbě (mimochodem sloužené před oltářem sv. 

Cyrila a sv. Metoděje) se před sochou sv. Václava na Koňském trhu konala podobně masově 

navštívená bohoslužba slovanská, sloužená srbskými presbytery Stamanovičem a Gruičem 

(Kazbunda 1929: 233-234). Ještě před tím se ovšem strhla diskuse o vnitrokatolických 

reformách. 

K iniciaci této diskuse nepochybně přispěla deklarace občanských svobod, arcibiskupem 

vztažených i na církev, po níž se iniciativy chopil nižší klérus, podporovaný laiky a usilující o 

demokratizaci církevní organizace. V podstatě nicméně nešlo než o dovršení českého 

osvícenského katolicismu bolzanovského ražení (Winter 1945: 147; !dem 1935: 179-181), 

doplněné o ohlas německého reformního katolicismu první poloviny 19. století (Lochman 

1964: 20). Požadavky, s nimiž 18. května 1848 v Lužickém semináři vystoupil jeho rektor F. 

Náhlovský, reagovaly na dobovou situaci katolické církve, na její misijní poslání v měnící se 

společnosti, v některých bodech ovšem zřetelně přestupovaly ustanovení kanonického práva. 

Náhlovský na jednu stranu požadoval zlepšení katolické katecheze a aktualizaci nauky, 
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spočívající v oddělení podstatných a neměnných základů (dogma) a časných záležitostí, které 

mohly být předmětem změn (církevní kázeň, kult svatých, obrazů a odpustků, ušní zpověď, 

mše chápaná jako oběť, latinská liturgie), zmnožení počtu far a diecézí a jejich sjednocení 

s politickými hranicemi, zřízení stálého českého kardinálského místa v Římě, lepší nakládání 

s církevním majetkem a jeho zmnožení integrací majetku Náboženské matice (Medek 1982: 

295; Putna 1998: 146-148; Winter 1945: 342-346). To sice mohlo být v některých případech 

vykládáno jako unáhlené, ale nikoli jako proticírkevní. Referent si však dával dobrý pozor, 

aby konečné rozhodnutí (například v otázce kněžského celibátu, byť prosazoval jeho 

zdobrovolnění) ponechal na církevním synodu. Zásahy do církevní organizace, věrouky a 

kanonického práva, které mohly vést až k likvidaci kultu světců, odpustků, k zavedení veřejné 

zpovědi a částečné nebo úplné bohoslužby v národních jazycích, stejně jako ke zrušení 

povinného celibátu, proto Náhlovský sice doporučoval ke zvážení, ale nijak neprosazoval. 

Vůči církevní instituci a její hierarchické struktuře se však Náhlovský přeci jen obrátil, 

protože pro (případné) prosazení svých požadavků potřeboval demokratizovat její strukturu 

v tom smyslu, aby v ní měl větší slovo nižší klérus a do jisté míry i laici. F. Náhlovský proto 

zároveň v duchu episkopalismu požadoval obnovení metropolitního charakteru církve, 

pravidelné konání kněžských synodů a volbu biskupů i farářů těmito orgány, přičemž laikům 

mělo připadnout jakési právo veta. 

Arcibiskup spolu s dalšími českými biskupy, jimž byly tyto požadavky adresovány, 

Náhlovského pochopitelně odkázali na klidnější dobu kjejich projednávání a zdůraznili mu 

sociálně i duchovně organizační principy církve, nicméně vyloženě odmítavě se k nim (ještě) 

nestavěli. Klidnější doba však nenastala, protože především Havlíčkovou zásluhou došlo 

k medializaci celé diskuse a k jejímu vyhrocení v podobě kritiky církevní hierarchie a 

zviditelnění problematiky kněžského celibátu. Tím "Havlíček velice výrazně přispěl k tomu, 

aby se . . . česká společnost rozestoupila na dva tábory, církevní a necírkevní respektive 

proticírkevní" (Putna 1998: 150), i když je třeba říci, že rozhodně nebyl sám. V tiskových 

diskusích neméně ostře vystoupila i druhá strana, kladoucí důraz na církevní magisterium a 

jednotu v duchu ultramontanismu (Rost, Ginzel ad.), která reformní katolíky obviňovala 

především ze snahy zrušit celibát a z panslavismu (Winter 1945: 349-352). 

Definitivní pád reformních požadavků a tím zároveň i rozchod církevních představ s vůlí 

značné části českého národa, respektive jeho nejhlasitějších zástupců, přinesla vídeňská 

konference rakouských ordinářů zahájená 30. dubna následujícího roku. 7. června 1849 totiž 

biskupové vydali společný pastýřský list, v němž odsuzovali politickou svobodu jako 

bezbožnou, ostře se postavili proti národnímu hnutí (jazykové rozdíly vyložili jako následek 
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hříchu a odpadnutí od Boha) a nacionalismus charakterizovali jako moderní pohanství. Vedle 

toho samozřejmě zdůraznili hierarchické uspořádání církve a demokratické reformy círke"!lí 

ústavy, spolurozhodování kněží nebo dokonce laiků, označili za necírkevní (Medek 1982: 

229). Tato polarizace ovšem nezůstala bez vlivu na veřejné mínění, zvlášť když byla 

diskutována tiskem. Například bývalí přátelé K. Havlíček a V. Štulc, oba literárně činní ve 

prospěch církevních reforem (značně rozdílného charakteru a dosahu), se střetli především 

v otázce stavby karlínského kostela sv. Cyrila a sv. Metoděje, na kterou Štulc v roce 1849 

uspořádal sbírku. Pro Štulce šlo o spojení národní religiozity se sociálním křesťanstvím, mělo 

jít o první kostel v dělnickém městě, zatímco Havlíček celou věc kritizoval poukazem na to, 

že (i v jeho očích potřebný) kostel by neměli platit chudí křesťané prostřednictvím sbírky, 

nýbrž bohatá církevní hierarchie (Putna 1998: 166-167). Podobné půtky, stejně jako souběžná 

propaganda protestantských církví, přitom rozhodně image katolicismu v očích české 

veřejnosti neprospěly, i když je třeba zdůraznit, že větší ohlas měly především ve městech a 

zejména v Praze, zatímco venkov zasáhly až zpožděně a jen částečně (cf např. Žilka 1912: 

10). 

S českým nacionalismem a politickými požadavky, které postupně nabývaly vůči katolické 

církvi více či méně konfrontační charakter, do značné míry souzněly zájmy církví 

protestantských, nebo alespoň jejich části. Neznamenalo to, že by se menšinové církve staly 

celonárodními, avšak doposavad uplatňovaná nestrannost úřadů a intelektuálů vůči různým 

křesťanským vyznáním byla zevšeobecněna a do jisté míry i převážena ve prospěch 

nekatolické "národní tradice". V roce 1848 šlo jednak o emancipaci protestantských církví z 

jejich tolerančních omezení, kterou liberálně uvažující měšťané vesměs podporovali, a do 

jisté míry i o (víceméně deklarativní) navazování na dědictví české reformace, které sice (z 

většiny) katolíků nedělalo protestanty, ale přinejmenším ještě dále "znevěrnilo" jejich 

katolicismus a protestantům nepochybně pomohlo. Toto revoluční vyústění však bylo i 

tentokrát výsledkem dlouhodobějších procesů Toleranční doby, směřujících v obecném 

povědomí k necírkevnímu liberalismu a zdůraznění historické tradice české reformace (mimo 

jiné i jako protiváhy reformace německé) a na straně protestantských církví vedoucích k jejich 

většímu sebevědomí, na čas projevenému unionistickými tendencemi ale později již zcela 

zřetelně v podobě druhé konfesionalizace. 

Hodnotovou a postojovou emancipaci (části) českých, patrně nikoli náhodou pražských 

protestantů, dokládá jejich již předbřeznový zájem o radikálního kazatele B. V. Košuta, 

vedoucí v roce 1846 k rozdělení českého sboru na část luterskou a reformovanou, která 

Košuta povolala na kazatelnu. Záhy poté nový pražský farář - od časů rané tolerance zcela 

551 



bezprecedentně - žádal magistrát o přenechání (bezúplatný převod) bývalého kostela sv. 

Mikuláše.548 Radnice na tuto asertivní žádost po dlouhýchjednáních549 odpověděla o dva roky 

později, sice negativně avšak nikoli zcela zamítavě. Žádosti nebylo vyhověno jednak 

z technických důvodů (v bývalém kostele byl umístěn městský archiv, aniž existovaly vhodné 

náhradní prostory) a také proto, že s podobným požadavkem přispěchal také (starší) luterský 

sbor a radní nechtěli ani jednomu stranit; žadatelé však byli vyzváni, aby svou žádost za 

příznivějších okolností opakovali. (Lukášek 1915: 36-41). Košut se však nevzdal a záhy podal 

žádost o přidělení kostela sv. Bartoloměje, tentokrát od státu, již magistrát v revolučním 

nadšení doporučil s tím, aby se obě pražské protestantské církve opět spojily a kostelu užívaly 

společně; to patrně bylo důvodem, proč z celé věci sešlo (ibid.: 48-56). Helvetská církev 

situaci bohoslužebních prostor nakonec vyřešila o své újmě zakoupením kostela sv. Klimenta 

v roce 1850, zatímco luteráni získali svůj kostel až o třináct let později prostřednictvím koupě 

od státu, ale zato jen za poloviční cenu (ibid.: 66). 

B. V. Košut a další protestantští kazatelé ve čtyřicátých letech ostře vystoupili proti různým 

nezákonným restrikcím tolerančních pravidel i proti omezením, daným samými těmito 

pravidly (M. Hlavačka in Hojda-Prahl 2003: 141).550 Namísto zavedeného označení "pastor" 

si Košut nechával říkat "farář" a svou církev (helvetského vyznání) nazýval - i v oficiálních 

dokumentech - "evangelickou" případně "českobratrskou".551 Ve svém boření zavedených 

pravidel však nezůstal jen na symbolické rovině, vedle toho opakovaně křtil děti 

z konfesionálně smíšených manželství (což toleranční zákony vyhrazovaly katolickým 

duchovním), oddával formálně nepřestoupivší (až do roku 1849 platila povinnost 

šestitýdenního cvičení v katolickém náboženství pro případné konvertity), veřejně pohřbíval 

na katolických hřbitovech (Lukášek 1915: 68-75, 77-86; !dem 1927: 119-134; cf Košut 1862: 

50). Nejvíce rozruchu však vyvolaly četné přestupy katolíků k jeho církvi, které pastor Košut 

organizoval a často i medializoval (Hrejsa 1927: 277). Od května 1850 do prosince 

následujícího roku, kdy o tom podávají zprávu protokoly o Košutově policejním sledování, 

548 Pražští reformovaní se zatím scházeli v pronajaté bývalé tančírně v Jezuitské zahradě na Malé Straně, což jim 
luteráni vyčítali jako "neslušnou a svévolnou" dehonestaci náboženství, zapomínaje, že jejich vlastní modlitebna 
v Truhlářské ulici před lety vznikla také z tančírny; Košut 1862: 34. Poté, co začaly probíhat přestupy katolíků 
k reformovaným, ovšem Košutova církev dostala výpověď i z Jezuitské zahrady; ibid.: 52-54. 
549 Proti Košutově žádosti v tisku polemizoval například V. Štulc. 
550 Např. kázání z 27. října 1850; Lukášek 1939: 58-59. 
551 Obdobně byl koncipován i leták, rozšiřovaný u příležitosti posvěcení Klimentského kostela 27. října 1850 
(tedy už v situaci po vydání Protestantského provizoria, které odstraňovalo označení "nekatolíci", "pastoři" atp.), 
užívající emancipační "katolizující" označení "kostel" místo "modlitebna", "biskupové" místo "superintendanti", 
"důstojní páni" místo (protestantští) "faráři"; viz Košut 1862: 59. 
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přitom došlo nejméně k 139 přestupům (Lukášek 1939: 7-103).552 Jejich vyvrcholením byl 

demonstrativní přestup tří katolických kněží, premonstráta T. Klejzara, křížovníka F. Vorlíčka 

a světského kněze J. Šrámka, v září 1850 (Lukášek 1939: 43), který vyvolal ostrou a veřejně 

diskutovanou žurnalistickou polemiku (ibid.: 109-11 O; Lukášek 1915: 93, pozn. č. 157). 

Pastor "Košut záhy byl populární osobou v Praze" (ibid. 1915: 67) a to již v předbřeznovém 

období, k čemuž revoluční zmatky a jeho účast na práci Národního výboru ještě výrazně 

přispěly. Bylo to i tím, že B. V. Košut se záměrně stylizoval do role jakéhosi nového Jana 

Husa, přičemž jeho kázání se stala "prvořadou společenskou událostí" (M. Hlavačka in 

Hojda-Prahl 2003: 142; Winter 1945: 335). Proto byla Košutova kázání od května 1850 

policejně sledována (Lukášek 1939: 7n.). Vlivem umírněnějšího J. Růžičky se však 

přestupovalo i k (německým) luteránům (Lukášek 1929: 134-167). Košutovo a (v menší míře) 

Růžičkovo pražské působení, tedy vědomé přestupování tolerančních zákonů v duchu 

pozdějšího Protestantského provizoria, přitom sice bylo nejviditelnější, ale mělo i své 

venkovské paralely. Někteří faráři především přestali dbát nařízení o nekázání katolíkům a o 

oznamování jejich přestupů, aniž před nimi vyžadovali potvrzení o šestitýdenním vyučování 

v katolickém náboženství, další dokonce vyzývali své farníky, aby přestali katolickým 

farářům platit štolu (Lukášek 1939: 288). Zdaleka ovšem nešlo o obecný postoj (Lukášek 

1915: 100) a tento radikalismus se nesetkal s jednoznačným přijetím ani v Praze. Zatímco 

německý luterský sbor vedený J. Růžičkou stál Košutovi velmi blízko, český luterský farář jej 

udával s cílem opětovného spojení obou církví a (později) i zisku klimentského kostela 

(Lukášek 1939: 236-245). 

Emancipace českých protestantů a jejich veřejné působení, které zjevně souznělo 

s obecnějšími náladami a/nebo jich využívalo,553 se nadto neomezilo na snahu o zrušení 

tolerančních restrikcí. Agitace ve prospěch protestantismu nesměřovala jen do stávajících 

vlastních církví, s jejichž ortodoxií ostatně měli někteří faráři (na prvním místě právě B. V. 

Košut) značné problémy, nýbrž se snažila především o jejich překročení v podobě navázání 

na dědictví české reformace, především Jednoty, ovšem v intencích České konfese (Hrejsa 

1912: 659; Lukášek 1927: 19; cf Košut 1862: 7-8, 19-29). Výrazem této snahy bylo právě 

založení jednoho společného časopisu se signifikantním názvem, Českobratrského hlasatele, 

552 J. Lukášek uvádí, že v období Košutova pražského působení v letech 1847-52 došlo celken k asi 800-900 
přestupům katolíků k helvetskému vyznání; Lukášek 1915: 95; /dem 1927: 121. Na venkově kpodobným 
přestupům prakticky nedocházelo, obvyklé byly pouze přestupy z důvodu sňatku, jako tomu bylo již dříve v 19. 
století; cf Říčan 1932: 17; Žilka 1912: 10. 
553 V protikatolickém a protijezuitském duchu se nesly i tisky Rongeho církve z Hiršbergu (Lukášek 1939: 289), 
přičemž soudobé české vydání Komenského Historie o těžkých protivenstvích (cf Komenský 1846) podle J. 
Lukáška výrazně přispělo k přestupům katolíků k protestantským církvím; Lukášek 1929: 167. 
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který byl (alespoň zpočátku) společným podnikem luterána J. Růžičky a kalvinisty B. V. 

Košuta,554 stejně jako účast různých duchovních z obou stran na svěcení chrámů, ordinacích a 

podobných úkonech druhého vyznání (Lukášek 1929: 77). Přímé provolání ke spojení obou 

církví555 vydali v dubnu 1848 jejich zástupci v Národním výboru, B. V. Košut aJ. Růžička, 

kteří -jak jsme viděli -pro ně připravovali i institucionální bázi. Myšlenka protestantského 

sjednocení měla vcelku příznivý ohlas mezi liberálně uvažujícími katolíky, rozhodně však 

neplatilo, že by za ni horovali všichni, jichž se měla týkat. K případné církevní unii, jež měla 

vytvořit věroučně i ortoprakticky relativně volnou evangelickou církev, hlásící se k dědictví 

české reformace, se měly jednotlivé sbory vyjádřit prostřednictvím svých farářů. Unii přitom 

odmítly, vzhledem k jejím nacionálním konotacím, všechny německé sbory a z českých církví 

se k ní přihlásilo 39 (76%) sborů h. v. a pouhých 5 (16%) sborů a. v. (Lukášek 1915: 110-

113). Nejednoznačné přijetí bylo ovšem pochopitelné, protože ještě stále zcela nevymizela 

paměť na vzájemné půtky a naopak docházelo k novému formování (vlastního) 

konfesionálního vědomí, jež historicko-nacionální odkaz nemohl plně nahradit, nemluvě o 

(reálném) strachu luteránů, že jejich církevní specifika v reformované záplavě zcela zaniknou; 

k tomu opravdu došlo po první světové válce, kdy se církevní unie skutečně realizovala. I přes 

to však byl, z důvodů vládní politiky nakonec neúspěšný, pokus o spojení obou 

protestantských církví signifikantním momentem českého náboženského vývoje roku 1848. 

Ukázal totiž sílu nově vytvořené historické a nacionální legitimace, která dokázala nejen 

překonat konfesionální hranice (pravdaže jen při této příležitosti a v té době nevelké), ale i 

oslovit určité množství katolíků, primárně asi nespokojených se soudobým stavem jejich 

církve.556 Vedle toho vyvolal pozitivní, respektive sympatizující reakce značné části české 

veřejnosti. Explikace českého reformačního dědictví na druhou stranu nedokázala, na rozdíl 

od pozdějšího německého hnutí Los von Rom, vyvolat masivnější odstupové hnutí od římské 

církve; na to bylo českých protestantů příliš málo a katolická tradice v lidu příliš pevně 

zakořeněná, zejména na venkově. 

Revoluční dění mezi tím ovšem spělo ke svému konci, k nástupu Schwarzenbergova a po jeho 

smrti především Bachova neoabsolutismu. Jedním z posledních záchvěvů revoluce, jdoucím 

však již v mnohém zpět a v praxi nakonec nikdy úplně nerealizovaným (ústava byla postupně 

554 Luterán Růžička i později v roce 1853 reeditoval slavné "Wéghovky", modlitební knížku kalvinisty J. Végha 
(po prvních dvou Véghových vydáních z let 1799 a 1807 vyšly Horlivé a nábožné modlitby ještě v letech 1835 a 
1853 nákladem J. Košuta). K tomu cf Lukášek 1929: 99-100. 
555 Skutečně šlo o spojení na národní bázi, byť k němu byly vyzvány i německé sbory v českých zemích (které 
do jednoho odmitly), protože vlastně měly být spojeny ne dvě ale čtyři církve, sbory českých a moravských 
superintendancií obojího vyznání. 
556 V případě českých Němců v pohraničí naopak kritika katolické církve (později) vedla spíše ke 
starokatolicismu; Kaiserová 2003: 31-36. 
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de facto zrušena několika císařskými patenty v roce 1851 ), bylo vydání Oktrojované ústavy 

4. března 1849. Tato ústava v duchu konzervativní politické ideologie ponechávala císaři, 

tehdy již Františkovi Josefovi I., jeho moc z milosti Boží (Tobolka 1932-37, 1.: 153), na 

druhou stranu však uspokojovala alespoň některé požadavky nekatolíků tím, že všem 

občanům zaručovala svobodu svědomí a náboženského vyznání (Vašečka 1957: 53). Téměř 

současně však byla omezena svoboda tisková a spolčovací, což vedle národních a politických 

proudů a uskupení zasáhlo také nekatolické hnutí. Ani protestanti, pro které revoluční události 

roku 1848 a následující vývoj znamenaly zlepšení situace, proto nemohli nad nástupem reakce 

nijak jásat. 

Konec revoluce a postavení náboženství v éře neoabsolutismu 

Pokud pro nějakou (náboženskou) skupinu přinesla revoluce roku 1848 výrazný úspěch, byli 

to protestanti a židé. Diskuse o konstituci, náboženských postojích a legitimaci státu, 

probíhající jak v parlamentu tak ve vládních kruzích, totiž vedla k poznání státotvorného 

charakteru obou povolených protestantských církví a ke kritice jejich dosavadního, 

tolerančním zákonodárstvím omezeného postavení. Z těchto důvodů a patrně také proto, aby 

došlo k uspokojení alespoň části revolučních požadavků, části jež "moc nestála", bylo 

ministerským nařízením z 30. ledna 1849 vydáno tzv. Protestantské provizorium, upravující 

postavení obou dosud jen tolerovaných církví do té doby, než bude vypracováno komplexní 

církevní zákonodárství (k čemuž nakonec došlo až ve druhé polovině šedesátých let v přímé 

souvislosti s rakousko-uherským vyrovnáním). Provizorium rušilo užívání neoblíbených 

označení "nekatolíci" a "pastoři" ve prospěch formálního zavedení termínů "evangelíci" a 

jejich "faráři", rušilo také povinné šestitýdenní náboženské cvičení pro odstupující od 

katolicismu a veškeré platby nekatolíků ,jejich" katolickým farářům. Nekatoličtí faráři dostali 

právo (a zároveň povinnost) vést matriky s veřejnou platností, právo ohlášek při 

konfesionálně smíšených sňatcích (sňatek ale nadále musel být uzavřen pouze v katolickém 

kostele) a jejich kostely směly mít jakýkoli vzhled. Usnadněny byly i konverze 

k nekatolickým vyznáním; po osmnáctém roce věku mohl každý člověk změnit své vyznání o 

své vůli, ovšem pouze v rámci povolených církví,557 a to prostřednictvím oznámení faráři za 

účasti dvou svědků. V rodinném právu, zejména v záležitostech sňatků, křtů, výchovy dětí, 

557 Nebyl však možný přestup katolíka, luterána nebo kalvinisty k pravoslaví či k židovství, i když opačné 
přestupy samozřejmě ano. Děti do !Sti let věku obecně nesměly přestupovat mezi vyznáními (s výjimkou 
konverze ke katolicismu), a to ani v případě konverze jejich rodičů, měly být vychovávány v původní víře. 
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pohřbů a církevních poplatků se každý měl spravovat nařízeními své církve, jejichž 

nerespektování mělo být trestáno státními a vrchnostenskými orgány. (Říčan 194 7: 31 O; 

Vašečka 1957: 53-54; Žilka 1912: ll). Císařský patent ze 4. května 1849 tento stav zachoval, 

s ohledem na Oktrojovanou ústavu - deklarující svobodu svědomí - sice povolil "soukromý 

kult", tedy možnost vlastní víry a domácí pobožnosti pokud neodporovala shromažďovacímu 

právu každému vyjma ateisty, navenek však všichni občané museli být údy některé z 

povolených církví a museli se spravovat jejími pravidly chování (Vašečka 1957: 54). 

Protestantské provizorium tedy znamenalo především (částečné) formální dezetablování 

postavení katolicismu jako rakouské státní církve a tuto metu přibližovalo povoleným 

nekatolickým vyznáním, především protestantským, a i z hlediska běžných věřících bylo 

příznivé právě jen vůči jejich členům. Ti byli zbaveni tíživých plateb katolickému faráři a 

některých dalších omezení, především však získali pocit "rovnocennosti" s katolíky. Pokud to 

šlo, rychle jej začali projevovat například tím, že bořili své toleranční chrámy a stavěli si 

reprezentativnější budovy, co možná "katolické".558 Kde na to neměli peníze, alespoň ke 

stávajícím modlitebnám přistavovali věže (Edgar 1912: 50-51, 63-72). Stav "pentareligijního 

státu" (vedle stále ještě do určité míry dominujícího katolicismu se k postavení státních 

vyznání více či méně blížily i obě protestantské církve, pravoslaví a židovství) zachovávaly 

konečně i Silvestrovské patenty z 31. prosince 1851, které jinak znamenaly suspenzi 

občanských práv. Tyto patenty pouze nedovolovaly vznik nových konfesí, zcela v duchu nově 

konceptualizované státní náboženské politiky. Již před tím v roce 1851 totiž ministerstvo 

kultu zakázalo obec přátel světla a německé katolíky, v roce 1858 sektu Nový Jeruzalém, 

novosalenity, johanity a vyznavače čistého křesťanství a o dva roky později nazareny (jimž se 

později dostalo povolení k činnosti alespoň v Zalitavsku). Ministerské nařízení z roku 1859 

dokonce vyhlašovalo šíření neuznaných náboženských společností za trestné (Vašečka 1957: 

62). 

Především protestantské církve a jejich "řádní" členové si tedy vydáním Provizoria a 

souvisejících nařízení, byt' s deklarovanou dočasnou platností, nepochybně polepšily. 

Souviselo to s tím, že stát se nadále alespoň vnějšně pokládal za Bohem ustanovený a 

spravující se božským řádem, svou legitimitu však přestal odvozovat od jediné panující církve 

a tuto možnost jaksi nabídl i ostatním církvím uznaným, které ji vděčně přijaly. Z toho 

důvodu protestanti vždy hodnotili revoluci roku 1848 vysoce kladně, zdůrazňovali, že do 

církve vlila nový život a ta se v následujících deseti letech obrodila (Hurban 1861: 12, 333). 

558 K částečnému uvolnění tohoto omezení, jež ovšem záviselo na místní správě, došlo již v roce 1844; větší 
stavební boom však protestantské církve zachvátil právě až po roce 1848. 
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V euforii, která díky Protestantskému provizoriu nastala, se necítili poškozeni ani tím, že hned 

následujícího roku byla katolické církvi navrácena některá privilegia, o něž byla připravena 

Josefem II., takže pozdější uzavření konkordátu pro ně znamenalo podstatnou "symbolickou" 

ránu, ačkoli konkordát de facto za císařská nařízení z března a dubna 1850 nešel příliš daleko 

(cf např. Havelka 1910). Podobně spokojeni se mohli cítit i židé. V průběhu čtyřicátých let 

totiž došlo k formálnímu zmírnění některých restrikcí židovstva, které josefinské toleranční 

edikty ponechávaly v platnosti, jehož vyvrcholení opět přišlo v roce 1849. I v tomto případě 

přitom šlo spíše o formalizaci statu quo, než o nějaké zásadní reformní kroky, protože v praxi 

se alespoň některá omezující nařízení již delší dobu nedodržovala příliš striktně (Kuděla 

1993: 28).559 Již v roce 1841 tak byl zrušen zákaz vlastnit půdu a v roce 1849 toleranční daň a 

především familiantský zákon. Židům byla dále umožněna svoboda pobytu (tj. došlo 

k formálnímu zrušení ghett) a jejich obce dostaly povinnost vést ekvivalent matrik 

křesťanských vyznání (Encyclopedia judaica 1996, 3: 894; 4: 1178-1179). Některá z těchto 

emancipačních nařízení sice byla na počátku padesátých let (dočasně) suspendována, i 

v případě židů však vývoj směřoval k jejich celkové občanské emancipaci, završené nakonec 

zákony z let 1867 a 1890. 

Neradovali se však všichni (čeští) protestanti; bylo-li totiž splněno jedno z jejich velkých 

přání, emancipace vůči katolické církvi, rozhodně nebylo splněno přání druhé, příliš 

zavánějící revolučním nacionalismem, návrat k tradici české reformace a její 

institucionalizace v podobě české evangelické církve (sjednocené a nezávisle 

administrované560
). Z tohoto důvodu byl již na počátku roku 1849, nedlouho po vydání 

Protestantského provizoria, zastaven radikální (tehdy už jen Košutův) časopis Českobratrský 

hlasatel a ani nově vzniklý, mnohem umírněnější a více církevně než politicky orientovaný 

Českobratrský věstník J. Růžičky neměl dlouhého trvání; k jeho zastavení došlo v roce 1852. 

Žádný další protestantský časopis pak neexistoval až do roku 1861, kdy V. Šubert a H. 

z Tardy založili Hlasy ze Siona (Lukášek 1915: 126). Tisková omezení ovšem na druhou 

stranu postihla i příliš radikální katolíky, nemluvě o občanských politických časopisech a 

jejich redaktorech typu K. Havlíčka. Svůj lidový časopis Blahověst byl ve stejném roce, kdy 

559 Faktická i legální likvidace židovských omezení ovšem ještě neznamenala všeobecné přijetí židovstva do 
společnosti. V jejím důsledku naopak docházelo k nárůstu antisemitismu majoritní populace, který se někdy 
mohl projevovat i násilnou formou. Signifikantní je, že kupříkladu v Praze došlo k nárůstu antisemitismu, spíše 
sociálně a národně než nábožensky motivovaného a projevujícího se pogromy proti pražským židům, již na 
počátku roku 1848; Kazbunda 1929: 123, 168-169. 
560 Protestantské provizorium zcela záměrně neřešilo otázku církevní administrativy, kde vše zůstalo při starém, 
tj. podléhalo státnímu dozoru. V tom byl podstatný rozdíl Provizoria pro protestantské církve na straně jedné a 
císařských mandátů pro katolickou církev z března a dubna 1850 na straně druhé, což si však protestanti (s 
pochopitelnou nelibostí) uvědomili až v okamžiku uzavření konkordátu. 
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zanikl Českobratrský věstník, nucen zastavit i V. Štulc; jeho vinou nebylo to, že by v příliš 

nacionalistickém duchu prosazoval nezávislost české církve, ale - z hlediska státu - opačný 

extrém, důsledný ultramontanismus, vedoucí však k podobným požadavkům, k prosazování 

církevní nezávislosti a jednoty na úkor státu (Putna 1998: 166). Mezi neoabsolutistickou 

reakcí nejpostiženější politiky, kteří byli zároveň církevními pracovníky, nepochybně patřil 

pražský kazatel h. v. B. V. Košut. Košut se tak pro české protestanty (do značné míry obojího 

vyznání) stal symbolem odporu vůči neoabsolutismu, ovšem odporu režimem potrestaného, 

stejně jako pro národovce Havlíček, i když se oba "kulty" v mnohém proHnaly. Mohl si za to 

do určité míry sám, protože nejen že se stal jedním ze symbolů pražské revoluce (vedle toho 

mu bylo, neoprávněně, vyčítáno i jeho údajné příbuzenství se stejnojmenným uherským 

revolucionářem; Lukášek 1915: 137), ale své provokativní chování po pádu revoluce ani nijak 

nerevidoval. Proto byl v roce 1852 v zinscenovaném procesu odsouzen za vlastnictví 

zakázaných knih a následně vypovězen do Celovce. Do Prahy mu byl povolen návrat až 

v roce 1857, ale nesměl vykonávat farářský úřad, což jej po několika letech strádání (a 

různých ústrků ze strany vládnoucí moci) vedlo k odchodu do Pruska (Košut 1911: 10-11, 40, 

44). Pražský reformovaný sbor se s tím však nikdy nesmířil a odmítal si zvolit jiného faráře. 

Ještě v roce 1862 proto byl "vládě natruc" Košut zvolen pražským farářem a českým 

superintendantem, přičemž první volba byla opakována i v roce 1873; žádná z nich však 

pochopitelně nebyla státem schválena (Lukášek 1915: 139). 

Nedobře se vedlo i nespokojeným katolickým kněžím, pokud se plně nesrovnali se svou 

církví i se státem, a pokud je režim zároveň z nějakého důvodu nepardonoval. Nebyli-li 

katoličtí kněží účastní na revoluci uštváni, jako F. Náhlovský jenž byl zbaven vedení 

Lužického semináře a odsunut do Drážďan, kde za tři roky zemřel, měli podle M. C. Putny tři 

možnosti na vyrovnání se s novou realitou. Buď se mohli stáhnout z veřejné činnosti a 

věnovat se vědě (Krolmus) či překládání (Doucha), nebo se přidat k otevřené reakci - což 

byla jediná možnost vedoucí k uvedenému "režimnímu pardonu" - jako V. Štulc, K. 

Vinařický nebo F. Sušil. Pokud to odmítli, nezbývalo jim než vystoupit z církve, obvykle se 

současným přestupem k některé z protestantských církví, což je dříve či později obvykle 

zároveň vedlo do exilu (Putna 1998: 151-152; cf i Winter 1945: 332-333). Od konce 

čtyřicátých let přitom došlo alespoň k 39 přestupům katolických kněží, zejména řeholních, 

k protestantismu (Lukášek 1939: 1 08-199). Na rozdíl od pozdějších konvertitů ke 

starokatolictví (poté, co bylo v Rakousku povoleno) se tím však dostali do nezáviděníhodné 

existenční situace. I když totiž splňovali podmínky pro to, aby se mohli stát protestantskými 

duchovními, nařízení ministra kultu hr. Thuna z 3. května 1853 jim to zásadně neumožňovalo 
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(ibid.: 119). Důvodem nepochybně byly obavy ze symbolického a propagačního vlivu takové 

situace, jež by dále podporovala odpady katolíků k protestantským vyznáním, o čemž svědčila 

negativní zkušenost z revolučních let, kdy B. V. Košut za sebe příležitostně nechal kázat (bez 

jakéhokoli povolení) právě konvertitu Klejzara, který byl v protikatolických kázáních mnohdy 

ještě radikálnější než protestantský farář sám. Tito ex-kněží se také via facti nesměli ženit, 

respektive jejich sňatky byly prohlašovány za neplatné, protože měli vyšší svěcení. Poprvé se 

tak stalo v případě zrušení sňatku J. Šrámka zemským soudem 28. června 1853 (ibid.: 135).561 

Z těchto důvodů většinou emigrovali (přinejmenším 26 osob z uvedených 39, tj. 67%), 

přičemž z emigrantů se plných osmnáct v cizině uplatnilo jako duchovní, nejčastěji u českých 

emigrantských komunit. V kladském Stroužném působili Klejzar, Bergman a Svoboda (ibid.: 

120, 195, 196), ve slezském Bedřichově Hradci Šrámek (ibid.: 135), v Poděbradech Voříšek 

(jako laický kazatel; ibid.: 168), v braniborském Rixdorfu Jetmar (jako laický kazatel; ibid.: 

193) a ve velkopolských Rozumicích Šrámek a Svoboda (ibid.: 135, 196).562 Zvláštní byly 

osudy J. Šrámka a K. Maliny, kteří z pruských území později odešli do Ruska, kde po 

dočasném angažmé v tzv. husitské církvi nakonec konvertovali k pravoslaví (ibid.: 138, 197; 

cf Sládková 2001: 27-34). 

Uvedená opatření primárně nesměřovala proti protestantským církvím, nýbrž proti osobám, 

které Bachův režim považoval za politicky nespolehlivé. V mnoha případech přitom šlo 

vzhledem kjejich veřejnému působení o faráře, avšak nezávisle na jejich církevní 

příslušnosti.563 Tak když 17. října 1853 Vídeň přikázala pražskému místodržitelství sledovat 

podezřelé osoby, byli z třiadvaceti takto postižených osob jen tři protestantští faráři a třináct 

duchovních katolických, zatímco většinu ostatních tvořili učitelé (Lukášek 1939: 222-224).564 

Politický konzervatismus, v Čechách reprezentovaný konservativní stranou Lva hr. Thuna 

(Tobolka 1932-37, I.: 151-153), který byl až do vydání Říjnového diplomu dominantní vládní 

ideologií (i když ne vždy v praxi uplatňovanou), se sice odvolával na křesťanskou 

(katolickou) legitimaci monarchie, nicméně bojoval proti všem odlišným ideovým proudům 

nezávisle na tom, z jakých pozic vycházely (včetně zdánlivě protežovaného katolicismu). 

V duchu této ideologie se nicméně dostalo nové podpory právě "oficiálnímu" katolicismu, a 

to již v podobě reakce mladého císaře na vídeňskou konferenci biskupů, institucionalizované 

561 Naopak prvním případem, kdy zemský soud sňatek bývalého katolického duchovního nezrušil, byl sňatek 
Františka Pavlovského podle rozhodnutí z 4. listopadu 1876; Lukášek 1939: 199. 
562 Dále cf např. Stejskal 2000: 17. 
563 Za účast na Květnovém spiknutí roku 1849 byli k dlouholetým žalářům odsouzeni katoličtí kaplani Husák a 
Krásný a teolog Hodek. 
564 J. Kadlec uvádí, že za Bachovy éry bylo pod policejním dozorem celkem 76 katolických kněží; Kadlec 1991, 
11.: 199. 

559 



oběma patenty zjara 1850. Císařská nařízení z 18. března a 23. dubna 1850 totiž znamenala 

uvolnění státního dozoru nad katolickou církví v podobě zrušení placeta regia a všech 

josefínských zábran, omezujících církevní styky se zahraničím, především s kurií, a veřejnou 

platnost kanonického soudnictví. Druhý patent upravoval náboženské vyučování ve školách (s 

výjimkou nekatolických), jež nadále podléhalo dozoru biskupů a jehož se mohli aktivně 

účastnit pouze kandidáti svým biskupem pověření kanonickou misí (Medek 1982: 298-299; 

Tobolka 1932-37, I.: 175). S tímto posílením katolické církve, jíž byla dána veškerá důvěra i 

na úkor státu, souvisela řada zdánlivě menších, ve skutečnosti však svrchovaně důležitých 

opatření, jichž si protestanti, zaslepení nedávno nabytou "téměř-rovnoprávností", vůbec 

nevšimli. N apříklad v roce 1851 totiž dostal K. Vinařický, v té době již zcela loajální ne

nacionalistický kněz, pověření k sestavení české školní čítanky, která měla být loajálně 

dynastická a mít "ráz katolický"; v nařízení se přitom výslovně uvádělo, že kniha nesmí mít 

"husitský'' ráz (Tobolka 1932-37, I.: 184). Formální vyvrcholení opětovných tendencí 

k zvýraznění katolické výlučnosti však představoval až rakouský konkordát s Římem z roku 

1855. 

Konkordát byl oficiálně signován 18. srpna 1855, v den císařových narozenm, a vlastně 

neznamenal mnoho nového; o to větší však byl jeho symbolický význam. Formálně rušil 

placetum regium a státní zásahy do církevních záležitostí, znovu zaváděl světské užívání 

kanonického práva (širší praktický význam mělo především to, že tím potvrdil zákonnou 

platnost reversů o katolické výchově dětí, vyžadovaných faráři při smíšených sňatcích, a že 

obecní hřbitovy prohlašoval za konfesionálně katolické) a církvi vracel moc nad školou, 

včetně určitého vlivu na střední školství a univerzity (Medek 1982: 301-302; Žilka 1912: 12). 

Většina z těchto ustanovení již de facto platila od počátku padesátých let, takže kromě nového 

vyvýšení katolické církve, která byla na rozdíl od ostatních státem uznaných církví do značné 

míry (byt' jen formálně, protože řada ustanovení konkordátu nikdy v praxi nevešla v platnost) 

"propuštěna" ze státního dozoru a ponechána svobodnému vnitřnímu vývoji, konkordát 

především (na čas) podtrhoval katolický charakter rakouských obecních škol (a hřbitovů). M. 

Kuzmin v této souvislosti soudí, že v důsledku tohoto "reakčního vlivu", projevujícího se 

vedle přímého dozoru také revizí učebnic a dalšími kroky, a trvajícího až do vydání nových 

školských zákonů z konce šedesátých a ze sedmdesátých let, došlo k podstatnému zbrždění 

důležité složky vzdělávací a osvětové činnosti (Kuzmin 1981: 86-87, 102). Tomu by 

odpovídala také reakce protestantů, projevující se zakládáním vlastních konfesionálních škol, 

jichž od druhé poloviny padesátých let do nových školských zákonů z let sedmdesátých 

v Čechách a na Moravě vzniklo asi padesát (Havelka 191 0). Až do konkordátu se totiž 
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protestanti v obecních školách necítili nijak omezováni a poškozováni, takže po velké vlně 

zakládání konfesionálních škol na počátku Toleranční doby došlo ke značnému útlumu a 

pokud kalvinisté a luteráni neměli školu vlastní, své děti posílali do škol obecních.565 

Konkordát vedle toho vyvolal i negativní reakce (části) veřejnosti; veřejné mínění (včetně 

katolíků) totiž pobouřil zákaz pochovávat mrtvé protestanty na obecní, teď již (opět) katolické 

hřbitovy v místech, kde neměli hřbitovy vlastní (Tobolka 1932-37, I.: 176-177). To by 

ukazovalo na převládající liberální uvažování o náboženském identitě, nehledící příliš na 

"oficiální" ustanovení dogmatiky a kanonického práva, které se na nově se objevující 

konfesionalismus dívalo s nepochopením jako na něco nemodemího, "středověkého". 

S konkordátem však nebyli spokojeni ani mnozí státní představitelé, protože právě z těchto 

důvodů vedl k četným nepokojům, ze strany katolické církve provokovaným kupříkladu i 

exkomunikacemi, hojně užívanými například výbojným olomouckým arcibiskupem B. E. kn. 

Flirstenbergem (ibid.: 176-177). Proto řada jeho ustanovení nikdy nebyla uvedena do praxe a 

konkordát nakonec byl v červenci 1870 Rakousko-Uherskem vypovězen s odvoláním na 

přijetí dogmatu o papežské neomylnosti, které mělo fundamentálně změnit jednu ze 

signatářských stran; k plnému zrušení konkordátních ustanovení došlo o čtyři roky později 

(Tretera 2002: 31 ). 

Vládní protežování (v budoucích předlitavských zemích výrazně většinové) katolické církve 

ovšem této církvi, alespoň v Čechách přispělo poněkud "pyrhovsky". Tím více, čím byl určitý 

typ katolicismu vyvyšován jako konstitutivní prvek vládnutí a jeho legitimační zdroj, nejen 

v rétorické rovině, tím silnější (byť zpočátku namnoze implicitní) veřejnou kritiku, 

dovolávající se liberálních a nacionálních principů, vyvolával. Proti historické idealizaci 

husitství a předbarokní české kultury vůbec, která ruku v ruce s osvícenským pohledem na 

kulturu a společnost zcela zákonitě chápala protireformaci jako období "temna" (byť ještě bez 

tohoto označení), se katolíci museli obhajovat již v roce 1849 (Putna 1998: 15, 152), záhy jim 

k tomu přibyla i potřeba zdůrazňovat vlastní podíl na národním obrození (viz Jireček 1856; 

Hanuš 1863). Katolicismus přestal být chápán jako "národní" náboženství, i když za něj 

neexistovala adekvátní náhrada, místo toho začal být považován za historického i současného 

hrobaře české kultury. Po roce 1848 se tak katolická církev definitivně stala "spolkem mezi 

spolky" a sama si to i uvědomila (Putna 1998: 153-154), z vnějších i vnitřních důvodů 

565 Většina protestantských konfesionálních škol vznikla v rané Toleranční době, jak o tom bylo pojednáno výše, 
potřeba dalších (z důvodu rozrůstání některých sborů) přitom nastala až před polovinou 19. století, aniž však tyto 
školy nakonec byly založeny. Nebylo tomu z důvodu státního omezování protestantských věřících, nýbrž proto, 
že na ně oni sami (v intencích tolerančních předpisů) neměli prostředky; například povolení založit školu 
v Německém získali již v roce 1833, ale realizovali až o 18 let později, v Sloupnici v roce 1844, respektive 1849. 
Kromě těchto dvou škol žádná další do roku 1855 z uvedeného důvodu nevznikla; Havelka 1910:285. 
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přestala být schopna oslovovat širší, liberálně uvažující publikum a naopak mu byla svými 

protimodernistickými a protinacionálními postoji protivná. Dvě velké české katolické 

slavnosti (respektive v jednom případě moravská), k nimž došlo za pontifikátu 

protimodernistického papeže Pia IX. - beatifikace Jana Sarkandra 6. května 1859 a 

blahořečení Anežky České 28. listopadu 1874 - se tak musely obejít bez většího vlivu na 

národní vědomí jako celek (Putna 1998: 215), což vyniká zejména v kontrastu k pozdější 

úpravě cyrilometodějského kultu "slovanským papežem" Lvem XIII. a k masovému rozkvětu 

velehradských poutí na sklonku století. Jiné cyrilometodějské výročí, milénium uvedení 

křesťanství do českých zemí, přitom mnohem více dokázaly zúročit církve protestantské (viz 

např. Janata et al. 1864), zatímco katolíci sice hojně navštívenou velehradskou pouť 

samozřejmě zorganizovali, ale z obavy před růstem českého/slovanského nacionalismu církev 

k tomuto výročí žádné významné oficiální prohlášení nevydala. 

Česká katolická církev se, podobně jako v jiných evropských zemích, v duchu druhé 

konfesionalizace po revoluci uzavřela do sebe. Začaly vznikat partikulární katolické spolky, 

které tvořily konfesijní protipóly občanských sdružení (v neoabsolutistickém období namnoze 

zakázaných), především Jednoty katolické, z nichž první, pražská, vznikla již v roce 1849. 

Novým fenoménem se staly i vnitřní misie (Putna 1998: 154-156). Také katolický tisk, pokud 

mohl vycházet, se důsledně držel konfesionalizačního paradigmatu, což se typicky projevilo 

v případě ČKD, v roce 1860 obnoveného K. Vinařickým. Časopis, v této době čtený převážně 

klérem a nejhorlivějšími laiky, totiž přinášel prakticky výlučně apologetické a polemické 

články ve prospěch bohoslužebné latiny, celibátu, proti soudobému liberalismu domácímu i 

zahraničnímu (ibid.: 171-172), jinak řečeno proti všemu, co zajímalo moderně, liberálně a 

nacionálně orientované měšťanstvo a/nebo i tvořilo základ reformistických kněžských 

požadavků z roku 1848. Intelektuální a duchovní cesty katolické církve a většiny české 

společnosti se tím definitivně rozešly. 

Protestantský patent jako nový modus vivendi 

Pro dokreslení situace institucionalizované religiozity však musíme ještě jednou obrátit 

pozornost k nekatolickým církvím, jejichž postavení (dočasně) upravovalo provizorní nařízení 

z roku 1849, (pro ně) ovšem relativizované a znevážené konkordátem. Představitelé státem 

uznaných církví proto usilovali o definitivní řešení své situace, nejlépe takové které by jim 

dávalo stejná práva a stejnou symbolickou hodnotu, jako měla církev katolická. Precedentem 
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v tomto případě byl také uherský protestantský ("Císařský") patent, vydaný 1. září 1859,566 

který stavěl obě protestantské církve na rověň katolicismu a zbavoval je státního vlivu vyjma 

některých přesně specifikovaných oblastí; patent konsekventně snižoval i pravomoci 

světských patronů ve prospěch vlastní církve. Císařský patent současně stavěl hráz 

případnému sloučení obou protestantských vyznání, na které naléhali především většinoví 

reformovaní, což z hlediska státu jistě představovalo aplikaci zásady divide et impera, na 

druhou stranu to však umožňovalo udržení konfesionální a ipso facto i národní jednoty 

slovenských luteránů proti maďarizaci (Evanjelici 2003: 78, 82; Hurban 1861: 4-6, 14-15). 

Podnětem ke konečnému řešení situace protestantských církví567 v českých a rakouských 

zemích se stalo vydání Únorové ústavy v roce 1861, jež obsahovala podobné záruky jako 

někdejší ústava Oktrojovaná. K vlastnímu aktu, který alespoň po formální stránce zcela 

proměňoval církevní modus vivendi v Rakousku a v tomto smyslu zároveň obě části 

monarchie unifikoval, pak došlo prostřednictvím vydání Protestantského patentu 8. dubna 

1861. Jako tomu bylo už v případě katolické církve, pro obě protestantská vyznání tento 

patent rušil státní zásahy do jejich vnitřních i vnějších záležitostí; církve si především mohly 

samy dát své ústavy na základě presbyterně-synodního principu (definitivní zřízení přijal 

jejich generální synod 23. ledna 1866), zrušena byla i zbývající toleranční omezení a obě 

dosavadní konsistoře byly sloučeny v evangelický církevní odbor (c. k. vrchní církevní radu) 

při ministerstvu kultu. Volba staršovstva i farářů nadále připadla samotným věřícím, i když 

přetrvalo jejich státní potvrzení, zdůvodněné tím, že císaři nadále zůstalo vyhrazeno "místo a 

právo biskupa evanjelické zemské církve". Protestantským patentem byl dále uvolněn styk 

luterské a reformované církve s cizinou, důležitý zejména pro výchovu duchovenstva, a jejich 

spolkový život (Žilka 1912: 12-13). Specifikem rakouského protestantismu ovšem nadále 

zůstala neúplná snaha o presbyterianismus v podobě doživotního úřadu superintendantů a 

císařem jmenované vrchní církevní rady (ibid.: 26), což například H. z Tardy poprávu 

odsoudil jako trvání státního poručnictví a omezení skutečné církevní svobody, aniž mu to 

však později bránilo v tom, aby v této radě sám nepřijal místo (Říčan 1932: 28). 

Hlavní význam Protestantského patentu však spočíval v symbolické rovině; jeho vydáním 

byly obě dosud formálně stále jen trpěné církve povzneseny do postavení státem plně 

566 Nešlo jen o právní a právně unifikační precedens, nýbrž patrně i o jistý "návod" pro protestantské církve, co 
přesně mají požadovat. Svědčila by pro to skutečnost, že ještě i v šedesátých letech 19. století byly poměrně živé 
styky některých českých a moravských reformovaných sborů s Uhrami, o nichž svědčí četné sbírky ve prospěch 
uherských reformovaných pořádané H. z Tardy; Říčan 1932: 19-20. Toto dědictví reformované vzájemnosti 
z rané Toleranční doby však vzalo na konci století rychle za své vinou nacionalismu, který vždy víc stranil 
Slovákům. 
567 Pravoslavná církev byla zrovnoprávněna až v roce 1864 na základě zvláštního patentu (Tretera 2001:29-30) a 
ještě později se obdobného statutu dostalo i židům. 
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uznaných konfesí, o které stát zároveň (spíše deklarativně než reálně) opíral svou legitimitu. 

Tímto aktem v plném slova smyslu skončila Toleranční doba a začal vývoj konfesionálně 

neutrální monarchie, dotvrzený později vypovězením konkordátu a novými církevními 

zákony z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Uvedený posun se však samozřejmě týkal 

pouze církví dosud státem uznaných a považovaných za státotvorné, přičemž jejich 

představitelé se (podobně jako katolíci v tereziánské a josefinské době) vehementně snažili, 

aby se tohoto privilegia nedostalo nikomu dalšímu. Třetí protestantskou církví, která byla 

v Předlitavsku povolena, se proto stala až v roce 1880 ochranovská Unitas fratrum a to pod 

označením Evanjelická církev bratrská.568 Několik jejích sborů ve východních a severních 

Čechách vzniklo na konci 19. století zvláště působením kazatele V. Harttwiga z Čermné 

(Říčan 1947: 328-329; Žilka 1912: 40). Kromě uvedených sedmi náboženských skupin, 

k nimž můžeme počítat i haličské mennonity a lipovance spravující se již od josefinských dob 

na základě zvláštní "implicitní" tolerance, už žádná další náboženská skupina nebyla 

v Předlitavsku do konce 19. století povolena. Na druhou stranu Protestantským patentem 

počínaje jim (obvykle) nebylo bráněno v jisté misijní činnosti a potenciální organizaci 

v podobě spolků, nikoli církví. Tak byla v roce 1880 založena svobodná reformovaná církev 

prostřednictvím sloučení lidového náboženského hnutí na Náchodsku a Novoměstsku, 

vedeného J. Balcarem, s misijní činností skotské svobodné církve a amerických 

kongregacionistů (Adlof 1905: 60-81, 131-132; Říčan 1947: 329) a o pět let později církev 

baptistická, která vznikla secesí od svobodných reformovaných pod vedením J. Novotného 

(Říčan 1947: 329). 

Důležitější než vznik zcela okrajových protestantských skupin, které jsou významné obvykle 

jen z hlediska studia zahraniční misijní činnosti a/nebo východočeského tolerančního 

sektářství (protože sektářské kořeny měla podstatná část jejich stoupenců), ovšem byl vývoj v 

obou hlavních církvích, jednoznačně směřující ke konfesionalizaci. Když totiž v letech 1868-

69 J. Procházka opět uvažoval o spojení obou protestantských církví, byl vlivem nového 

konfesionalismu jednoznačně odmítnut (Říčan 1947: 319). Dogmatické církevní 

rozhraničování se přitom dříve objevilo na luterské straně v podobě novoluterství, k němuž 

vedla konverze krucemburského faráře a pozdějšího superintendanta D. Molnára, v roce 1849 

ještě paradoxně jednoho z menšiny luterských podporovatelů církevní unie, vlivem W. Lohe. 

K novoluterství se však začali přiklánět i další dřívější racionalisté, vlivný J. Růžička či 

superintendant J. Beneš (Říčan 1940: 40-42). Kromě pevnější věrouky to znamenalo 

568 Ještě o tři roky dříve byla povolena církev starokatolická. 

564 



především zpřísnění liturgie, zavedení oltářů do kostelů (pokud tam už nebyly), nošení kříže 

při pohřebních průvodech atd., i když tyto nové zvyklosti mnohdy vyvolávaly odpor věřících 

(ibid.: 46). Podobně tomu bylo o něco později i na straně reformovaných. Druhá 

konfesionalizace tak i v případě českých protestantů znamenala zpochybnění církevní 

autority, jíž si právě jejím prostřednictvím církve chtěly získat, i když proces opětovné 

divergence "oficiální" a majoritní víry byl mnohem méně viditelný než v případě katolíků. 

Bylo tomu tak jednak pro výrazně menšinové (a tudíž "obranné") postavení obou 

protestantských církví, ale i kvůli jejich snazšímu souznění s modemitou. 
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3. KAPITOLA 

"DISKURSY MODERNITY" 

MEZI ELITNÍ A LIDOVOU RELIGIOZITOU 

Čtrnáct let na sklonku Toleranční doby je z hlediska proměn literárních prezentací 

náboženských otázek a náboženských diskursů jako takových velmi důležitých, protože na 

jejich počátku došlo k propojení a vzájemnému sebepotvrzování dvou tendencí, od základu 

měnících charakter diskursů. Sociokulturní změny související s modernizací na jedné straně 

vedly k podstatnému rozšíření veřejného mínění a k tomu, že si rodící se občanská společnost 

svou sílu začala sama uvědomovat, případně- v průběhu revoluce roku 1848- jí i projevovat. 

Formování veřejného mínění přitom do značné míry přejala média, především noviny, vedená 

sice intelektuály ale se zřejmým zacílením na lidové/občanské vrstvy jako celek. Tento trend 

sice byl po nástupu (bachovského) neoabsolutismu zlikvidován, stejně jako část velmi 

důležité spolkové činnosti, avšak situaci již nešlo "vrátit zpět". Občanská, národní a do jisté 

míry rovnostářská společnost, kjejímuž vzniku dal předpoklady celý postoosvícenský vývoj, 

se na konci čtyřicátých let stala realitou, a přestože řada jejích funkcí mohla být dočasně 

potlačena, do veřejného života a systému vládnutí (governance) se vždy znovu vracela. 

Jedním z důsledků uvedeného vývoje byla nová akcentace politické modulace veřejného 

prostoru a jeho diskursu/ů, v nichž se stala určující složkou, která zastínila dosavadní identity 

a symbolické legitimace, včetně náboženského vyznání. Krátce řečeno, pro naprostou většinu 

české společnosti, respektive obyvatel Českého království, začalo být od poloviny 19. století 

nejdůležitější, že jsou Češi (případně Němci), a proto mají určité národní, státoprávní a 

sociální požadavky, k čemuž později přistoupila i otázka třídního/socioekonomického 

zařazení. Konfesionální identita naproti tomu svůj sociálně a symbolicky vymezující 

charakter ztratila, stejně jako náboženské legitimace a symboly přestávaly hrát větší úlohu ve 

veřejném diskursu, s výjimkou jistého nepříliš dlouhého religijního revival-u v období po 

potlačení revoluce, současně dokládajícího neúspěšnost snahy o znovupřenesení "revolučních 

požadavků"/hesel na pole náboženské identity. 

Druhý důvod zásadní diskursivní změny, k níž (na čas) došlo koncem čtyřicátých let 19. 

století, spočíval v institucionální proměně, v dočasné nefunkčnosti a dokonce zrušení cenzury. 

V jejich důsledku došlo, podobně jako v období vlády Josefa II., k rychlému rozmachu 
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vydávání do té doby zakázaných děl, narnnoze polemického obsahu (viz Kraus 1917-24, III.: 

186-190). Od jara 1848 můžeme sledovat jakousi recidivu brožurové války, včetně velmi 

podobných užívaných forem a části obsahů, ovšem s tím rozdílem, že svým přímým vlivem a 

tudíž mnohem rychleji zasahovala mnohem větší část populace, přičemž došlo i k její celkové 

proměně. Náboženská otázka sice zůstala důležitým tématem, probíraným v novinách a 

ovlivňovaným řadou brožur a letáků, nicméně své čelné místo musela přenechat národním a 

politickým otázkám. Z tvůrců a ovlivňovatelů diskursu se jen někteří o religiozitu podstatněji 

zajímali a přitom třeba i v případě K. Havlíčka, v jehož díle otázka náboženských reforem 

hrála velmi důležitou úlohu, je spíše podřizovali svým obecně reformním představám a cílům 

(viz např. Kybal 1997: 45). Náboženské a konfesionální ohledy zůstaly významné jen pro 

některé intelektuály, obvykle duchovní všech oficiálně uznaných církví, kteří se je buď 

(neúspěšně) pokoušeli sloučit s modernizačním sociokulturním vývojem (jako tornu bylo 

v případě protestantů), nebo se k němu naopak v jejich jménu stavěli zády (jako katolíci). 

Reakcí na modernizaci, v diskursivní a mediální rovině představovanou především 

rozmachem nacionalismu a liberalismu různého ražení, se proto stala nová konfesionalizace. 

Přestože pro období do nástupu neoabsolutisrnu byla typická značná diskursivní svoboda a 

když pak byla potlačena, ruku v ruce s tím šel nový nástup/obnovování církevních identit, 

diskursy tohoto období svědčí o postupném mizení nebo již i neexistenci alternativních 

lidových postojů a obsahů, existujících paralelně k těm "vysokým". Vznik občanské 

společnosti ipso facto vedl ke zrušení přehrad mezi elitním/intelektuálním diskursem na jedné 

straně a jeho opozitem, lidovými představami na straně druhé, a to ve prospěch prvního 

uvedeného. S tím, jak začala mizet pololidová/lidu určená literatura (protože tohoto 

charakteru nabyla každá literatura), začala mizet i vlastní lidová produkce textů (včetně 

náboženských), pokud zároveň neaspirovaly na účast ve všeobecném ( druhdy elitním) 

diskursu. Samozřejmě to neznamenalo, že by například náboženské texty lidové provenience 

zmizely ze dne na den, avšak jejich četnost ubývala a jejich význam byl stále zřejměji 

omezován na nábožensko-sociální rnarginály; pokud se naproti tornu obecná lidová religiozita 

podobným způsobem projevovala, většinou to souviselo s politicko-právnírni záležitostmi a 

šlo o religiozitu formovanou církevními institucemi. 
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1. Diskuse o náboženství pro moderní dobu 

Liberální pohled 

Historicko-sociální důvody vedly k tomu, že v českém veřejném, respektive mediálním 

diskursu roku 1848 a let bezprostředně následujících až do nástupu neoabsolutismu 

dominovala perspektiva, již můžeme zjednodušeně nazvat liberálně-modernistickou a která 

zřetelně vycházela z umírněně-osvícenských konceptualizací. Její protagonisté se sice 

rozhodně nevzdávali náboženství a i když se již setkávali s případy náboženské indiference či 

skepse, v naprosté většině je odmítali (Lochman 1964: 258), avšak religiozitu posuzovali 

v kontextu obecnějšího politického a sociokulturního dění. Řídícím principem a cílem jejich 

životů se stala participace na politickém dění, ve kterém pro církve (a především katolickou 

církev) nadále nebylo vyhrazené jiné místo, než obecně kultivační a sociální působení, 

především prostřednictvím péče o školy, zdravotní a sociální instituce. Aby však církev byla 

s to dostát nárokům, které na ní kladli, měla se nejen vzdát svých politických a sociálně

řídících ambicí, ale také podstoupit významné vnitřní reformy směřující k demokratizaci 

instituce a etizaci učení. Jinak řečeno, liberální modernisté z řad laiků se sice úplně 

nevzdávali sociální a symbolické role náboženství ve veřejném životě, avšak velmi se bránili 

přiznat tuto roli doposavad panující církvi, v níž podporovali reformní tendence 

představované v první polovině století kruhem okolo B. Bolzana a v roce 1848 

reprezentované například F. Náhlovským. Radikálněji tyto tendence vyjadřovaly některé 

brožury, například Povolání a úloha křesťanského kněze v novém věku, jíž v roce 1850 vydal 

ex-premonstrát a ex-katolík T. Klejzar, nebo anonymní Obrana pravého křesťanství (Lukášek 

1927: 91). 

Měly-li se církve stáhnout z politického života a mocenského působení ve prospěch osvětové 

a sociální práce, stejně jako vytváření obecného duchovního klimatu společnosti, je 

pochopitelné, že to za stávajících sociálních poměrů odvádělo liberály od katolické církve (s 

výjimkou reformistů) směrem k oběma církvím protestantským, jež se začaly horlivě hlásit o 

slovo. K tomuto posunu vedly i již zmiňované "historické" důvody, spočívající 

v reinterpretaci dědictví české reformace a v konsekventním odsudku násilné protireformace. 

Pro publicistiku konce čtyřicátých let 19. století se proto stal typický nacionálně-historicky 

motivovaný zájem o husitství (Jílek-Oberpfalcer 1948: 149-154; VInas 1993: 229), 

reprezentovaný kupříkladu anonymně vydaným Sabinovým životopisem Jana Husa (Sabina 
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1846),569 stejně jako ostře protijezuitské nálady (Lukášek 1939: 289; Oliva 1910: 582). 

Příkladem par excellence může být kniha Počet} roku 1620 ... s podtitulem "řádění Jezuitů w 

Čechách a na Morawě", podávající nacionálně vyhrocený přehled českých náboženských 

dějin a jednoznačně odsuzující protireformační působení ve prospěch husitské periody 

českých dějin (Vysokomýtský 1849). Wysokomýtského knize lze rozumět sotva jinak, než 

jako příkré konfesionální antitezi barokního vlastenectví; Češi v ní byli vylíčeni jako kdysi 

demokratický a mocný národ, jehož zlatý věk nastal v období údajné posthusitské náboženské 

tolerance a byl pak udušen jednak vlivem německé vojenské a politické moci na jedné straně 

a protireformačního jezuitského katolicismu na straně druhé. Možnost úniku z tohoto 

"dvousetletého otroctví", úniku který by zároveň pomohl všem slovanským národům, podle 

autora přineslo až národní obrození v první polovině 19. století a následný politický vývoj, 

jenž by však měl dále směřovat k demokracii a národnímu vyrovnání, k lepší lidové osvětě a 

ne-li konfesionální změně, tedy alespoň k důkladné reformě katolické církve (zejm. ibid.: 

252-263). 

V případě hodnocení národní minulosti a soudobých priorit přitom rozhodně nešlo jen o 

protestantskou propagandu, byť ta se (jak ještě uvidíme níže) na tomto poli hojně činila, ale o 

mnohem obecnější trend, k němuž pouze přispívala. 570 Známý údajný protiklad mezi Janem 

Husem a sv. Janem Nepomuckým, podle kterého byl nepomucenský kult vytvořen 

v protireformačním období jako "náhrada za Husa", antagonie, jež se později stala jedním 

z úhelných kamenů protestantské koncepce českých dějin a na níž stavěla jakákoli liberální 

protikatolická kritika, totiž v roce 1849 nevymyslel žádný protestant, nýbrž liberálně uvažující 

dramatik F. B. Mikovec (VInas 1993: 229-230). V revolučních letech však ještě nešlo o 

rezignaci na náboženství jako takové, jak o tom svědčí třeba "národní hymny" z tohoto 

období, kdy se vedle Tylovy písně Kde domov můj neméně slavně uplatnily bojovná píseň 

protestantského faráře S. Tomášika Hej, Slované a Kto za pravdu horí571 vídeňského 

protestantského bohoslovce K. Kuzmányho (Lukášek 1927: 31). Osudy národa byly 

nerozdělně spojovány s křesťanstvím, jak to konečně připomínal i první verš druhé sloky 

písně Kde domov můj, nicméně stále zřetelněji spíše s křesťanstvím protestantské orientace, i 

když to vůbec neznamenalo, že by kvůli této legitimaci většina Čechů opustila katolickou 

církev. 

569 Sabinovo autorství nezná Kraus 1917-24, III.: 43; i když je J. Malý explikoval již v Riegrově slovníku 
naučném. 
570 Umírněnější příklad ideového sblížení českých liberálů s protestanty, než bylo Početj roku 1620 ... , 
představovala například J. Malého historická práce o Majestátu Rudolfa II., vydaná péčí Českobratrského 
věstníku (Malý 1850). 
571 V roce 1848 byla tato píseň známá pod původním názvem Sláva šlechetným. 
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Skvělým pramenem pro poznání českého mediálního diskursu konce čtyřicátých let, jehož 

cílem byla politická výchova lidových vrstev a zároveň politická agitace v duchu liberálního 

modernismu, je nedokončený Rittersbergův Kapesní slovníček (Rittersberg 1850-51 ). Jeho 

cílem totiž ,,nebylo vydání ambiciózní encyklopedie, ale politická agitace" (M. Hroch in 

Národní obrození 1998: 98), především však rychlá a záměrně vyhrocená orientace lidových 

čtenářů, pro které byla požadována politická práva, v politickém dění a v tisku, který je 

prostředkoval. Z tohoto důvodu v Kapesním slovníčku výrazně převažovala politická hesla 

nad hospodářskými, kulturními i náboženskými, současnost nad minulostí, z níž bylo 

zahrnuto pouze to, co v soudobých tiskových diskusích rezonovalo. Jakkoli politicky 

zkreslující a záměrně prezentující názory jen určitého ideového směru, pro poznání 

základních náboženských představ českých liberálů v roce 1848 a po něm je Rittersbergovo 

dílo neocenitelnou pomůckou nejen proto, že vlastně shrnovalo novinové obsahy této dobi72 

ale tím i formovalo a zároveň vyjadřovalo názory české veřejnosti, většinově katolické -

avšak v reformně modernistickém duchu. Rittersberg rozhodně odmítal náboženský 

fanatismus, tmářství a pověrečnost, politické působení (katolického) náboženství, stejně jako 

jeho proti-českost, což mu splývalo s působením jezuitů (např. Rittersberg 1850-51, I.: 205, 

326; II.: 28, 94-97), zatímco mnohem pozitivněji se stavěl vůči protestantským církvím a 

"zvláště ubohé české církvi Helvetského vyznání v Praze", tj. B. V. Košutovi (ibid., I.: 12; cf 

také ibid., I.: 147; II.: 243-245), aniž to nutně mělo vést k přestupovému hnutí. Vyhovoval-li 

liberálům soudobý český protestantismus, respektive spíše jen jeho část, jíž přáli dosažení 

postavení srovnatelného s katolictvím, stejně pozitivně se dívali na necírkevní křesťanství 

osvícenského ražení (ibid., I.: 172; II.: 343i73 případně na reformní snahy uvnitř katolické 

církve, například v podobě zavedení bohoslužby v národních jazycích (ibid., I.: 230-231). 

"Starý" katolicismus, projevující se pověrami (např. ibid., I.: 80) a konfesionální 

nesnášenlivostí, namnoze na konci čtyřicátých let nově probuzenou (ibid., 1.: 75), naproti 

tomu důsledně odmítali. 

Výrazným mluvčím liberálního modernismu se v roce 1848 stal především K. Havlíček, který 

jako prakticky jediný z jeho představitelů předložil i ucelený program reformy katolické 

církve. I Havlíček sice spojoval náboženskou otázku s politickou a usiloval o to, aby 

572 Včetně častých historických nepřesností, typu časového posunutí Husovy a Jeronýmovy kostnické kremace; 
viz Rittersberg 1850-51, II.: 241. 
573 Rittersberg dokonce byl jedním z mála českých intelektuálů, kteří v tomto duchu pozitivně přijímali i pozdní 
východočeské toleranční sektářství (Rittersberg 1850-51, I.: 5, 172), podobně se k němu stavěl např. F. M. 
Klácel (Klácel 1948: 81-83, 125-136). Naopak anonymní autor píšící pro Havlíčkovy noviny "adamity čili 

marokány" rozhodně odsoudil pro jejich fanatismus (Národní Nowiny 1849: 253) a stejný postoj vůči nim 
zaujali protestantští duchovní (Českobratrský hlasatel 1, 1849: 280-281 ). 
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z institucí obou typů zmizel "absolutismus" (Kybal 1997: 45), jeho celoživotní náboženské 

zájmy jej však zavedly k významné mediální podpoře katolického reformismu a k tomu, aby 

se po odstranění F. Náhlovského reformní agitace chopil sám. "Havlíček [přitom] nebyl 

nepřítelem pravého náboženství [a to ani katolického], ale žádal v zájmu náboženství samého, 

aby bylo zcela odloučeno od státu a stalo se v každém ohledu věcí soukromou" (ibid.: 45). 

Dokud Havlíček psal do pražských novin a aktivně se účastnil na celonárodním politickém 

dění, jeho komentáře náboženské situace a událostí byly v zásadě totožné s postoji, které o 

málo později shrnul Rittersberg. Zdůrazňoval násilnost a nenáležitost české protireformace 

(Havlíček 1929a, II.: 28; cf Kraus 1917-24, III.: 187), stejně jako nedokonalý charakter 

josefínské tolerance vzhledem k protestantským církvím, jimž přál větší svobodu (ibid.: 28-

29, 53), obdobně jako katolické církvi demokratizační reformy (ibid.: 29-30, 42-53, 53).574 

Vadil mu samozřejmě i ne-český až proti český charakter vyšší církevní hierarchie (ibid.: 4 7), 

ale také některé prvky katolického, dokonce i biblického učení, představující "staré domněnky 

a bajky východních národů, které žádný zdravý rozum za pravdu považovati nemůže" (ibid.: 

46). Reformy katolické církve se proto neměly zastavit pouze u institucionálních změn, nýbrž 

měly vést i k dogmatickým změnám v osvícenském duchu, k racionálnímu modernímu 

křesťanství a snad i k překonání konfesionální různosti. K dotvoření vlastního uceleného 

reformního programu však v Havlíčkově případě došlo až po jeho stažení z politického života, 

respektive po odchodu do Kutné Hory, patrně i z toho důvodu, že na jeho promýšlení měl více 

času, ale také proto, že si stále zřejměji uvědomoval obecné sociokulturní působení církve. 

Z tohoto promýšlení a z reakcí na aktuální nábožensko-politické dění575 vznikla série 

novinových článků, v roce 1851 dotvořená do podoby Kutnohorských epištol (Havlíček 

1929). 

Stejně jako všichni křesťanští reformátoři, i Havlíček vyšel ze vzoru prvotní církve. Proti 

soudobým "náboženským absolutistům", které ztotožňoval s vysokou církevní hierarchií a 

s některými řeholními společenstvími, především s jezuity a redemptoristy (Havlíček 1929: 

25, 30), se rozhodl "vysvětlovat staré křesťanství, tak staré, že již naň mnozí zapomněli, 

ačkoli jsou velikými důstojníky v církvi" (ibid.: 31; cf také ibid.: 44, 51). Katolická víra měla 

být zbavena všech vnějších ceremonií, nebo měly být alespoň co možná omezeny (ibid.: 57-

574 Potřeba církevních reforem přitom Havlíčka dokonce vedla k paradoxnímu prohlášení, že sice rozhodně není 
příznivcem nastupující neoabsolutistické vlády, nicméně chválí jí alespoň za to, že má více rozumu než církev, 
jež by jí proto měla zůstat v osvícenském duchu podřízena; Havlíček 1929a, II.: 53. 
575 Stejně jako v roce 1849 Havlíček příkře odsoudil výsledky vídeňské schůzky biskupů, následujícího roku se 
ostře vymezil proti "církevní ordonanci pana hraběte Lva Thuna", tedy proti oběma prokatolickým patentům 
posilujícím církevní autonomii a ipso facto moc církevní hierarchie (Havlíček 1929: 130), nebo třeba proti 
zákazu kněžské účasti na politickém životě (ibid.: 136-13 7). 

571 



61, 124-125, 144), jádrem bohoslužby se mělo stát eticky pojaté kázání ve srozumitelném 

jazyce (ibid.: 74-78) a vrcholem výchovného a osvětového působení kněží jejich konečné 

sloučení s učitelským stavem (ibid.: 111, 139-142). Pravé "povolání kněžstva ... jest 

vzdělávati, osvěcovati lid, rozšiřovati mezi ním pravé svobody, totiž bratrství, ušlechťovati lid 

a vésti jej k blaženosti" (ibid.: 1 06), což ovšem předpokládalo odstranění dogmaticky 

zakotvené klerikální výlučnosti (ibid.: 98), včetně celibátu (ibid.: 71-72, 94-112), světské 

moci a majetku církve (ibid.: 34, 78-79, 84). Zárodky těchto reforem, stejně jako národně 

obrozenského působení Havlíček s1ce nalézal u části (nižšího) českého kléru 

v postjosefinském období, jíž proto chválil (ibid.: 126-127), nicméně mnohem větší vzor 

spatřoval v tradici české reformace, takže zdůrazňoval, že "musil mistr Jan Hus v očích 

každého liberálního a poctivého človeka tím větší úcty nabýti jakožto zastavatel liberálního 

smýšlení a osvěty lidu" (ibid.: 67 -68; obd. ibid.: 61, 82). Vedle odvratu organizovaného 

náboženství od politického a mocenského působení a jeho důsledné privatizace proto 

požadoval náboženskou toleranci a rovnoprávnost, vztaženou nejen na křesťanská vyznání 

(explicitně vedle nich zmínil muslimy), protože všechna náboženství "před Bohem ... jsou ... 

stejně pravdou, totiž potud, pokud je kdo upřímně dle svého nejlepšího přesvědčení věří a 

v nich se zachovává" (ibid.: 37). Tím Karel Havlíček nejen důsledně naplnil osvícenskou 

konceptualizaci náboženství a předestřel jeho sociální úlohy, nýbrž jí již překročil směrem 

k modernímu pojetí náboženské tolerance a státní nadkonfesijnosti. Tento požadavek přitom 

v českém prostředí samozřejmě vycházel vstříc, vzájemně se podporuje i s historicko

nacionálním pohledem na českou reformaci, protestantským církvím případně ne/nad

církevnímu pojetí křesťanství, zatímco poukaz k mimokřesťanským náboženským kulturám (s 

výjimkou židů) zůstával spíše hypotetickým. 

Pokud jde o sociální a symbolické působení náboženství, Havlíčkovi stál velmi blízko i 

moravský F. M. Klácel, na rozdíl od pragmatického Havlíčka však dovádějící ideu sociálního 

působení křesťanství až k závěru, že domyšlené křesťanství musí vést ke komunismu (Klácel 

1948: 88n.). Podobně jako všichni naši obrozenci však hledal kořeny tohoto "pravého" 

křesťanství v dědictví české reformace a v soudobém náboženském sektářství (zejm. ibid.: 81-

83, 125-136), i když jindy se samozřejmě nechával oslovovat spíše francouzským 

socialismem lammenaisovského ražení. Vliv Klácelových Listů přitom sice nelze přeceňovat, 

rozhodně nevytvořily nějaké svébytné socialistické hnutí, nicméně alespoň pro některé 

intelektuály a čtenáře novin představovaly syntézu moderního necírkevního křesťanství stejně 

jako v tomto ohledu přeci jen mnohem umírněnější dílo Havlíčkovo (viz např. Trapl 1999: 70-

74). Jiný typ liberálního náboženského radikalismu představoval naproti tomu K. Sabina, 
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který na rozdíl od věřícího, ovšem necírkevního Havlíčka v roce 1848 požadoval úplné 

vyloučení církve z veřejného života, "'Vyznání nové víry,' totiž víry ve svobodu a pokrok" 

(Putna 1998: 157).576 Podobné ideje samozřejmě v Čechách či na Moravě v polovině 19. 

století nemohly oslovovat širší publikum, respektive nemohly vést ke vzniku masových forem 

alternativní zbožnosti či dokonce ne-náboženství, (spolu)utvářely však duchovní klima, které 

bylo velmi kritické vůči soudobým i minulým formám oficiálního katolicismu a které místo 

toho upřednostňovalo liberálně pochopené dědictví české reformace. V nacionálním duchu 

"husitské" a institucionálně protikatolické tendence přitom neoslovovaly jen městské 

intelektuály, nýbrž přes potlačení svého veřejného projevu a policejní pronásledování 

v neoabsolutistické éře nejpozději v šedesátých letech pronikly i na venkov.577 Tam se 

projevovaly například explicitními ohlasy Jana Husa a Jana Žižky,578 vyvěšováním údajných 

husitských praporů apod. (Jílek-Oberpfalcer 1948: 149-152; Stejskal 2000: 17). Jako 

náboženskou vzpouru přitom toto chování pochopili jen katoličtí duchovní, zatímco velká 

většina formálních katolíků na něm naopak participovala (ibid.: 154). 

Protestantský pokus o propojení náboženské a národní identity 

Ať již liberálně-modernistické názory revolučních politiků a literátů, jimž absence cenzury 

umožnila veřejné působení, vycházely ze sociálně-emancipačních a demokratizačních 

zahraničních zdrojů, nebo odkazovaly na tradici české reformace (přičemž obvykle spojovaly 

obojí; cf David 2001), výrazně přispívaly především oběma protestantským církvím, které se 

nabízené příležitosti ke zlepšení svého institucionálního postavení a zvýšení svého sociálního 

vlivu samozřejmě vehementně chopily. Bylo to o to snazší, že spojení nacionalismu a 

liberálního modernismu s protestantstvím umožňovala i přímo vyvolávala soudobá 

protestantská teologie, stejně jako některé zahraniční vzory, a toto spojení zároveň pro české 

protestanty představovalo náležité zhodnocení vlastní reformační minulosti, na níž kladli 

velký důraz, stejně jako možnost povýšení omezeného tolerančního postavení v současnosti. 

Proto například když velenický farář G. Šoltéz v říjnu 1848 vzpomínal vydání Tolerančního 

patentu, neomezil se jen na kritiku předtolerančního útlaku a obvyklé díky císaři Josefovi, 

576 Na rozdíl od Putnovy interpretace Sabiny, všímající si jen jeho religijních postojů v roce 1848 a později, je 
ovšem třeba připomenout jeho dřívější anonymní vydání Husova životopisu (Sabina 1846), stojící na pozicích 
liberálního náboženského reformismu, zhruba v duchu Havlíčkově. 
577 Možná to bylo i tím, že Havlíčkův reformní program, jak o tom svědčí jeho korespondence, oslovoval i 
značné množství katolických duchovních; viz Lukášek 1939: 271 n. 
578 Například píseň To jsme rebelanti obsahovala i odkaz k "našemu tatíkovi Žižkovi"; Jílek-Oberpfalcer 1948: 
149. 
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nýbrž zdůraznil přání, ať ,,se Slawnost Tolerančnj w slawnost konstitučnj proměn}", jinak 

řečeno naději na institucionální vyrovnání reformovaných katolíkům a na budoucí růst této 

církve na úkor "středověkého" katolicismu (Šolthéz 1849: 22-23). Anonymní brožura 

Upřímné slovo ke katolickým krajanům od jednoho českého evangelíka z roku 1849, zabavená 

Košutovi, dokonce otevřeně nabádala katolíky k přestupům (Lukášek 1927: 89-90). 

Revoluce roku 1848 přinesla protestantům naději na zlepšení jejich postavení, nakonec 

definitivně naplněné až vydáním Protestantského patentu a souvisejících náboženských 

zákonů v šedesátých nebo i v sedmdesátých letech 19. století, lze však říci, že někteří jejich 

vůdci se s touto možností nespokojili, nýbrž se jí snažili ještě víc využít ku prospěchu svých 

vyznání. Jejich jistým vzorem mohla být především konstituce Rongeho německého 

katolicismu, v němž viděli (dočasně) úspěšné propojení národního a náboženského principu, 

modernizaci církevní instituce a její odpoutání od papežské autority. Rongeho církev ostatně 

oslovovala německé evangelíky v Čechách (Lukášek 1929: 169) a ve své hiršberské tiskárně 

tiskla i české knihy, pokud měly protikatolickou tendenci (např. Komenský 1844; Rosacius 

1844). Hlavními představiteli ambiciózního protestantského projektu na sjednocení obou 

českých církví na základě dosti volně pojatého a nacionálně vyhroceného dědictví české 

reformace, které budoucně mohlo a mělo oslovovat všechny Čechy a přivádět je do plánované 

českobratrské církve, byli již zmiňovaní kalvinista B. V. Košut a luterán J. Růžička. "Košut a 

Růžička viděli v německém katolicismu národní církev odpoutanou od Říma a vítali ji, 

protože oni usilovali zase o národní církev českou evangelickou" (Lukášek 1929: 171; obd. 

Roubík 1948: 34). K národně-historicky zaštítěnému sjednocení protestanty ostatně přímo 

pobízel i Havlíček (Lukášek 1915: 107), který dění v obou protestantských církvích bedlivě 

sledoval. Liberální politický modernismus spojený s katolickým reformismem na konci 

čtyřicátých let 19. století totiž úzce souvisel s tehdy dominantním typem protestantské 

teologie, přičemž oba ideové programy se vzájemně podporovaly a doplňovaly. Bylo tomu 

tak i v případě jejich širšího osvětového a agitačního působení; zatímco Havlíček ve svých 

novinách doporučoval četbu protestantského Českobratrského hlasatele a později 

Českobratrského věstníku (Lukášek 1929: 83), naopak Českobratrský hlasatel předpokládal, 

že jeho čtenáři čtou také Havlíčkovy Národní noviny (Říčan 1940: 24). I pozdější 

Kutnohorské epištoly se mezi českými protestanty staly bestseller-em (Hrejsa 1912: 660), byť 

je samozřejmě otázkou, vedlo-li k tomu skutečně liberální uvažování, nebo spíše zášť a 

škodolibost vůči soudobému církevnímu katolicismu, případně katolicismu vůbec. 

Již ve čtyřicátých letech "kázání Košutova prozrazují školu racionalismu. Tento theologický 

směr byl tehdy u nás všeobecný. Vyjadřuje se často i příkře, kde se dotýká časových otázek a 
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bojů", což znamenalo především odpor proti tolerančním omezením protestantských církví a 

vůči církvi panující, která z nich byla obviňována (Lukášek 1927: 113; dtto Říčan 1940: 21; 

!dem 1947: 311). Na stránkách Českobratrského hlasatele, který představoval tiskovou 

platformu radikálního protestantismu uvedeného ražení, proto bylo požadováno, aby "práwa, 

která nám tak dlauho zadržána byla, nám nawrácena jsau",579 stejně jako bylo horleno proti 

katolickému tlaku na protestanty a vyzdvihována soudobá faktická lidová tolerance, podle 

názoru redaktorů odlišná od (většinového) postoje katolického kléru. 580 Programovou 

návaznost soudobého protestantismu a zároveň nacionalismu na tradici české reformace 

poprvé vyzdvihl článek Církew ewangelická a národnost česká, 581 načež následovala 

připomínka vlasteneckého působení protestantských duchovních582 a rozsáhlá diskuse o 

případném spojení obou protestantských církví, zdůrazňující politickou modemitu a 

v d v' v k t t kt t 'h ' ' 583 pre evs1m ces os a o us avene o vyznam. 

K podpoře tohoto programu měly sloužit jednak historizující protikatolické výtky, opět 

směřující především proti Tovaryšstvu Ježíšovu,584 ale i poukazy na kulturu českých 

náboženských emigrantů585 a na soupodstatnost protestantského učení s požadavky a výzvami 

moderní doby. Z tohoto důvodu se oběma redaktorům Českobratrského hlasatele nemohlo 

líbit vystoupení křížlického luterského faráře a dlouholetého seniora M. J. Molnára v rámci 

vídeňských diskusí o institucionálním postavení protestantských církví v říjnu 1849, který 

(poprávu) prohlásil, že "náš lid nemá ducha Kristowa, on nemá žádné náboženstwj, u nás jsau 

neywjce Adamiti".586 Vzhledem k tomu, jak ostře a z jakých pozic kritizovala většinová česká 

společnost (a shodně i protestantští duchovní) pozdní sektáře, nijak nepřekvapí, že Molnárův 

soud vyvolal příkře negativní reakci, 587 protože z hlediska řádných protestantů představoval 

nejen sice oprávněné avšak "nepřípustné" nactiutrhání jejich církvím (ačkoli katolické 

pokrytectví stíhali plamennými projevy), ale i vážné zpochybnění jejich schopnosti dostát 

úkolům, které jim Košutův a Růžičkův ambiciózní projekt připisoval. Teologický 

579 Českobratrský hlasatel 1, 1849, ll: 42. Podobně ibid. 1, 1849, 13: 49-51, kde Košut informoval o situaci 
pražské reformované církve a zároveň podal výčet kdysi protestantských pražských kostelů, o jejichž navrácení 
by z toho titulu mohly a měly protestantské církve žádat; k této otázce viz výše ve druhé kapitole této části práce. 
Cf také ibid.: 55-56. 
580 Českobratrský hlasatel 1, 1849: 6, 63, 79, 218 aj. Košut se na stránkách časopisu vícekrát ohrazoval i proti 
tolerančním omezením, která záměrně porušoval; ve věci smíšených sňatků například poněkud arogantně (a 
samozřejmě neoprávněně) tvrdil, ,Já jsem od státu zákonně uznaný duchownj a proto wšecky církewnj wýkony 
platně wykonáwati mohu"; ibid.: 152. Obd. ibid.: 294-296, 327-332,343-347. 
581 Českobratrský hlasateli, 1849, 18: 69-71. 
58? v 

- Ceskobratrský hlasateli, 1849,24: 99-101. 
583 Českobratrský hlasatel 1, 1849: 164-168, 175-177, 183-188, 257-259, 269-270. 
584 Např. Českobratrský hlasatel 1, 1849: 539-540. 
585 Českobratrský hlasateli, 1849: 348, 356-357. 
586 Českobratrský hlasateli, 1849: 372. 
587 Českobratrský hlasateli, 1849: 371-372,403-404,420. 
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racionalismus, v případě bratří Košutů a snad i dalších kazatelů spojený možná až s popíráním 

Kristova božství, sice podle soudu R. Říčana do reformované církve nově přiváděl i některé 

sektáře, vedle těch kteří tam již byli (Říčan 1940: 21 ), ale něco takového rozhodně nemělo být 

veřejně ventilováno. Z téhož racionalismu totiž vycházelo národní obrození, což ve 

čtyřicátých letech Košutovi a Růžičkovi umožnilo oslovit širší než jen protestantskou českou 

veřejnost a nabídnout jí ne-li přestup k protestantismu, což nepochybně bylo jejich intencí, 

tedy alespoň úzké ideové sblížení s tradicí české reformace, v této době představovanou 

dvěma protestantskými církvemi. Košutovo kázání na Jr 30, 7 z roku 1849 proto chápalo 

Krista jako horlitele za národní jednotu a za sociopolitické hodnoty typu svobody a rovnosti, 

v obou případech osvobozující od "kněžského útlaku" a (katolických) církevních fiskálních 

požadavků (Říčan 1940: 25; cf Lukášek 1915: 129; u J. Růžičky !dem 1929: 75). 

Policejní záznamy Košutových kázání od května 1850 do října následujícího roku přitom 

ukazují jak jeho oblíbenost u publika, protože měl v kostele prakticky pořád plno, tak neustálé 

přímé i nepřímé výpady proti katolické církvi, které mu tento úspěch do značné míry 

zaručovaly (viz Lukášek 1939: 7-103). Košut se stylizoval do podoby liberálního církevního 

reformátora, vědomě navazujícího na Husův odkaz, takže například 19. května 1850 pravou 

Kristovu církev vymezoval vládou pravdy a nikoli tradice, tím že v ní "žaludek a zdraví" 

nekazí ceremonie, a povinností lásky naproti klatbám a exkomunikacím (ibid.: 9). Následující 

neděli posluchačům sdělil, že sice jedna církev se honosí svojí tradicí, "ale blud a pověra jsou 

ještě starší", takže tato tradice o sobě není zárukou pravověří, což jinými slovy zopakoval i o 

týden později (ibid.: ll, 14). Ve svém protikatolickém tažení často užíval příklady 

exkomunikací a pronásledování jinověrců, a to i z českých náboženských dějin, aby tak 

ukázal "středověký" charakter této církve (např. ibid.: 17), stejně jako herderovské vize 

Slovanů, v Košutově podání ovšem implicitně ztotožněných s protestantismem, jejichž 

"předkové . . . byli lidé zbožní, což také souvisí s povahou slovanských národů, kteří byli 

mírumilovní a zabývali se zemědělstvím, kdežto jiní národové zabývali se lupem a válčením" 

(ibid.: 99). Neřekl sice, koho těmi jinými národy myslel, ale to v Praze v září 1851 nebylo 

nutné, stejně jako nepotřeboval explicitně jmenovat katolickou církev, když proti ní brojil. B. 

V. Košut se přitom příliš nestaral o vlastní pravověří, jež bylo mnohdy na pováženou, nýbrž o 

to větší důraz kladl na dobovou "demytologizační" teologii, spojující některé myšlenky české 

reformace a legitimizaci jejím prostřednictvím se soudobými politickými ambicemi a 

aspiracemi. Právě proto mohl ve svých kázáních oslovovat relativně široké publikum, mohl se 

dovolávat i některých revolučnímu národnímu programu blízkých katolických kněží (ibid.: 

36, 80-81, 186-190), aniž by tím dal nejmenší šanci katolické církvi jakožto instituci. Jeho 
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výklad dobových tendencí stran případného sloučení všech křesťanů na J 1 O, 16 zdůrazňoval, 

že "kdo zná Řím, také nahlédne, že je to nemožné. Vždyt' duch osvěty již tak pokročil, že Řím 

jej se svým učením nedostihne" (ibid.: 89). V podobně racionalistickém a vůči katolicismu 

konfrontačním duchu se nesla i kázání obou ex-kněží, které po jejich konverzi Košut za sebe 

nechával příležitostně kázat, T. Klejzara aJ. Procházky, zdůrazňujících, že křesťan je za svou 

víru odpovědný jen Bohu, nikoli lidem a jejich nařízením (např. ibid.: 77). 

Část protestantských duchovních, vedená B. V. Košutem aJ. Růžičkou a na konci čtyřicátých 

a na počátku padesátých let 19. století tvořící nejviditelnější složku českého protestantismu, 

tedy v intencích aktualizační racionalistické teologie nabídla emancipujícímu se/nově 

vytvořenému národu koherentní alternativní pohled na vlastní dějiny. Tvůrci této ideologie 

jistě vycházeli ze starších a obecnějších domácích filosofických, teologických a 

sociokulturních tendencí, stejně jako dovedně využívali zahraničních vlivů, nicméně 

v českých zemích se jako první (neúspěšně) pokusili o vytvoření dokonalé syntézy 

konkrétního náboženského vyznání, jakkoli volně pojatého, s namnoze protináboženským 

liberalismem a nacionalismem, které hodlali zbavit jejich ostří prostřednictvím historických 

legitimací a přesměrováním toliko proti katolicismu. Ambiciózní ideový program, jenž tu byl 

vytvořen, se sice rozhodně nesetkal se všeobecným ohlasem (Košutova kázání nejen 

přitahovala tolik posluchačů, že se do Klimentského kostela ani nevešli, ale přitahovala také 

protivníky, kteří mu do oken házeli kamení, jako se to stalo ll. května 1851; Lukášek 1939: 

91), nicméně přeci jen nějaký ohlas měl. Jeho většímu rozšíření, jež by nutně předpokládalo 

spojení obou protestantských církví a možnost jejich veřejného národně-agitačního působení, 

zabránil nástup neoabsolutismu, upřednostňujícího katolickou reakci vůči tomuto programu, 

stejně jako internace jeho hlavního protagonisty B. V. Košuta. Když s podobným odkazem 

k české národní a náboženské minulosti přišla o více než deset let později při příležitosti 

cyrilometodějského výročí skupina protestantských duchovních obojího vyznání okolo H. 

z Tardy (viz Janata et al. 1864), česká sociokulturní situace již byla příliš odlišná a většina 

české společnosti vůči takovéto ideologii nevšímavá; změnily se ostatně i obě protestantské 

církve, které se vydaly spíše cestou vzájemně vymezující konfesionalizace. Příznačné však 

bylo, že i Tardyovci se snažili hlavně o historické zakotvení českého protestantismu a 

související filosofickou koncepci českých dějin, vedle nezbytných odkazů k modernosti a 

pokroku, takže například v básni Buď světlo! J. Růžička ztotožňoval de facto osvícensky 

pojatý pokrok napřed s působením boží Trojice a potom s českými reformátory, Cyrilem a 

Metodějem, Husem a Jeronýmem, Komenským (ibid.: 40-41). Emigrant B. V. Košut v téže 

době spojoval veškerou reakci - politickou, jíž sám utrpěl, ale i ideovou a kulturní - s 
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papežstvím, proti kterému ostře útočil (Košut 1911: 48n.). To již však byla, alespoň na dalších 

skoro šest desetiletí, labutí píseň unie českých protestantů, stejně jako konec jejich ambicí na 

oslovení většiny národa, tím méně na její přetažení na vlastní stranu. 

Katolická reakce 

Program sjednocení obou protestantských církví a jejich nacionalizace, respektive snaha o 

využití nově ustaveného národního vědomí ke konfesionálním účelům, samozřejmě 

vyvolávaly odpor na katolické straně a to přes to, že mnozí reformní katolíci vůči 

protestantům reálně nestáli příliš daleko. Jak informuje rodová kronika z Prosečska, zatímco 

v první polovině 19. století byla většina katolických farářů k protestantům vstřícná nebo 

alespoň lhostejná, před polovinou století se situace zcela změnila, nastoupili noví ,katoličtí 

jestřábi'.588 Ve zmatcích roku 1848, vyvolávajících novou přestupovou vlnu od katolicismu 

(nebo jí alespoň hrozících), a v následujících letech byli z katolických "kazatelen ... vybízeni 

lidé, aby evangelíkům ani ruky nepodávali, za kmotry jich nebrali, slovem Božím jich 

nevítali, jich všemožně se stranili, ba ani s nimi nemluvili, mimo katolickou víru že jsou 

všecky ostatní církve společnice ďáblů" (Lukášek 1929: 187). Podobně se nekatolíkům vrátilo 

pejorativní označení "berani", v první polovině 19. století takřka zapomenuté, které mělo 

ukázat "skutečný" charakter jejich víry a varovat před ní (Nešpor 2002a: 229-231; cf 

Rittersberg 1850-51, I.: 75). V souvislosti s ambiciózním protestantským agitačním 

programem katoličtí polemikové zdůrazňovali věroučné rozdíly obou církví a jejich 

minimální návaznost na tradici někdejší Jednoty (Lukášek 1915: 114-115). 

Ke zvlášť vyhrocenému střetu obou vyznání (katolického a reformovaného) došlo například 

v souvislosti s otevřením reformované školy ve Sloupnici na Litomyšlsku, v obci 

s konfesionálně obzvlášť "horkou" půdou již na počátku Toleranční doby. Nešlo však o 

tradici mezicírkevní nenávisti, jež by přetrvala od josefínské éry, nýbrž spíše o její nové, 

katolickými duchovními vyvolané vzplanutí, po kterém záhy následovala podobná reakce 

helvetů.589 V souvislosti s otevřením reformované školy, které do té doby nevyvolávalo žádné 

(v pramenech zachycené) negativní reakce, totiž místní katolický kaplan vydal tiskem pamflet 

Slavnost ve Slaupnici, ostře brojící proti reformovaným jako kacířům, které mimo jiné 

588 UA SR ČCE, sbírka rukopisů, Kniha Českobratrské Prosečsko, kniha rodů, s. 43. 
589 Podobně tomu samozřejmě bylo i v Praze, zejména v souvislosti s již zmiňovaným púsobením B. V. Košuta; 
k tomu viz např. Košut 1911: 23. 
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obviňoval z toho, že platí za přestupy (Smetánka 1931: 43, 72-73).590 Proti tomu se ozval 

Českobratrský hlasatel591 a přidaly se i liberální noviny, zatímco interkonfesní nenávist v obci 

houstla. Podle sborové kroniky reformovaných "nám nadávali katolíci, když jsme z chrámu 

našeho ku škole kráčeli - toď sau ty berani - volali - čím pak tu školu asi světit budau - však 

kropáče nemaj" (Smetánka 1931: 45), "katoličtí sausedé řádili ... že helveti jsau pohané, 

kacíři, neznabohové a kostel jejich že jest chlév" (ibid.: 47). Naopak jak o tom svědčí 

Šplíchalova kronika, protestanti začali zdůrazňovat vlastní exkluzivitu a výlučnou "českost" 

ve smyslu navázání na tradici české reformace (cit. ibid.: 78), stejně jako jinde v okolí dávali 

najevo svojí emancipaci "a tak byly boje bez ustání".592 Nová katolická konfesionalizace, jejíž 

počátky jsme sledovali již před rokem 1848, získala mocný podnět v podobě protestantsko

liberálního ideového hnutí, proti kterému se cítila povinna bojovat, zatímco uvnitř této církve 

byly institucionálně potlačeny reformní trendy, takže tzv. reakce se na následující léta stala 

výlučnou pozicí katolické církve. Neumannův katolický katechismus z roku 1850, příznačně 

nazvaný Kdo má prawdu, nekatoljk - čili katoljk? (Neumann 1850), se proto vydal ve 

šlépějích obdobně pojatého katechismu Janalíkova (Janalík 1845). Hned v úvodu zdůraznil, že 

"w 16. stoletj po K. P. Lutr a Kalwjn mnohé prawdy z křesťanské katolické wjry wypustili, 

mnohé porušili a tak wjry nowé zawedli, které gména gegich nesau" (Neumann 1850: 3), 

načež následoval exkluzivistický dogmaticky pojatý rozbor "správnosti" katolického učení 

vzhledem k oběma protestantským, pojednávající o rozdílech v chápání tradice, kněžského 

svěcení a dalších svátostí, soteriologie, predestinace, kultu svatých a liturgických obřadů. 

Také jediné katolické postily, která byly v Čechách na sklonku toleranční doby vydány, 

Frenclova postila z let 1854-55 a nová z roku 1861, byly opět spíše rukovětí pro kazatele než 

lidovou četbou, ať už v duchu osvícenské pastorální teologie a/nebo přibližující nedogmatické 

stránky víry, jako se o to snažila katolická literatura 19. století předcházející druhou 

konfesionalizaci (Hrubý 1901: 303). 

Intelektuální stránku této katolické reakce v Čechách představoval především neúnavný 

organizátor V. Štulc a skupina literátů, kterou později shromáždil okolo Vyšehradské 

kapituly, na Moravě se k podobným myšlenkám hlásili Velehradští okolo F. Sušila (Putna 

1998: 160n.). Nepřátelé, vůči nimž tito intelektuálové bojovali, sice byli dvojí - na jedné 

straně šlo o modernistické liberály, kteří usilovali o de-institucionalizaci náboženství a 

59° K přestupům skutečně docházelo, což byl s výjimkou Prahy spíše výjimečný případ; podle sloupnické farní 
kroniky jich v letech 1848-49 bylo 76 (Rejzek 1903: 219). Nařčení z úplatnosti konvertitů ovšem bylo s největší 
pravděpodobností vylhané. 
591 Českobratrský hlasatel I, 1849: 105. 
592 UA SR ČCE, sbírka rukopisů, Kniha Českobratrské Prosečsko, kniha rodů, s. 43. 
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důsledné prosazení kombinace osvícenských a národních principů sociálního uspořádání a 

legitimace, a na straně druhé o protestantské teology, kteří uvedených tendencí chtěli využít 

ku prospěchu potenciální národní protestantské církve - nicméně konfesionalizujícím se 

katolíkům namnoze splývali. "Pekelný trojhlav: Voltaire, Dalembert, Diderot", přinášející 

všechny soudobé hrůzy světa a na prvním místě upadlou sexuální morálku,593 byl považován 

nejen za stejně nebezpečný ale přímo za soupodstatný s údajně nenáležitými nároky 

protestantských církví, respektive s důsledky jejich propagandy. Vinu za odpadání od 

katolické víry přitom měl nést především stát, který se odklonil od principu jediného pravého 

náboženství a majoritní konfesi podporoval buď nedostatečně, nebo nesprávným způsobem. 

Již v roce 1851 proto anonymní autor v ČKD mezi hlavními příčinami "zmáhající se nevěry a 

náboženské netečnosti" zdůrazňoval nedostatečnou výchovu mládeže a státní absolutismus, 

takže "se stalo, že v nejednom katolickém srdci k vyznavačům ostatních potlačených vyznání 

cit útrpnosti probudil se na újmu jeho vlastního náboženství ... [zároveň] se křesťanští 

jinověrci katolické církvi tím více odcizovali a ji v ošklivost si brali, čím více pod státní mocí 

potlačováni byli".594 Lepší katechezi a výchovu lidu ke křest'anské morálce si proto o čtyři 

roky později kladl za cíl Štulcův (obnovený) Blahověst. Měla to ovšem být důsledně 

konfesionální katolická výchova, neberoucí ohled ani na odlišnou veřejnou mentalitu, ani na 

odlišné státní zájmy (Štulc 1855: 1-5). V rámci populárního vzdělávání lidových vrstev se o 

totéž pokoušel například tvůrce mravoličných povídek ze současnosti F. Pravda (Putna 1998: 

175-177). 

Na výzvu k "návratu" k samospasitelnému vyznání, respektive k jeho soudobé konfesionálně 

(znovu)vyhrocené podobě, ovšem kladně reagovala jen menší část české veřejnosti, byťsi 

veřejnosti z velké většiny formálně katolické. Jak si nejpozději na konci šedesátých let 

uvědomil teolog B. M. Kulda, katolická církev se stala "spolkem mezi spolky", vedle 

čtenářských, zpěváckých, tělovýchovných, hospodářských a jiných spolků (Putna 1998: 153-

154), čímž ztratila svoji religijně vymezenou výlučnost. Když byl v roce 1860 obnoven ČKD, 

jeho úkolem se stalo "zachránit, co se zachránit dá"; jak trefně poznamenal M. C. Putna, "v 

době, kdy v zemích Koruny české vychází tolik knih a časopisů, ... aby byla česky též 

teologie pěstěna" (ibid.: 172). Hned ve druhém ročníku proto musel K. Vinařický bojovat 

proti obviněním, že katolická církev není národní, a zdůrazňovat potřebu katolické a zároveň 

593 Časopis pro katolické duchovenstvo 24, 1851, 3: 118-119. 
594 /bid. 24, 1851, 1: 35. 
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české výchovy dětí a mládeže, respektive kléru,595 zatímco o rok později brojil proti 

uvažované odluce státu od katolické církve. 596 Tyto polemiky již předznamenávaly začátek 

nové vlny veřejných diskusí o "antikvární" a "nečeské" katolické církvi, jež sice nevedly 

k masovějším výstupům z této církve, ale v uvědomělém a stále zřetelněji "obranném" 

členství v nově budované "pevnosti katolicismu" utvrzovaly jen menšinu věřících. Liberálně

modernistický diskurs, ipso facto namířený proti katolické církvi své doby, v poslední třetině 

19. věku naprosto převládl, aby byl teprve na sklonku století vystřídán tzv. katolickou 

modernou, namnoze ovšem (opět) necírkevní a někdy i proticírkevní povahy. 

Katolická církev byla relativně snadným cílem kritiky tohoto typu jednak pro svou novou 

konfesionalizaci, ale také z toho důvodu, že v rámci lidové zbožnosti přetrvávala četná 

rezidua barokní víry, druhou konfesionalizací v polovině století mnohdy podpořená (pouti), 

jež byla všeobecně odmítána ve jménu pokroku. Vinařický si proto jedním dechem stěžoval, 

že je dovoleno tisknout "Berlínské bible", tj. protestantská vydání Písma (cf Verner 1987: 20-

21),597 a tak řečené "berlínky", "podvržené, pověrami naplněné katolické knížky 

modlitební",598 velmi žádané "ultraortodoxní" částí katolických věřících. Z rozšiřování 

modlitebních knížek tohoto typu podle jejich údajného shodného "názvu"/původu přitom 

(evidentně chybně) obviňoval protestanty, kteří si tak podle jeho názoru chystali materiál, aby 

mohli polemizovat s katolicismem. Naneštěstí právě ti, kteří zůstali věrní tradiční katolické 

víře, tvořili velkou část nově ohrazovaného "katolického ghetta", což vyvolávalo odpor všech 

modernisticky smýšlejících lidí a jejich nechuť po větší angažovanosti v církvi nebo 

v katolické věci obecně. 

Protestantská reakce 

Ambiciózní a za stávajících sociokulturních i politických podmínek vpravdě nesplnitelný plán 

na propojení národní české identity s identitou (relativně volně-)konfesionálně protestantskou, 

595 Karel Vinařický: "K otázce školní. Se stanoviska klerikálního." Časopis katolického duchovenstva 2, 1861, 1: 
57-65. Obd. "Gallikanismus, Febronianismus a Josefinismus". lbíd. 3, 1862, 1: 13-29. 
596 Karel Vinařický: "Odloučení státu od církve." Časopis katolického duchovenstva 3, 1861, 5: 376-381. 
Smířlivý postoj vůči protestantům, snažící se je uchlácholit zdůrazňováním litery právě vydaného 
Protestantského patentu, respektive tím, že konkordát se na ně de facto nevztahuje ani jim nijak neškodí, zaujal 
na stránkách téhož časopisu, nepochybně z důvodu obrany katolické církve před liberálně-modernistickou 
kritikou, J. F. Schulze; íbid. 2, 1862,4: 284-295; 5: 351-360. 
597 Tato stížnost byla o to pikantnější, že v téže době bylo péčí J. Růžičky připravováno tzv. Jubilejní vydání 
Bible kralické (vyd. 1863), českýmí intelektuály (a samozřejmě protestanty obojího vyznání) dlouho očekávané 
a vlídně přijaté. 
598 Karel Vinařický: "Polemíka v Hlasech ze Siona." Časopis katolického duchovenstva 3, 1862, 2: 147-150; 5: 
381-390; 6: 462-467; 8: 614-619. 
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respektive tzv. českobratrskou, na druhou stranu vyvolal protichůdné reakce i mezi 

samotnými protestanty. Nadšení pro Košutův a Růžičkův projekt totiž ani v letech 1848-49 

nesdíleli všichni čeští protestanti, nebo si unii obou církví představovali spíše jako "náležité" 

převládnutí vlastní konfese, jako tomu bylo třeba u faráře pražského českého luterského sboru 

J. Beneše (Lukášek 1939: 236-245). Pražský měšťan J. Sluníčko, který v roce 1848 vydal 

bratrský Počet z víry s Lutherovým, Melanchtonovým a dalšími schváleními z řad 

augsburských teologů, tak učinil jednak proto, aby si čeští protestanti i česká veřejnost jako 

celek uvědomili vlastní bratrskou minulost, ale zároveň proto, aby jí identifikovali se 

soudobým pravověrným luterstvím (Sluníčko 1848: i-xiv). Naopak zase M. Kubešův 

helvetský katechismus z téhož roku sice hovořil o evangelické církvi, ale mínil jí výlučně 

církev reformovanou (Kubeš 1848: zejm. 34-54).599 Vůči příslušníkům jiných konfesí nebo i 

náboženství sice vyzýval k toleranci (ibid.: 64), avšak stejně jako zmiňované katolické 

katechismy z téže doby se zabýval především přesným věroučným rozhraničením různých 

typů křesťanství. Poněvadž šlo o dílo vycházející ze starší tradice, respektive sepsané před 

nástupem protestantské konfesionalizace, hlavní polemiku autor vedl proti katolicismu, to se 

však brzy mělo změnit. 

Když totiž projekt protestantské unie a rostoucího vlivu v národně uvědomělé společnosti 

neuspěl, dostala slovo nová konfesionalizace, snažící se o hlubší upevnění 

luterského/reformovaného pravověří. Na luterské straně k ní docházelo především 

prostřednictvím D. B. Molnárovy ediční činnosti, zejména Loheho výkladu k Lutherovu 

Malému katechismu (Lohe 1853), ostře pravověrného Meklenburského katechismu atd. (Říčan 

1940: 41 ). Druhá konfesionalizace však zároveň nepochybně byla reakcí na seznání relativně 

malé pravověrnosti dosavadního českého protestantismu, která i v pozdější Toleranční době 

vedla k neshodám mezi faráři a jejich sbory, nebo k nezájmu části běžných církevních údů 

(přičemž zdaleka nemuselo jít jen o bývalé sektáře a jejich potomky, k protestantským 

církvím se hlásící jen formálně) o vlastní náboženskou aktivitu. Pro tento výklad by svědčila 

skutečnost, že to byl právě D. B. Molnárův bratr, křížlický farář a. v. a dlouholetý český 

superintendant M. J. Molnár,600 kdo si ve Vídni stěžoval na skutečnost, že "náš lid nemá 

ducha Kristowa, on nemá žádné náboženstwj, u nás jsau neywjce Adamiti". 601 Druhý 

z Molnárů se pak přijetím radikálního novoluterství pravděpodobně snažil o revizi tohoto 

599 Kubešův katechismus byl zjevně psán v předbřeznovém období a pozdější náboženské diskuse, natož 
nábožensko-právní změny se jej nedotkly. Svědčí o tom např. autorova polemika s označováním "akatolík", 
resp. "hel vet" (Kubeš 1848: 38), jež nejpozději vydáním Protestantského provizoria ztratila své opodstatnění. 
60° K rodinným poměrům farářské rodiny Molnárů a jejich vlivu na české luterství té doby viz Toul 1931: 125-
127. 
601 Českobratrský hlasateli, 1849, 68: 372. 
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stavu, byť to zákonitě vyvolávalo odpor značné části církevníků. Novoluterství a později i 

reformovaná konfesionalizace ve svém duchu reinterpretovaly i dějiny české reformace, 

především Jednoty, na níž oba směry podle svých představitelů navazovaly. Jak již bylo 

uvedeno, J. Sluníčko na jedné straně soudil, že bratrská konfese nebyla než variantou 

Augustany, zatímco F. Šádek na straně druhé nárokoval bratrské dědictví výlučně pro 

reformované (ibid.: 51). Vyvrcholením znovu vznícených konfesionalizačních polemik, které 

v období již touto prací nesledovaném zasáhly obě církve prakticky celé, se stalo opětovné 

vydání Bogislavova Reformisského smyslu v roce 187 4 (ibid.: 61 ); k jejich likvidaci "shora" a 

postupnému zániku pak došlo až díky opětovnému příklonu k nacionalizované ideji 

českobratrství na sklonku první světové války. 

Mizení lidových a pololidových teologií 

Nástup osvícenské a později národně-obrozenské lidovýchovy, prostředkované na jedné 

straně povinnými aktivitami typu školní docházky a pastorační práce a na straně druhé 

zájmem lidových vrstev o vlastní vzdělávání a četbu, s sebou zároveň nesl rychlý úpadek a 

zánik lidové, respektive pololidové literatury. V polovině 19. století již bylo běžné, že se 

tiskem vydávaná literatura obracela k veškeré zainteresované veřejnosti a mohla počítat s její 

recepční schopností. Jinak řečeno, až na malé výjimky se již nesetkáváme se specificky 

intelektuální/elitní tvorbou, která se musela podřídit obecnému vkusu a vice versa, ani 

s literaturou prvotně určenou lidovým vrstvám, protože se předpokládalo, že intelektuální 

schopnosti čtenářů jsou dostačující k seznámení s veškerou dostupnou literaturou. Tento 

náhled byl utvářen kombinací osvícenských a romantických idejí, jejichž důsledky rychle 

zdomácněly v širší veřejnosti, což odsunulo "nepřizpůsobivé" literární typy stranou obecného 

zájmu; v případě náboženské literatury šlo například o postupně marginalizovaný typ "post

barokně barokních" modlitebních knížek "berlínek". Typickým příkladem mohou být ohlášky 

reformovaného faráře H. z Tardy z počátku šedesátých let, v nichž důtklivě nabádal své 

farníky, aby posílali své děti do škol (protože jsou důležitější než dobytek, jenž by mohly pást 

místo toho), nebo v nichž je vyzýval, pokud ještě neměli doma vlastní Písmo, aby si je rychle 

opatřili. Vzhledem k absenci aktuálního českého protestantského vydání Bible, reparované až 

Jubilejní kralickou biblí z roku 1863, je upozorňoval na dobré a poměrně levné katolické 

vydání, s poněkud překvapující (škrtnutou) poznámkou "apokryfy ovšem nemají" (Říčan 

1932: 14-15, 26). I v případě školních čítanek, učebnic a katechismů se přitom zřejmě 

počítalo, že budou sloužit náboženskému (sebe)vzdělávání rozšiřujících se středních vrstev 
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(Tobolka 1932-37, I.: 184). Je sice otázka, nakolik k tomu skutečně docházelo, respektive 

nakolik svým ohlasem dokázaly překročit (vynucenou) recepci v rámci školních škamen, 

avšak to již souviselo s celkovým poklesem zájmu o náboženskou/konfesionální literaturu, 

projevujícím se také rozmachem světských žánrů, odborných a především beletristických. 

Obdobnou tendenci ke snižování zájmu o náboženskou literaturu můžeme sledovat v případě 

lidových kronikářských zápisů, což bylo na jednu stranu svědectvím celkového "zcírkevnění" 

české zbožnosti nejpozději po polovině 19. věku, podřízení lidových náboženských představ 

elitním "vzorům".602 Na druhou stranu to však znamenalo obecný úpadek zájmu o 

náboženství, jež bylo vystřídáno jinými symbolickými universy, nebo (častěji) v jejich 

prospěch marginalizováno. V lidové kronikářské tvorbě, která prakticky vytlačila tvorbu 

sensu stricto písmáckou, v první polovině 19. století došlo k postupné marginalizaci 

náboženských zájmů ve prospěch hospodářských případně i jinak osvětových (Maur 1994; 

Slavík 1940: 28), přičemž je nepochybné, že "tyto rysy novodobého selského uvědomení byly 

u písmáků po zrušení roboty podporovány a tříbeny školním vzděláním, četbou, vždy více 

pronikající osvětou" (ibid.: 30). A. Robkem vydané rodinné kroniky z východočeských 

venkovských měst, pokud byly dovedeny dále do devatenáctého století, již proto obvykle 

neobsahovaly náboženský materiál s výjimkou stále ještě obvyklé datace podle svátků, tato 

datace však již měla čistě technickou funkci, sloužila k profánním účelům (Robek 1976).603 

Až na výjimky, které budou popsány v následující podkapitole, proto lidová teologie přestala 

existovat jako samostatný a do značné míry svérázný literární typ; pokud to bylo třeba, byla 

nahrazena (někdy zjednodušující) lidovou recepcí "vysokých" náboženských představ. 

S touto změnou souvisela také marginalizace lidových náboženských hloubalů, neschopných 

ztotožnit se s některým z povolených vyznání a zároveň kladoucích velký důraz na vlastní 

náboženské přesvědčení. Zatímco ještě na počátku Toleranční doby byla takových lidí celá 

řada a jejich vliv na sousedy poměrně značný, a to na katolické i protestantské straně 

(nemluvě o sektářích), ve druhé polovině století již šlo o nemnoho případů, které se zároveň 

dostávaly na okraj společnosti. Podle svědectví A. Adlofa, jednoho z hlavních organizátorů 

svobodné reformované církve, to totiž sice byli lidé ,znalí Písma a výmluvní', avšak 

z hlediska většinové společnosti stále zjevněji výstřední; jeden z nich například "do 

shromáždění chodil bos a bez kabátu, klada důraz na ,svatou prostotu'" (Adlof 1905: 64). 

Podobné náboženské hloubaly bychom nalezli i mezi některými východočeskými "lidmi 

602 Ještě dříve k tomu pochopitelně došlo v případě sociálně a namnoze i intelektuálně vyšších vrstev, šlechty a 
měšťanů; k tomu viz např. M. Lenderová in Hojda-Prahl2003: 72-76. 
603 Zápisky rodiny Pitasovy z Bohdašína z let 1794-1877 (Robek 1976: 46-49), anonymní vamberská kronika 
z let 1829-34 (ibid.: 117-120), novější části kroniky J. Petra z Dobrušky z let 1709-1840 (ibid.: 121-188). 
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božími", obecně považovanými za slabomyslné (Dotřel 1911; Řezníček 1911; cf také Rezek

Šimák 1927-34: č. 965, 969, 972, 976); k jejich intelektualizaci a novému nabytí jistého 

sociokulturního vlivu došlo až v souvislosti s reakcí na privatizovanou ne-víru na konci 19. 

století a na začátku století následujícího v podobě spiritistického hnutí, "teologických 

vrtochů" některých místních intelektuálů, protikatolických náboženských hnutí někdy 

končících v lůně Církve československé apod.604 

2. Prezentace lidové religiozity 

Jisté svědectví o lidové religiozitě v roce 1848 podávají petice předložené zemským sněmům, 

týkající se náboženských záležitostí, respektive požadujících v nich nějaké 

institucionální/legislativní změny. Tyto petice samozřejmě reflektují jen jistou část religiozity, 

především o vnitřních náboženských představách vypovídají pouze přeneseně, pokud vůbec, 

na druhou stranu však jsou patrně jediným dokladem obecnějších náboženských představ a 

zájmů. Na následujících řádcích bude užita edice petic zaslaných moravskému zemskému 

sněmu, protože Roubíkova edice petic českému sněmu je neúplná a vzhledem k našemu 

tématu nepříliš použitelná.605 

Poddaní naprosto nejčastěji žádali o zrušení/omezení štoly a dalších církevních poplatků, 

nebo o omezení židů. V případě katolických žádostí, nejčastěji psaných městskými či 

obecními radami, šlo buď o odstranění údajně zbytečných poplatků a jejich převedení na stát 

(Radimský-Wurmová 1955: č. 8, ll, 23, 51, 55, 63, 65, 66, 85, 100, 129, 146, 154, 166, 176, 

190, 208, 250), k němuž se mohly družit i žádosti o konfiskaci (části) církevního jmení ve 

prospěch obcí nebo alespoň o jeho využívání výlučně v dané lokalitě (ibid.: č. 15, 26, 33, 37, 

76, 99, 124). Například petice 135 poddaných ze sedmi vesnic z dubna 1848 požadovala 

kromě jiného "by veškeré kostelní statky jakékoliv jméno mající, prohlášené byly za statky 

národní, duchovenstvo však bez rozdílu vyznání jako úřednictvo a učitelstvo z důchodů 

zemských placeno bylo; neb bolestné je na to patřiti, kterak péče o hospodářství domácí 

překáží [péči] o blaho svěřených duší, kterak osobám beze vší práce a namáhání žijícím 

převelké důchody připadají, na druhé však straně pravým a neúnavným pracovníkům na vinici 

Páně nepochopitelně skrovná odměna podána jest" (ibid.: č. 37). Tyto petice tedy svědčily o 

604 S výjimkou spiritismu a organizačně ustavených malých náboženských skupin, s nimiž se čtenář setká na 
následujících stranách, je toto téma dosud prakticky nezpracované. Situaci na Novopacku impresionisticky 
popsal Stejskal2000: zejm. 89n. 
605 K tomu podrobněji v kapitole o pramenech. 
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souznění lidových náboženských představ s osvícenskými reformami, které se v první 

polovině 19. století staly celonárodním majetkem, jak na to ukazovaly i pragmaticky 

motivované žádosti o zřízení nových far či o jejich znovuosazení (ibid.: č. 117, 140, 204, 243, 

259, 297). Naopak protižidovské petice, požadující konkrétní omezení židovského podnikání, 

svobody pobytu atd., jinak řečeno suspenzi nově přijatých nebo zatím jen de facto 

uplatňovaných emancipačních dekretů, psané hlavně postiženými městskými radami, svědčily 

o opaku (ibid.: č. 6, 8, 15, 23, 26, 28, 31, 33, 39, 49, 66, 75, 167, 172,208, 256). Jejich autoři 

sice až na jednu výjimku nijak neprotestovali proti svobodě židovského vyznání,606 nicméně 

židů se obávali jakožto konkurence a jejich vlivu se snažili všemožně zabránit. Převedení 

náboženství do "praktické" roviny institucionálních záležitostí, především církevních 

poplatků a organizace, bylo charakteristické i pro petice sepsané moravskými protestanty. Ti 

žádali o zrovnoprávnění svých věr, nebo alespoň o zbavení dvojích plateb za duchovní úkony 

a o převedení církevního financování na stát, v některých případech "na oplátku" spojené se 

"státním úřadováním" protestantských farářů, s vedením veřejně platných matrik (ibid.: č. 1, 

39, 41, 65, 170, 176).607 Katolíci i protestanti tedy především chtěli být zbaveni toho, čím je 

církve v jejich očích omezovaly, a to i za cenu úplného podřízení církví státu, zatímco jinak se 

institucionálním církvím naprosto podřizovali a nic proti nim neměli. O tom svědčí i dikce 

většiny petic, chápajících křesťanství v umírněně-osvícenském duchu jako jediné náležité 

symbolické universum a nezbytný sociálně-legitimační faktor. 

Přitakání církevnímu křesťanství ovšem mělo své meze; pokud se totiž autoři petic dostali 

k problematice náboženské různosti, respektive většího počtu povolených vyznání, prakticky 

všichni trvali na jejich vzájemné rovnosti. Sociální rozšíření osvícenské ideje náboženské 

tolerance bylo téměř absolutní, s jedinou výjimkou petice 22 obyvatel tří vesnic z května 

1848, žádající jisté omezení židů a protestantů (měli mít výlučně čeleď svého vyznání, aby jí 

"nesváděli") a "ouplnou svobodu katolického náboženství" (Radimský-Wurmová 1955: č. 

66). Důvodem sepsání této petice zřejmě byly zmatky, které s sebou revoluce přinesla, na čas 

potenciálně zpochybňující výlučné postavení katolického náboženství. Pro všechny ostatní 

měšťany a venkovany byla rovnost a vzájemný respekt všech křesťanských vyznání 

samozřejmostí a pokud doposavad nebyla naplněna, pak se k tomu stavěli kladně, a to nejen v 

(pochopitelném) případě protestantů. Jedinou další petici, požadující naopak omezení 

606 Za zrovnoprávnění židů se naopak pochopitelně stavěla petice moravského vrchního rabína; Radimský
Wurmová 1955: č. 42. 
607 Až na jednu výjimku (č. 39) šlo o žádosti "lidové", nepodávané jménem nějaké obce/města jako správní 
jednotky; to samozřejmě souviselo s marginálním postavením protestantů v moravské společnosti. Zmiňovanou 
výjimkou, svědčící o tom, že protestanti se svými požadavky mohli najít i katolické podporovatele, byly Svitavy. 
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protestantských církví, především zákaz jejich pohr'bívání na katolické hřbitovy, eo ipso 

zřízení hřbitovů vlastních (nikoli už nový zákaz protestantismu), totiž sepsali ne již laici ale 

katoličtí duchovní (ibid.: 48). Uplatňování druhé konfesionalizace tedy na Moravě nemělo, 

alespoň podle (notně neúplného) svědectví uvedených pramenů, příliš živné půdy a nelze se 

domnívat, že v Čechách byla situace příliš odlišná. 

Místy se sice vyskytovaly projevy náboženské nesnášenlivosti, někdy i násilné, avšak 

většinou jako důsledek nového konfesionalizačního vymezování mezi katolíky a protestanty, 

způsobeného buď obavami katolických duchovních o ztrátu výlučného postavení vlastní 

církve, nebo naopak radikálními emancipačními kroky farářů protestantských, přestupujících 

stávající církevní zákony. Nešlo tedy o přetrvávání konfesionální nesnášenlivosti z rané 

Toleranční doby, nýbrž o její nové (a ve většině případů jen krátkodobé) probuzení. 

K jednomu takovému případu došlo v Nasavrkách po návštěvě protestantského faráře v roce 

1849 (Bašus 1986: 160). V obci žili protestanti spíše sektářského ražení, kteří byli bez 

pravidelné duchovní správy, do té doby bez problémů se sousedy. Noc po farářské návštěvě, o 

jejímž průběhu nic nevíme, tam však došlo k napadení několika nekatolických domů a k 

vytlučení oken, přičemž tyto násilnosti vedl katolík, konvertita od helvetské víry. Tu je však 

třeba uvažovat spíše o jakési osobní mstě vůči někdejšímu "nepravému" vyznání, která vedla 

k rozdmýchání interkonfesní nesnášenlivosti, než o trvání konfesionalizačního negativního 

(sebe)vymezování, které tím naopak bylo nově probuzeno. S výjimkou jistého krátkodechého 

náboženského probuzení okolo poloviny století, spojeného na katolické straně především 

s mariánskou zbožností608 a novým rozkvětem náboženských poutí, zájem o náboženství, 

včetně konfesionálního vymezení (nebo především pro ně?) obecně upadal. 

Proměny nábožensko-národní identity, respektive zájmu městského (pražského) obyvatelstva 

o jejich symbolické vyjádření prostřednictvím písňové tvorby, mohou demonstrovat osudy 

posledního pražského písničkáře F. Haise (viz Hais 1985). Hais začal po několika životních 

nezdarech ve čtyřicátých letech vystupovat jako flašinetář, velkou popularitu mu však přinesla 

až revoluce roku 1848, kdy byl za své konstitučně a nacionálně laděné písně dokonce zatčen. 

S trvalou písničkářskou činností znovu začal až na přelomu let 1850-51, ale vzhledem 

k předchozím zkušenostem mu nebylo (opakovaně) uděleno povolení ke hře na kolovrátek, 

takže hrál vlastně pokoutně, příležitostně stíhán policií. Aby se uživil, nalezl nový zdroj 

obživy jako vůdce poutních procesí z Prahy na Svatou Horu u Příbramě nebo do Staré 

608 Viz např. rkp. sborník náboženských písní, převážně mariánských, datovaný 1850-55; EÚ A V ČR, 
Folkloristika, kt. 31, sg. 104, i. č. 490-496. Na převaze mariánské zbožnosti se přitom vedle tradice mohly 
projevovat i nové vlivy v podobě celoevropského růstu zájmu o P. Marii v 19. století, (dočasně) vrcholícího 
dogmatem o Neposkvměném početí z roku 1854. 
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Boleslavi, přičemž "restauroval" náboženský obsah kramářských písní (ibid.: 16-17). Nové 

vzplanutí pro katolickou zbožnost, které Haise živilo, však zjevně nemělo příliš dlouhé trvání, 

protože už na počátku šedesátých let se chtě-nechtě musel vrátit k politickým písním, 

akcentujícím vlastenecké obsahy. V roce 1862 byl totiž stíhán za Českou píseň pro vlastence a 

pravděpodobně byl i autorem známé, anonymně vydané skladby Spi, Havlíčku, v svém 

hrobečku (ibid.: 18-19, 30-31 ). 

Zatímco ještě ve venkovských kramářských písních byly revoluční události roku 1848 

spojovány s Božím zásahem (viz např. Scheybal 1990: č. 31), v městských již tomu tak 

rozhodně nebylo (ibid.: 30, 32; Hais 1985: např. 148n.) a nadto žánr kramářské písně vzal 

rychle za své jako celek. Namísto pololidové písně, která mohla nést i náboženské obsahy 

(byť tomu tak v 19. století bylo stále méně často), nastoupila po polovině století zřetelně 

profánní, obvykle zábavně orientovaná artificiální písňová tvorba (Kotek 1994-98, I.: 46n.; 

Karbusický 1968). Pozdější folkloristické sběry proto i v rámci standardní lidové zpěvnosti 

zachycovaly jen malé procento původně náboženských písní a i pokud existovaly, odrážely již 

církevně zcela pravověmou zbožnost (viz např. Thořová 1999).609 Jedinou výjimku přitom 

představovali buď protestanti, uchovávající staré církevní zpěvníky (aniž je však používali), a 

především potomci "náboženských blouznivců", často aktivní spiritisté, kteří v rámci své 

necírkevní náboženské zpěvnosti kombinovali nejrůznější zdroje a tradice. Například M. 

Hájková z Vinařic totiž vedle písní evidentně katolické provenience zpívala i ostře 

protikatolické písně, mj. moderní parafrázi na píseň Kdož jste boží bojovníci, vlastní 

spiritistické písně a třeba i píseň Bude jedna víra, slibující konečné sjednocení všech 

křesťanských vyznání (tradiční sektářský, ovšem nejen sektářský sen): 

Bude jedna víra, bude jeden pán, 

a to bude, věřte Ježíš Kristus sám. 

Pak se budou všicky lidi milovat, 

o blaho své duše se budou starat, 

bude jedna víra, bude jedna víra, 

jeden ovčinec. 

Bude, bratři milí, bude jednota, 

pak pomine jistě smutná samota. 

609 Cf např. EÚ A V ČR, Folkloristika, kt. 66, sg. 239, i. č. 772. 
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Láska nejčistější bude panovat, 

pak se budou lidi více milovat, 

každý bude bratr, každý bude bratr, 

žádný cizinec.610 

Nepočítáme-li však pozdní toleranční sektáře a jejich potomky, podobné výrazy lidové 

necírkevní zbožnosti po polovině 19. století prakticky neexistují. Poslední tzv. selský otčenáš 

kupříkladu pocházel z roku 1845 {Bičík 1949-50) a podobně tomu bylo i s ostatními lidově

náboženskými projevy. Pokud se Češi nadále o náboženství aktivně zajímali, pravidlem šlo 

spíše o církevně-ortodoxní religiozitu, jíž však ubývalo, nebo od sklonku 19. věku o (vždy 

spíše okrajové, přestože sociokulturně výrazné) projevy intelektuální necírkevní spirituality. 

610 Ibid., č. 528, s. 266. 
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4. KAPITOLA 

ZÁNIK A TRANSFORMACE "TĚCH DRUHÝCH" 
V' V, ,VO 

NA PRIKLADU TOLERANCNICH SEKT ARU 

Sociokulturní a strukturní modernizační změny, jimiž český venkov díky novým pojetím lidu 

v myšlení osvícenců a obrozenců (viz např. Kutnar 1948: 21-66) a jejich osvětové činnosti 

prošel, vedly nejprve ke vzdělanostnímu a hospodářskému povznesení, to se však záhy 

posunulo i do kulturní, sociální a nakonec politické a národně-emancipační roviny. Objevily 

se nové způsoby sebevymezení, nová pojetí osobní a skupinové identity, přičemž religiozita v 

narůstající identitní pluralitě zůstala pouze jedním z možných osobních řešení, "systémem 

orientace" jen pro ty, kdo o takový systém stáli, zatímco jiní počali spatřovat vlastní životní 

náplň a cíl někde docela jinde. V první polovině devatenáctého století se tak i na českém 

venkově "náboženství ... stává záležitostí mnohem soukromější a intimnější, významnou částí 

společnosti v Čechách hýbou v době konstituování moderního českého a německého národa 

zcela jiné vášně, než byly dřívější rozpory a střety náboženské" (Mikulec 2000: 135). Avšak 

zatímco v případě "církevní" většiny Čechů, katolíků i protestantů, docházelo k postupné 

transformaci vlastního sebepojetí, zbývající toleranční sektáři úzkostlivě lpěli na udržování 

"předmoderního" charakteru svého hnutí a na modernizační změny se dívali se stále větším 

odporem. Jak správně soudíM. Machovec, zatímco "obrozenci byli lidé své doby, snažili se ji 

naplnit, sektáři byli cizí své době, snažili se z ní uprchnout" (Machovec-Machovcová 1960: 

351-352). Není proto náhodné, že například do škol přestávali posílat své děti až od dvacátých 

let 19. století, jinak řečeno teprve v době, když seznali vliv školy na tuto mentalitní změnu. 

Naopak zase pro většinu obrozenců byli sektáři "fanatici" a "pomatené hlavy", přičemž se 

upřímně divili a hrozili, že by "měli být sauwěcí jejich swědkové". 611 

Jak jsme však již viděli, tyto změny se dotkly i sektářských skupin, vedly k jejich opouštění. 

Odpadli přitom ti nejschopnější, jejichž duchovnímu a duševnímu růstu rigidně zbožní sektáři, 

úzkostlivě zachovávající víru předcházejících generací, nestačili (podrobněji Nešpor 2004: 

191-196). Toleranční sektářství se proto stále zřetelněji dostávalo do úpadku nejen početního, 

ale (především) ideového, přičemž svým zarytým náboženským postojem nebylo s to oslovit 

nové generace a stále více ani vlastní příslušníky. Pokusy o jeho "časovou" reinterpretaci ve 

611 Národní noviny I, 1849: 253. 
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čtyřicátých a padesátých letech 19. století, spojené s novou vnější aktivitou, již z tohoto 

hlediska přišly příliš pozdě a nadto je sektářské hnutí jako celek, od druhé generace vždy 

vedené svými nejkonzervativnějšími členy, samo nikdy plně nepřijalo. Většina zbývajících 

"náboženských blouznivců" tak sice formálně zůstávala údy panující církve, o jejich 

sektářském charakteru se však všeobecně vědělo a byli ponecháváni sami sobě. Krátce 

řečeno, čekalo se, až zcela vymřou, protože jejich děti již "učení" svých rodičů obvykle 

nesdílely. "Během XIX. století se skupiny volnověrců [tedy tolerančních sektářů, pozn. ZRN] 

skutečně rozpadly a zanikly", takže na počátku 20. století z kdysi mocného hnutí zůstalo jen 

několik izolovaných jednotlivců, "přežitek a pozdní zjev zašlého svérázu většinou horských 

obcí" (Brož 1956: 143). Mnohem větší životnost naproti tomu prokázaly transformované 

podoby sektářství, které na jednu stranu opustily přísně náboženský ráz předmoderní 

společnosti, v případě náboženských transformací se vzdaly "víry otců" ve prospěch 

modernější religiozity nebo dokonce v případě stoupenců "nenáboženských" 

transformovaných forem tolerančního sektářství - vyměnily fundamentálně náboženské 

směřování za jakési "náhražky víry", za implicitně náboženské postoje. Oba transformační 

typy však z někdejšího "náboženského blouznilství" mnohé podržely, především vědomí 

vlastní (skupinové) výlučnosti, které vycházelo ze soteriologické povahy těchto 

(nových/transformovaných) skupin. Ať to byly radikální protestantské sekty, Církev 

československá, nebo kroužky lidových spiritistů či socialistů, vždy totiž nabízely určité 

pojetí osobní spásy, do značné míry omezené právě na konkrétní sociální skupinu, stejně jako 

požadavek misijního působení v její prospěch atd. Jejich stoupenci však již žili v "moderním" 

světě, přijali jeho rétoriku a stále zřejměji i jeho hodnoty, uvědomili si pluralitu jednotlivých 

náboženských i implicitně náboženských symbolických univers, stejně jako osobních 

sebeidentifikací. Nevnímali sebe samé již jen jako věřící té které víry, spiritisty, socialisty 

atp., ale zároveň se cítili i příslušníky českého národa, určité sociální vrstvy, názorových 

směrů, politických stran. Vznikem této vnitřní identitní plurality jako hodnotového rámce 

zároveň zaniklo toleranční sektářství sensu stricto. 

1. Úpadek a zánik východočeského sektářství 

Pro život tolerančního sektářství byla klíčová jeho druhá generace, jejíž rigoristické setrvání 

na původních náboženských názorech, které se "nehodily" do profánního světa, a proto byly 

méně přesvědčenou většinou odmítány, způsobilo rozsáhlé konverzní hnutí, které sektářství 
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oslabilo a v důsledku likvidovalo. Spolupůsobily zde samozřejmě i vnější faktory, především 

školní a náboženská osvěta, ale také tlak modernizujícího se sociálního okolí sektářů, takže ve 

třetí generaci tyto přestupy dále pokračovaly. S výjimkou Stradouně na Vysokomýtsku a 

jejího okolí a snad i oblasti mezi Hlinskem a Litomyšlí, duchovně závislé na předchozí, 

zůstalo toleranční sektářství omezeno na několik málo "sektářských rodů". Jejich geografické 

rozložení sice připomínalo rozsah hnutí v období jeho největšího rozmachu, ve skutečnosti 

však obvykle nešlo než o jednu nebo několik málo rodin v každé obci, vzájemně spolu 

nekomunikujících.612 "Volnověří [tedy toleranční sektářství, pozn. ZRN] ztrácelo vnitřní sílu i 

vnější předpoklady existence s tím, jak se zlepšovala katolická duchovní správa, 

uskutečňovaly nejnutnější reformy hospodářské a sociální a konečně i s růstem nových 

evangelických sborů", které značnou část ne zcela přesvědčených sektářů postupně vstřebaly 

(Brož 1956: 143). Problémy českého venkova se přesunuly do jiných oblastí, takže ve 

třicátých letech 19. věku již v celých Čechách bylo (z úředních výkazů) známo jen 449 dědiců 

tohoto hnutí (Medek 1941: 24); číselně poněkud odlišné údaje podle anuálních krajských 

zpráv uvádí tabulka č. 15, celková marginalizace sektářského hnutí, respektive jeho 

"viditelné" části, z nich však je zřejmá. 

Oblast Počet známých sektářů podle let 

1835 1840 1845 1850 1855 1860 

Bydžovský 41 31 32 33 22 23 

kraj 

Chrudimský 218 120 88 133 146 100 

kraj 

Hradecký --- --- 4613 2 o o 
kraj 

, 
Tab. č. 15: Ubytek tolerančních sektářů v období převahy třetí generace podle 

krajských výkazů. 

Zdroj: Rezek-Šimák 1927-34: č. 735; v této podobě poprvé publikováno Nešpor 2004: 114. 

Jen stradouňská skupina, alespoň pokud lze soudit podle supliky žádající o povolení jejich 

vyznání z roku 1832 (Rezek-Šimák 1927-34: č. 634) a ojedinělých výslechů (ibid.: č. 853; 

612 Tuto situaci lze dokumentovat například na Chlumec ku (Čečetka 1901: 343) či Pardubicku (Dobiáš 1881: 
34), zatímco z Čáslavského a Hradeckého kraje sektářství patrně vymizelo úplně, s výjimkou nejasného případu 
Dlouhé Vsi na Rychnovsku (viz Rezek-Šimák 1927-34: č. 735). 
613 K roku 1846. 
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Medek 1941: 24; Oliva 1912-13, 1912: 202), zůstala vcelku jednotná a věrná původním 

náboženským názorům. V praxi však i oni museli v mnohém slevit; platili například daně a 

povinné církevní dávky "vědouce, že kdyby nechtěli po dobrém, museli by po zlém" (Oliva 

1908-10, 1909: 185; cf ibid.: 171), a svým dětem přestali bránit v navštěvování kostela a 

školy. Častěji se začaly objevovat žádosti tolerančních sektářů o povolení řádné svatby apod., 

byť zároveň od svého "bezvěrectví" nechtěli upustit (např. Rezek-Šimák 1927-34: č. 652). Ze 

sektářského přesvědčení tak namnoze zůstal jen vnější odpor vůči kostelu, úcta k vlastnímu 

vůdci, stále nejasnější náboženské názory a výjimečná asketická etická praxe, jíž pozitivně 

hodnotili dokonce i někteří katoličtí duchovní. "Takovýchto vlastností zřídka shledáváme u 

ostatních tolerovaných sekt [=církví a. v. ah. v., pozn. ZRN], ježto podporováni pastorem 

jsou hrubší, nechtějí dávky odváděti, sváří se a hádají s katolíky o víru a proto jsou i 

nebezpečnější fanatikův [tedy tolerančních sektářů, pozn. ZRN]" (Oliva 1912-13, 1912: 202). 

Mimo stradouňskou oblast však uvnitř sektářského hnutí panoval regulérní duchovní zmatek; 

"nevynikalo toto hnutí ničím vysokým ... neměli vůdců a hnutí samo bylo a zůstalo odkázáno 

na lid velmi prostý a malé kulturní úrovně" (Andrle 1931: 164). Zděděné náboženské 

představy již nebyly dále rozvíjeny a sama jejich znalost postupně upadala, zatímco místo ní 

trvalo jen vědomí vlastní religijní výjimečnosti a z ní plynoucí soteriologické naděje. 

Sektářství se tak leckde omezilo na své vnější označení, bez skutečné vědomosti o jeho 

někdejším obsahu, jinde na vědomí nadřazenosti laiků protestantskému pastorovi. Takový 

charakter zřejmě měl poslední ozvuk tolerančního sektářství na Bohdanečsku, kdy se na 

počátku čtyřicátých let 19. století kurátor bukovecké církve M. Salavec, v jehož rodině se tato 

hodnost téměř dědila, v opilosti pohádal se svým pastorem a ze vzteku konvertoval ke 

katolictví. Ve sboru to vyvolalo dalekosáhlý rozkol, neboť řada údů bez váhání následovala 

Salavcova příkladu (Dobiáš 1881: 45-48, 98-1 03); z této pohromy se bukovecká reformovaná 

církev vzpamatovala až po téměř deseti letech (ibid.: 1 09). 

Aktivizace v roce 1848 

Toleranční sektářství zdánlivě mizelo dokonce i ve své centrální oblasti, v okolí Stradouně na 

Vysokomýtsku, takže třeba chroustovický farář P. Gregor v roce 1846 do farní kroniky 

zapsal, že v jeho farnosti je jen jediný "blouznivec" v Ostrově, "ostatní buď vymřeli, buď se 

navrátili do katolické církve" (Oliva 1912-13, 1913: 65). Tento úpadek však byl na konci 

čtyřicátých let vyrovnán novým nárůstem počtu zjevných náboženských sektářů (viz tabulka 

č. 15), k čemuž výrazně přispěly revoluční celospolečenské události, respektive jejich lidová 
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recepce. Podle dobového pozorovatele, "když w loni [1848] swoboda prohlášena byla a i také 

swoboda wíry hlásati se počala: probrali se ukrytí příwrženci třetí strany [tj. toleranční sektáři; 

pozn. ZRN] na den Boží, a jali se swobodu osobowat i také pro swé wyznání".614 Zatímco 

kupříkladu v Jenšovicích sektáři volili císaře jakožto svého volitele do říšského sněmu 

(Rezek-Šimák 1927-34: č. 806), v Lozicích naproti tomu v souvislosti s revolucí očekávali 

konec světa (ibid.: č. 863). Tento vliv byl ještě posílen objevem nového sektářského vůdce, 

tkalce F. Felcmana z Pardubicka, jenž se po svém příchodu do Stradouně dokázal postavit do 

čela upadajícího hnutí. Není jasné, vedly-li jej k tomu důvody náboženské nebo také jiné, 

avšak byl to "velký milovník čtení, zvláště v bibli se vyznal ... [pročež] Adamité ho měli ve 

veliké vážnosti. Řídil jejich schůze a byl jako jejich hlavou" (Jirásek 1930: 27; cf také Rezek

Šimák 1927-34: č. 801; Kurz 1932: 15-16; Škorpil 1927-28: 6). Obnovené hnutí z revoluce 

čerpalo naději na povolení své víry, ve Stradouni dokonce pořádalo veřejné náboženské 

schůze (Blažek 1914: 233, 239), takže zanedlouho začali okolní faráři dostávat "časté 

náwštěvy od nenadálých odpadlců, přicházejících ,wypowídat wíru'. ,Wymažte nás 

z matriky', prawili, ,my nechceme být nikde zapsáni a ni čímž powinowáni' ... Oni nechtějí 

býti ani katolíci ani nekatolíci, ale chtějí být zcela beze wšeho náboženstwí".615 Vídeňská 

revoluce, celostátní a celonárodní kvas, zpochybnění "starých" hodnot, jim daly novou víru v 

blížící se konec světa, v příchod krále Marokána (cf Kurz 1932: 22; Tobolka 1898: 334). 

Proto také přestali platit daně a církevní dávky, "wytahují [se] ze wšech powinností, prawíce, 

když se od nich daň žádá, že ji grunt zaplatí, a mlčky hledí k tomu, když jim auřad dobytek 

nebo obilí prodá, aby daně zaprawil",616 zatímco jim bylo ne-sektářským okolím (jako již 

tradičně) vyčítáno "adamitství" a "kommunistické zásady w spůsobě nejhnusnější" (sexuální 

komunita).617 Revoluce dala podnět jen k (dočasnému) oživení starých eschatologických vizí 

a s nimi spojené asketické morálky nenásilí a lásky k bližnímu; F. M. Klácel se tak dozvěděl o 

případu, kdy jednomu z "blouznivců" vyhořela stodola, načež mu souvěrci do druhého dne 

naplnili dvůr nejlepším obilím (Klácel 1948: 82). Na druhou stranu zřejmě neexistovala 

nějaká širší sektářská věrouka, protože k jejich "poznání" docházelo vnitřním působením 

614 Národní noviny 1, 1849: 253. 
615 Národní noviny 1, 1849: 253. 
616 Národní noviny 1, 1849: 253. 
617 Zajímavé je, že této pomluvě na jednu stranu uvěřila značná část liberálů, kteří v sektářích viděli jenom 
fanatiky (např. autor citovaného článku v Národních novinách), a naopak jí už dávno nevěřili katoličtí duchovní 
(k tomu viz Andrle 1931: 175). Paradoxně se tak stalo, že i ti, kdo východočeské sektáře chtěli nějak obhajovat, 
museli sahat po vykonstruovaných argumentech, aby "vysvětlili" trvání lidového adamitství a zároveň 

skutečnost, že nebyl spojen se sexuálními perverzemi. Například B. Dvořák vysvětloval běhání nahých dívek a 
mladých žen po lesích na Litomyšlsku, ke kterému ve skutečnosti nikdy nedocházelo, pozůstatky 

předkřesťanských vegetačních kultů; Dvořák 1927. 
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Ducha svatého, takže podle téhož svědectví "o své víře [ nemluví] zcela nic, i zdá se mi, že by 

nesnadno dala se vlíti v pevné slovo, jsouc více v citu nežli v rozumu usazena" (/.c.). 

Vrcholem jejich aktivity byla v listopadu 1848 sepsaná petice císaři Ferdinandovi, podepsaná 

několika stovkami osob (z nichž však většina později své podpisy odvolala), žádající povolení 

sektářské víry na základě již několikrát citovaného mylného výkladu Tolerančního patentu 

(Hurychová 1955: 171; Tobolka 1898: 334).618 Petice byla samozřejně zamítnuta a sektářský 

vůdce Felcman odklizen do pražského blázince, podobně jako v případě vůdců první generace 

(Jirásek 1930: 27; Rezek-Šimák 1927-34: č. 912). Tím však celá věc ještě neskončila. Nová 

"náboženská rebelie" totiž měla překvapivou dohru i na lokální úrovni, protože i ve Stradouni 

a jejím okolí již tehdy většinu obyvatel tvořili přesvědčení konvertité, kteří se na svou/svých 

rodičů bývalou víru dívali obzvlášť negativně. V důsledku toho se "lidé ... proti nim 

[náboženským sektářům] pozdvihovali a vytloukali jim okna" (Blažek 1914: 240; cf Rezek

Šimák 1927-34: č. 869, 883, 884; Jirásek 1930: 27; Kurz 1932: 24; Škorpil 1927-28: 6), 

zatímco jindy "přepadli druzí osadníci chalupu Marokánowu, rozbili ji a wyhnali muže, ženu i 

děti, kteří prý posud blaudí, domů se newracejíce".619 Sektářům přitom nebylo moc platné, 

když v očekávání brzkého eschatonu okna nezasklívali (Blažek 1914: 240; Jirásek 1930: 208), 

protože konec světa nepřicházel, takže "poznenáhla přicházejí zbloudilí k duchowním swým, 

prosíce kajicně, aby zase přijati byli do počtu wěřících", k čemuž zřejmě dalo svého druhu 

popud i vojsko, položené právě na sektářské statky pod záminkou, aby vojáci zabránili jejich 

půtkám s jinověrci (Kurz 1932: 24; Tobolka 1898: 335). 

Vysmívaní "náboženští blouznivci" své názory postupně opouštěli, jejich děti se víry rodičů 

vzdávaly v důsledku osvětového působení a jistě i sociálního tlaku okolí, protože podle 

místních vzpomínek ve druhé polovině 19. století "sektáři jsou posmíváni svými sousedy. 

Jejich děti chodí do školy a protože oni sami je nevychovávají ve své víře, ale čekají až sami 

poznají, jsou děti již stále lepší školní výchovou tak vedeni, že se z nich nestávají již 

blouznivci. Hodně mezi dospělými i dětmi vyvolal posměch spoluobčanů i spolužáků" 

(Hurychová 1955: 175). Na Vysokomýtsku se však přesto sektářství udrželo ještě nějaký čas 

veřejně aktivní, jak o tom svědčila žádost vězněných sektářů o propuštění a císařskou podporu 

z roku 1753 (Rezek-Šimák: č. 909) a o rok pozdější výprava tří vylosovaných zástupců této 

náboženské skupiny do Vídně, kde byli u císaře žádat o povolení své víry (Wolf 1910: 

618 Podobně se v roce 1848 (dočasně) zvýšil počet farářských dotazů královéhradecké konsistoři, co počít se 
vzrůstajícím sektářským hnutím. Konsistoř 24. ledna 1850 odpověděla oběžníkem, že nedošlo k žádné 
normativní změně a vůči "náboženským blouznivcům" je třeba přistupovat podle platných náboženských 
zákonů; Rezek-Šimák 1927-34: č. 876. Cf také Kurz 1932: 23-24. 
619 Národní noviny 1, 1849: 253. 
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200).620 Nositelé petice, svým věkem potvrzující nástup další sektářské generace (k němuž 

s výjimkou této oblasti ve větším měřítku nikde nedošlo), byli samozřejmě hradní stráží pro 

obtěžování zatčeni a postrkem posláni domů, přičemž jim bylo zakázáno jakékoli další 

opuštění domovských obcí. Sektáři se však nevzdávali a J. Vodvárka, jeden z účastníků 

výpravy do Vídně, který zřejmě zároveň nahradil internovaného Felcmana ve vedení skupiny, 

hned v červenci téhož roku zorganizoval další výpravu čtyřiceti sektářů a jejich žen do Prahy 

(Hurychová 1955: 173; Medek 1941: 26). Výprava, směřující za bývalým císařem 

Ferdinandem, však neměla naději na úspěch a Vodvárka byl za její vedení uvězněn (Wolf 

1910: 200), čímž se jednota lokální náboženské skupiny rozpadla. Podle svědectví pramenů 

zanedlouho "každý z nich si myslel co chtěl, syn odporoval otci, žák učiteli" (Oliva 1908-1 Oa, 

1909: 150; obd. Hurychová 1955: 175). Podobně tomu již dříve bylo i ve všech dalších 

oblastech, kde sektářské hnutí dožívalo bez autoritativních náboženských vůdců; poslední 

případ sektářské misie je přitom doložen ze Svratouchu z roku 1858 (Rezek-Šimák 1927-34: 

č. 1004). 

V některých rodinách patrně došlo k transformaci marokánské eschatologické ideje do 

ekonomické a sociální oblasti, jak o tom svědčí žádost některých sektářů chrudimskému 

krajskému hejtmanovi z roku 1854 (Rezek-Šimák 1927-34: č. 920). Nové vykupitelské naděje 

přitom byly zcela "profánní": "aby se pán ráčil smilovati a seslal žně už, nebo je velkej hlad 

[o] chleba", nadto vkládané nejen do Boha, ale do značné míry i do státního úředníka. Žádost 

sice na jednu stranu připomínala tradiční selské otčenáše, lišila se však od nich zcela trpným 

postojem žadatelů a jejich kladným vztahem ke světské vrchnosti (cf Wolf 1910: 200), 

vkládáním veškeré naděje do zásvětné oblasti nebo do rukou hejtmanových. Vedle této 

pasivity alespoň v některých rodinách podle všeho trvaly i eschatologické naděje, takže 

"kdykoliv byla v Evropě nějaká válka, o které se doslechli, byli velmi napjati a rozčileni. 

Chodili po vsích a říkali: Již je to tady. Blíží se marokánská válka" (Hurychová 1955: 167). 

S výjimkou náboženských schůzek několika posledních sektářů na samotě Podhoře, trvajících 

až do konce devatenáctého století (ibid.: 175; Machovec-Machovcová 1960: 462; cf Rezek 

1886: 74), však toto náboženské hnutí nedlouho po své poslední aktivizaci na konci 

čtyřicátých a v první polovině padesátých let zaniklo i na Vysokomýtsku. Na jeho 

marginalizaci pregnantně reagovala i státní správa, která výnosem z 24. března 1862 zastavila 

další podávání výročních zpráv o "náboženských blouznivcích" jako zbytečné (Rezek-Šimák 

1927-34: č. 1059). 

620 Obdobné žádosti byly podány i chrudimskému krajskému hejtmanovi a královéhradeckému biskupovi; 
Rezek-Šimák 1927-34: č. 920,939. 
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Ke konci století 

Izolovaní stoupenci tolerančního sektářství, kteří se mohli spolehnout (obvykle) jen na své 

příbuzné, byli vpravdě "fosiliemi" tohoto hnutí. S výjimkou Stradouně již nekonali 

náboženské schůzky a "není již mnoho o nich slyšeti" (Andrle 1931: 172; obd. Kurz 1932: 

26), svým náboženským názorům však zůstávali věrní, i když tyto představy byly jejich 

okolím odmítány, anebo možná právě proto. Ještě v padesátých a šedesátých letech 19. století 

proto docházelo ke konfliktům s úřady, protože odmítali platit daně a ty musely být vymáhány 

exekučně, odmítali posílat své děti do škol nebo je nechtěli dát křtít, neuznávali manželství a 

žili v "konkubinátě" (Adámek 1911-22: č. 774, 776-777; !dem: 93-94; Wolf 1910: 200). 

Nejradikálnější z nich, jako byl J. Novák z Krouny, ještě na konci šedesátých let explicitně 

zamítali podpis a přísahu, případně se nechtěli přiznat k tak "světským" skutečnostem, jako 

bylo jejich jméno či věk. Novák o sobě říkal, "počítám se v živém pokoji za nekatolíka ... k 

evanjelické víře [v níž byl zapsán, pozn. ZRN] [se] nepřiznávám a, co jsem dříve učinil, 

[sňatek, křty prvních dětí] stalo se z nerozumu" (Adámek 1911-22: č. 776). Takový případ 

však již byl spíše výjimečný, stejně jako J. Novotný z Běrunic, který měl se svou nesezdanou 

družkou M. Gregorovou čtyři nepokřtěné děti (Rezek-Šimák 1927-34: č. 1069). Dalším 

pozdním dědicem sektářského hnutí zřejmě byl i žamberský I. Pick, který v roce 1856 

(samozřejmě neúspěšně) žádal ministerstvo kultu o státní uznání židokřesťanské církve 

(Rezek-Šimák 1927-34: č. 965, 969, 972, 976). 

S postupujícím časem se toleranční sektářství de facto vytrácelo, nezbyla na ně než matná 

vzpomínka a poukaz na těch několik "nejzatvrzelejších blouznivců", který nabýval rysů 

místního folklóru. Rodícím se regionálním bádáním bylo připomínáno, že kupříkladu v oblasti 

mezi Chroustovicemi a Lužemi se v šedesátých letech 19. století sektáři "vytratili . . . až na 

starého Budínského v Srbích, který až do své nejdelší smrti řeč svou ,živým světlem', ,milostí 

živou', ,duchem neskonalým' atd. ,kořenil"' (Blažek 1914: 233-234). V Běrunicích a Slovči 

se zase při sčítání lidu v roce 1890 několik osob přihlásilo k "víře marokánské" (Čečetka 

1901: 343 ). Přežívání těchto izolovaných stoupenců netolerované víry svých otců v poslední 

třetině devatenáctého století však již bylo zcela okrajovou záležitostí, pro městské intelektuály 

naplněnou přídechem pikanterie, a s jejich smrtí toleranční sektářství jako takové vlastně 

zahynulo. V naprosté většině případů k tomu došlo před koncem 19. věku, i když K. V. 

Adámek si ještě o více než dvě desetiletí později správně uvědomil, že "dosud v názorech 

některých občanů bez vyznání lze na Hlinecku [i v ostatních oblastech, kde toleranční 
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sektářství přežilo do třetí generace, pozn. ZRN] shledati mnohé zásady, jež upomínají na 

názory blouznivců náboženských" (Adámek 1911-22, 1922: 14). Jednalo se však již o 

transformované podoby sektářského hnutí, o jakési "přelití" některých sektářských názorů a 

náboženských představ do vyznání nově vznikajících religijních skupin nebo do tendencí 

implicitně náboženských, ve všech případech spojené s akceptací fundamentální sociálně

symbolické a identitní plurality. 

2. Transformované podoby sektářského hnutí 

Nesouhlas s vnější zbožností oficiálních církví, s jejich nedodržováním přísné nábožensky 

podmíněné etiky a podřízeným postavením vůči "světskému" státu/společnosti (cf Adlof 

1905), zůstal do značné míry dědictvím i těch (bývalých) tolerančních sektářů, kteří 

konvertovali ke katolicismu nebo k reformované církvi. Tito lidé sice přijali věrouku 

"oficiálních" náboženských skupin a ke svým někdejším souvěrcům se chovali přinejmenším 

chladně, pokud je přímo nezatracovali, zřejmě však do značné míry právě proto, že si byli 

vědomi vzájemné blízkosti v sociálně-etické oblasti. Ve svých nových církvích naopak byli 

"živlem rozkladným" (Medek 1941: 20), svým spolubratřím nebo i farářům vyčítali příliš 

profánní způsob života, církevnictví a formalismus namísto mysticky zaštítěné asketické 

zbožnosti. Toto setrvání na původně sektářské asketické morálce, jakkoli byla nově věroučně 

reinterpretována, vedlo posléze ve druhé polovině 19. století k rozkolům uvnitř některých 

reformovaných sborů, v jejichž důsledku vznikaly malé protestantské náboženské skupiny, 

navazující obvykle zároveň na působení zahraničních misií. Naopak mezi (kdysi-)sektářskou 

většinou, setrvávající v církvi katolické, k něčemu takovému prakticky nedocházelo 

(respektive začalo docházet mnohem později), snad pro obecnou laxnost kněží, jež 

nezavdávala podnět ke sporům. Na tento časový posun zřejmě působila i skutečnost, že 

přestupy tolerančních sektářů k reformovaným obvykle byly spíše konverzemi z přesvědčení, 

které pak zůstalo neuspokojeno, zatímco "přestupy" ke katolicismu nebyly než naplněním 

státních zákonů. Že tedy toleranční sektáři mezi katolíky byli spíše z donucení, zůstali sektáři 

ve skrytu a postupně u nich převládl obecný náboženský negativismus, který se ve dvacátém 

století promítnu! do výstupového hnutí a potomky sektářských rodů (obvykle jen na čas) 

zavedl do nově vzniklé Církve československé. Stejný proticírkevní negativismus ostatně 

další z nich, nebo i tytéž, vedl k implicitně náboženským formám. Slovy R. Říčana, pozdní 

lidové sektáře zaujal "spiritismus pro své hloubání o tajemstvích jiného světa, socialismus pro 
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svůj okázalý odvrat od duchovních hodnot k materialismu. Některých složek deistického 

lidového hnutí se dovolává i církev československá" (Říčan 1947: 270). 

Stručným výkladem o transformovaných podobách sektářského hnutí (podrobněji Nešpor 

2004: 126n.) sice překročíme časovou hranici období sledovaného v této práci, bez tohoto 

kroku by však nebylo možné plně porozumět vývojovým proměnám české zbožnosti v 19. 

století. 

Radikální protestantské skupiny jako dědictví asketické sektářské morálky 

Malé protestantské církve ve východních Čechách a později i jinde sice vznikly ve druhé 

polovině 19. století prostřednictvím zahraničních, hlavně německých a angloamerických 

misií, avšak obvykle navazovaly na sektářské kořeny (cf Adlof 1905: 52-64; Nešpor 2004: 

147-148; Říčan 1947: 328-329). Jejich stoupencům přitom příliš nezáleželo na nově přijatých 

teologických názorech, jako spíše na asketické náboženské praxi, kterou zakládaly, a na tom, 

že se nepodvolovaly státní autoritě, ani žádné z oficiálně povolených církví. Například na 

počátku osmdesátých let 19. století tak došlo k ustavení jedné skupiny svobodných 

reformovaných ve Svinné (Šmejc 1922-23: 112), zatímco jinde tutéž úlohu hrály nově vzniklé 

sbory adventistické či baptistické (Machovec-Machovcová 1960: 460; Oliva 1908-10a, 1910: 

182).621 Nejvýznamnější církví, která z tohoto transformovaně-sektářského hnutí vznikla, 

však byla náchodská svobodná reformovaná církev, vedená J. Balcarem (viz Adlof 1905). 

Zásadami Balcarova bohosloví, v té době ovšem už systemizovaného a do značné míry 

podřízeného autoritě zahraničních misionářů a jejich učení, byl odpor proti katolicismu, "boj 

proti Římu a katolickému kněžstvu, ... zavrhování bludů, jimž ono na rozkaz papeže učí", 

zákaz standardní práce o nedělích (nikoli práce vůbec), avšak bez zvláštního svěcení neděle a 

jakýchkoli dalších svátků, nevykonávání přechodových rituálů s výjimkou křtu (ibid.: 83-84). 

Ve všech případech přitom šlo o formální domyšlení zásad, dodržovaných již někdejšími 

sektáři, týkajících se buď odporu vůči katolické církvi nebo jejich praktického religijně 

legitimovaného života, k čemuž se pojila laická četba a rozšiřování Písma (ibid.: 77). Balcar 

přitom původně byl reformovaný, z této církve však pro její "mravní slabost" v roce 1868 

vystoupil, spolu s dalšími 68 svými věrnými (do roku 1870), zatímco další konvertité k této 

skupině obvykle vycházeli z katolické církve. Do roku 1888 Balcarův sbor čítal 251 osob 

621 O vědomí souvislosti mezi vznikem malých protestantských církví a tolerančním sektářstvím svědčí i pohled 
úřadů na (německojazyčné) baptisty v severních Čechách jako na "náboženské blouznivce", ačkoli 
s východočeským hnutím neměli vůbec nic společného; viz Rezek-Šimák 1927-34: č. 963, 994, 1018. 
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(ibid.: 81 ), velmi pravděpodobně ve většině případů se sektářskými kořeny. Tomu odpovídala 

jeho vnitřní strukturace a četné teologické spory, vrcholící po smrti jejich vůdce v roce 1888 

rozkolem (ibid.: 64, 85).622 

Dalším příkladem vnitřního rozkolu protestantských církví může být nejstarší český 

reformovaný sbor v Krouně (Andrle 1931: 119-120), v němž již před rokem 1897 existoval 

vlivný Mládenecký spolek vedený J. Černým, jakási ecclesiola in ecclesia,623 který hájil 

asketičtější pojetí sborové morálky. Černý, jenž argumentoval svým vlivem na ostatní laické 

věřící, nejprve v tomto roce žádal faráře G. Opočenského o povolení pravidelných týdenních 

náboženských shromáždění pro své "obzvlášť pevné" ve víře, a o dva roky později i o 

možnost vést nedělní školu. Když mu to nebylo povoleno a naopak přísná morálka, jíž 

požadoval, byla napadána jako nadbytečná, v roce 1900 Černý se svými stoupenci z 

reformovaného sboru vystoupil a společně s dožívajícími posledními tolerančními sektáři 

založili v Krouně, Svratouchu a jejich okolí sbor svobodné reformované církve (Machovec

Machovcová 1960: 460; Šraib 1930-31: 80). Podle místa původu misií jejich "nové" víry 

(německý Wuppertal) se jim začalo říkat "hoprt'áci", jejich střediskem se stala osada 

Damašek u Pusté Rybné (Machovec-Machovcová 1960: 460; Oliva 1908-10a, 1910: 182). 

Přihlášení k náboženské skupině do Čech teprve nedávno nově zaváděné ovšem nebylo než 

vnějším zaštítěním jejich původně sektářské asketické etické praxe, jak o tom svědčil i vstup 

posledních "marokánů" do nového sboru. Podstatnou roli přitom zřejmě hrála i skutečnost, že 

ve věroučné oblasti se svobodné větve reformovaných církví od svých mateřských 

náboženských skupin nijak neodlišují. Potomci posledních sektářů tedy na toto hnutí 

navazovali daleko spíše v každodenním životě a v náboženské praxi než ve věroučných 

záležitostech. Vznik svobodné reformované církve v Krouně vyvolal v tamním helvetském 

faráři oprávněné obavy z ještě hojnějších konverzí jeho farníků. "Tak se snaží [nový farář] 

Šebesta zavésti do sboru nový řád a kázeň" (Andrle 1931: 126), jinak řečeno vyrazit zbraň z 

rukou rozkolníků, neustále se ohánějících upadlou, zesvětštělou morálkou sboru. Jeho snaha 

však nevedla než k dalším různicím, protože mnohým naopak "byly takové metody 

nepochopitelné, ba škodlivé. Někteří se jim, byt' dost potichu, bránili" (ibid.: 128). To se 

týkalo především starších údů sboru, buď ostře protisektářských, nebo naopak svou 

sektářskou minulost skrývajících a uvyklých běžnému světskému způsobu života, dvojí 

morálkou interpretovanému Kázání na hoře. Naopak nastupující generace, nezatížená přímým 

622 Naopak pražský sbor svobodné reformované církve, vzniklý až v sedmdesátých letech prostřednictvím 
zahraničních misionářů a zřejmě i (dočasným) působením známého reformovaného faráře V. Šuberta, který sice 
byl s východočeskými "balcaráky" formálně spojen, tyto problémy nesdílel. K tomu viz Adlof 1905: 96n. 
623 K pietistickým kořenům této formy viz Říčan 194 7: 231. 
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poznáním sektářské minulosti svých rodičů, měla k někdejším "náboženským blouznivcům" 

především v ortopraktické oblasti velmi blízko. 

Církev československá dědičkou náboženského negativismu 

Odlišná byla situace těch tolerančních sektářů, kteří z donucení vstoupili do katolické církve 

respektive v ní setrvali), avšak jejichž katolicismus byl ,úplně formálním. Marně jim 

[administrátor radhošťské fary P. V. Oliva, pozn. ZRN] rozdával katolické časopisy. Mnozí 

přijdou v neděli do kostela, ale ke zpovědi nepřijde žádný ... Nechtějí vstoupit též do katolické 

politické strany' (Hurychová 1955: 184; Machovec-Machovcová 1960: 466). Do této oblasti 

byly marně posílány katolické misie, marně byla zakládána různá náboženská bratrstva (Oliva 

1912-13, 1913: 74), všechny tato aktivity nakonec skončily pro nezájem běžných věřících 

fiaskem. Ještě na počátku dvacátého století přitom platilo, že "děti, které přijdou do školy, 

neznají žádných modliteb ... někteří [dospělí věřící] se velmi bránili nějakému styku 

s farářem" (Hurychová 1955: 183). Důvodem byl náboženský negativismus, odpor vůči 

institucionalizovanému církevnictví, který měl zřetelné sektářské kořeny. Pozůstatky 

"blouznivecké" víry se pochopitelně projevovaly i v každodenní praxi, takže například 

stradouňský rychtář a jeho dva radní, jinak "dobří katolíci", se dlouho zdráhali složit 

povinnou přísahu (Oliva 1908-10, 1910: 198),624 v Boru u Chroustovic, Krouně, Morašicích i 

jinde rodiče nechtěli dávat své děti křtít (Machovec-Machovcová 1960: 458) apod. Ještě větší 

byl odpor vůči poslednímu pomazání, takže v roce 1894 jeden na smrt nemocný katolík

"blouznivec" z Otradova raději vlezl na půdu, než by tuto svátost přijal, a totéž se opakovalo 

o čtyři roky později v Odřelicích, Rané i jinde (Oliva 1908-10a, 1910: 181-182). Kříž, který 

byl "katolíky" se sektářskými kořeny vnímán jako výsostné označení nenáviděné katolické 

církve, jejímiž údy formálně byli, nemohl být ve Stradouni veřejně postaven až do roku 1904 

a i pak, jak zjistila D. Hurychová, se tak stalo na soukromém pozemku rodiny, která se 

přistěhovala odjinud (Hurychová 1955: 185; Machovec-Machovcová 1960: 466). 

Zásadní institucionální zlom přinesly počátky první československé republiky, svým 

"umírněně revolučním" charakterem nikoli nepodobné roku 1848. Krátce po převratu totiž 

92% stradouňských obyvatel vystoupilo z katolické církve (Hurychová 1955: 196) a po 

vzniku Církve československé se začalo masově přihlašovat k této nové víře. V srpnu 1920 

proto byl ustanoven duchovní správce CČS pro Stradouň a její okolí, F. Tický, člověk přišlý 

624 Naopak o půl století dříve vyvolalo nařčení lovčického obecního radního J. Kukla ze sektářství rozsáhlé 
vyšetřování, které však ukázalo nepravdivost tohoto obvinění; Rezek-Šimák 1927-34: č. 974, 982, 983. 
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odjinud, který se nicméně skutečně snažil svým novým farníkům vycházet vstříc. Jejich 

prvotním cílem však bylo poškodit katolickou církev, nikoli stát se řádnými údy jiné 

náboženské spupiny, uznávajícími teologickou autoritu faráře. 21. listopadu 1920 došlo ke 

známému ozbrojenému záboru farního kostela a fary a vyhození faráře P. V. Olivy, a tento 

zábor trval i po soudním urovnání sporu v srpnu 1922. Následujícího roku proto muselo být 

nad Dobříkovem, Janovičkami, Radhoští, Rzy, Sedlišťkem, Stradouní, Týniskem, Vraclaví a 

Zámrskem vyhlášeno stanné právo (ibid.: 197 -205). Územní rozsah nepokojů přitom až 

překvapivě dobře korespondoval s rozsahem tolerančního sektářství v této oblasti, přičemž 

vyšetřování prokázalo vysoký podíl někdejších "marokánů" a jejich potomků na celé akci; 

jeden z vůdců, V. Paťchan dokonce byl přímým potomkem V. Valenty (Machovec

Machovcová 1960: 467). Československá církev, v jejímž jménu se zábor kostela a fary 

formálně dál, se však ze svých oveček dlouho neradovala. Jakmile se totiž ukázalo, že farář 

Tichý nebyl s to plně akceptovat sektářskou zbožnost svých farníků, jejich naprostá většina se 

o něj přestala zajímat; stradouňský sbor CČS proto zanikl stejně rychle jako vznikl 

(Hurychová 1955: 205). 

Tam, kde toleranční sektářství zaniklo již ve třetí generaci, se odpor vůři institučnímu 

křesťanství neprojevil tak silně. Vedl sice k odpadům od katolické církve, avšak Církev 

československá se svojí poměrně laxní zbožností, nejasně formulovanými věroučnými články 

a ochotou k naslouchání "hlasu věřících" a případným změnám v duchu jeho požadavků, se 

těmto dogmaticky již nezřetelným potomkům tolerančních sektářů zdála vhodnou 

alternativou. Zcela nepochybný byl takovýto vývoj ve Chroustovicích, kde se z 995 obyvatel 

v roce 1921 213 přihlásilo k CČS a v této církvi i setrvalo (Vaňorná 1927-28: 68), zřejmě 

však k němu docházelo i jinde. Usuzovat na to lze z nápadné koncentrace sborů této církve 

v Královéhradecké a Pražské diecézi,625 stejně jako proto, že mezi lidovými spiritisty v 

původně sektářských oblastech naprosto převládali příslušníci této náboženské skupiny a 

"formální katolíci" (Plecháč 1930a: 117). 

Lidový spiritismus se sektářskými kořeny 

Ve Stradouni a jejím okolí "Valentovci zanechali po sobě dědictvím - spiritismus" (Oliva 

1908-1 O, 1910: 201; obd. Blažek 1914: 241 ). Český lidový spiritismus, který byl odlišný od 

625 Jedná se o 125 sborů z celkových 234 sborů CČS založených do r. 1939 (Burian et a!. 1995: mapa B5). Na 
druhou stranu všek nelze podceňovat skutečnost, že významný podíl při formování této církve měli především 
separatističtí (katoličtí) duchovní, kteří svým vlivem strhli část svých farníků; stradouňský případ "Církve 
československé samozrozené" a teprve později získávající faráře odjinud, byl ojedinělý. 
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intelektuálního/městského spiritismu konce devatenáctého století a měl i starší původ (Nešpor 

2003b: 65-76; cf také Jílek-Oberpfalcer 1946: 281; Kozák 2003: 27-94, 144), totiž vznikl v 

oblastech někdejšího tolerančního sektářství a přednostně zasáhl právě jeho potomky. 

Náboženské blouznilství sensu stricto tím sice vymizelo, avšak jen proto, aby se znovu 

objevilo v této transformované a nové době bližší formě. Přitom se zdá, že právě vzhledem ke 

zmiňovanému náboženskému negativismu potomků sektářského hnutí jeho transformace do 

implicitně náboženských skupin byla druhé a třetí generaci sektářů bližší než vstup do jiných 

náboženských skupin. K zakládání nových náboženských skupin, které v transformované 

podobě v některých ohledech zachovaly toleranční sektářství, totiž docházelo až v poslední 

čtvrtině 19. století a ve Stradouni a jejím okolí (kde nastoupila i čtvrtá generace sektářů) 

dokonce až ve století dvacátém. 

Zatímco intelektuální/městský spiritismus, vítězně procházející koncem 19. století severní 

Amerikou a Evropou, bylo možné charakterizovat jako intelektuální "amalgám západního 

křesťanství s věrou východní (karma, reinkarnace)" (Plecháč 1931: 3 7) a někdy dokonce 

umožňoval i jakousi "víru na oko" (pohybování stolkem pro zábavu) či ze zištných důvodů 

(hledání pokladů) (Plecháč 1930a: 120), "opravdovosti [lidových spiritistů] se můžeme učit. 

V nich ožil znovu duch naší náboženské minulosti" (Plecháč 1931: 65). Tento typ spiritismu, 

nacházající své stoupence především ve východních Čechách, "nesporně má ráz náboženský", 

"vykazuje ... znaky křesťanské sekty" (ibid.: 38; obd. Panýr 1909: 390; Jílek-Oberpfalcer 

1946: 282, 284) a to jak v asketické náboženské a každodenní praxi, tak i svým skupinovým 

charakterem, svými "sedánkami".626 Odlišnost si ostatně uvědomovali sami spiritisté (Plecháč 

1931: 14, 41-43), podobně jako skutečnost, že lidoví spiritisté "mají sklon k předvědeckým 

formám myšlení" (ibid.: 49). Spiritismus také na rozdíl od svých městských kolegů rozhodně 

nepovažovali za "vědu" a nové vědecké poznatky namnoze odmítali.627 Intelektuální/městský 

spiritismus a jeho venkovské odnože, vznikající na přelomu 19. a 20. století, s původním 

lidovým spiritismem propojil až na začátku dvacátého století K. Sezemský prostřednictvím 

velmi obecně pojaté ideologie, podle které "spiritistická věrouka spočívá v pochopení 

skutečné jsoucnosti Boží a [ve víře] ve věčný život Ducha a též [v] jeho zasahování do 

hmotného světa", takže ,jeho [spiritismu] nauka jest křesťanství usměrněné moderní vírou 

v pokrok", čímž ovšem byl míněn pokrok individuální duše na cestě k dokonalosti (Plecháč 

626 Na sociální formaci lidového spiritismu a její symbolickou legitimaci měl velký vliv i náboženský 
negativismus, zacílený hlavně proti katolické církvi; k tomu cf např. Bledý 1899: 19. 
627 Lidový východočeský spiritismus se sektářskými kořeny však na druhou stranu rozhodně nelze ztotožňovat s 
paganokřesťanským lidovým animismem, protože toleranční sektáři stáli se svou vírou v jediného Boha, jím 
určenou asketickou etiku a každodenní praxi a vírou v brzký zánik předmětného světa v příkrém protikladu k 
tradičním lidovým pověrečným představám. 
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1930: 47). Sezemský přitom pochopil, že nejživotnější částí nového sdružení, které později 

dostalo název Bratrské sdružení čs. spiritistů a jehož se na dlouhá léta stal předsedou, byli 

lidoví spiritisté v Podkrkonoší. Záhy se proto přestěhoval do Hrabačova u Jilemnice a později 

do Nové Paky a hnutí jako celku vštípil odtud pramenící nábožensko-mravní ráz, blízký 

asketické zbožnosti radikálních reformovaných;628 lidovým spiritistům se naopak snažil 

poskytnout i jiné než biblické teoretické zázemí pro jejich religijně motivovanou praxi. V tom 

však uspěl jen částečně, zatímco úplným nezdarem skončila jeho snaha o založení vlastní 

spiritistické církve (ibid.: 39), protože náboženský negativismus potomků tolerančních sektářů 

zřejmě byl dost živý i v této době. Ke skutečnému vnitřnímu splynutí lidové a intelektuální 

verze spiritismu, znamenajícímu převládnutí druhé nad první, došlo až v období po první 

světové válce, kdy "vzdělaní rolníci ... se vedení vzdávají a spiritism se udržuje mezi vrstvou 

nejchudší" (ibid." 61 ). 

V okolí Stradouně se přitom spiritismus rozšířil v centru někdejšího sektářského hnutí, 

zejména v Dobříkově, Janovičkách, Tynisku a Vraclavi, v samotné Stradouni byly na počátku 

dvacátého století dokonce dva spiritistické kruhy (Oliva 1908-10, 1910: 201), a jeho jádro 

tvořili konvertité ze sektářských rodin (Hurychová 1955: 183; Machovec-Machovcová 1960: 

459). Celkový rozsah tohoto spiritistického střediska se přitom kryl s rozšířením druhé 

generace tolerančního sektářství, takže návaznost spiritismu na "náboženské blouznilství" lze 

s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat i v těch rodinách, kde přímá souvislost není 

pramenně doložitelná. Ostatně i kdyby tomu tak nebylo, spiritistické názory a každodenní 

praxe, jež byly derivací sektářských, ve spiritistických kroužcích na Vysokomýtsku zcela 

převládly. 

V případě spiritistů na Jilemnicku bohužel takovouto kontinuitu nelze doložit, protože 

neznáme jména oněch tzv. "helvetů, ... kteří vůbec náboženství neuznávají a též katolíky 

svádějí", i zde je však nepochybná kontinuita názorová a lokální. Původním centrem zdejšího 

spiritismu, tzv. "mediánství", bylo okolí Horních Štěpanic severně od Jilemnice, Benecko, 

Jestřabí (v Krkonoších) a okolí vrchu Žalý (Čapek 1982: 59; Panýr 1909: 389; Plecháč 1930: 

44), tedy právě oblast rozšíření zdejší skupiny tolerančních sektářů. Přitom se zdá, že zatímco 

ženy-sektářky, zůstaly ještě ve druhé (a zcela okrajově i třetí) generaci i formálně věrné víře 

svých rodičů, zůstaly "adamitkami" (cf Stěhule 1907: 394), muži-sektáři začali v tomtéž 

období tvořit první spiritistické kroužky. Eschatologický a nábožensko-praktický ráz 

někdejšího sektářství se tím však nijak nezměnil (Machovec-Machovcová 1960: 431-432). 

628 Sám Sezemský, který vystoupil z katolické církve (a nevstoupil do žádné jiné), svou vnučku posílal na 
náboženské vyučování ČCE; Plecháč 1930: 47-48. 
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Stejně jako již u tolerančních sektářů, zůstalo v podkrkonoškém spiritismu nejdůležitějším 

věroučným pramenem Písmo, neboť "Evangelia a písmo svaté vůbec duchaři znají a rádi se o 

ně obírají" (Panýr 1909: 390). Jejich zbožnost byla orientována spíše negativisticky, zejména 

se ostře stavěli proti katolické i všem ostatním povoleným církvím, jejichž profánní charakter 

v podobě toliko vnější, formální zbožnosti obrazů a kostelů zamítali s odkazem na Sk 4, 19. 

Takové církve nazývali "moderním Babylonem" (Plecháč 1931: 39), zatímco vlastní 

religiozitu, opět shodně jako již sektáři, odvozovali od individuálního mystického poznání 

působením Ducha svatého na každého z nich (s odkazem na Sk 2, 17). Bylo již řečeno, že 

kroužky, které tvořili, měly výrazný sektářský ráz, že šlo o malé lokální skupinky věřících, 

mnohdy postavené na rodinném základě (Plecháč 1930a: 120), které se kriticky stavěly vůči 

religiozitě i běžnému životu svých "nevěřících" spoluobčanů (Jílek-Oberpfalcer 1946: 286). 

Jejich pravidelné seance byly via facti soukromými bohoslužbami, protože podle očitého 

svědka "záležejí v modlitbě, ve zpěvu ze zvláštních spiritistických zpěvníků, a v projevech 

medií, jenž jsou velmi často kázáními na texty z Písma" (Plecháč 1930: 46; cf !dem 1930a: 

117-119; !dem 1931: 38). Zachováno zůstalo i mimosvětské a protisvětské naladění původně 

sektářského náboženského hnutí, projevující se zejména negativním postojem k moderním 

vědám nebo jejich mizivou recepcí českého nacionalismu a to i v období po první světové 

válce (Plecháč 1931: 50). Naproti tomu si vážili velkých postav českých duchovních dějin, 

najmě Husa a Komenského, které však interpretovali jako své předchůdce. Vzdálené potomky 

české reformace ostatně v těchto spiritistech zřejmě poprávu viděli i jejich sousedé, kteří se 

jim vysmívali například prostřednictvím písní: 

( ... )V Kumburkuje stavěná v rozbořeném hradě, 

reformaci drželi od prvního máje( ... ) 

Čtyři sta let tam bydlí, nemá vykoupení, 

až čarodějná bába ho tam vysvobodí. 

(Scheybal 1990: č. 304). 

V protikladu k vnější zbožnosti jimi zamítaných církví kladli podkrkonošští spiritisté 

obzvláštní důraz na praktickou stránku vlastní religiozity, zamítali alkohol a později i tabák, 

karban a světské zábavy vůbec a pochopitelně i válečnou službu (Panýr 1909: 391; Plecháč 

1931: 42). Biblické základy těchto postojů přitom jsou zjevné, ty však zároveň působily i 

pozitivně, na skutečnost, že "v době [první světové] války byli dobrodiním svému okolí tím, 
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že prodávali obilí a mouku za ceny zákonem stanovené a pomoci neodepřeli" (Plecháč 1931: 

43). 

I na svazích Krkonoš však původní sektářství muselo projít významnými transformacemi, 

jeho spiritistické dědictví rozhodně nezaznamenalo jen nějaký "vnější nátěr" někdejších 

náboženských představ a sociální praxe. Oproti původním místním náboženským učitelům, 

kteří pouze vykládali Písmo na základě vnuknutí Ducha svatého, totiž nastoupila autoritativní 

média, plnící sice tutéž funkci, ale odvolávající se na charakterově odlišný původ svých 

zjevení. Byla jím víra v metempsychosis těchto medií, údajně biblicky podložená citátem 

třetího verše třetí kapitoly Janova evangelia, "nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit 

království Boží" (Panýr 1909: 390). Tento lidově-teologický výklad přitom byl zcela odlišný 

jak od obecně křesťanského (druhé zrození v Kristu), tak konkrétně pietistického výkladu 

(znovuzrození působením Ducha svatého629
). Také pozdější vývoj a poměrně značný rozmach 

spiritistického hnutí v celé podkrkonošské oblasti, tedy i mezi původními ne-sektáři, ukazuje, 

že máme co do činění s již odlišným fenoménem. Zatímco "náboženské blouznilství" 

vymíralo, spiritismus se šířil, patrně zásluhou "osvětového" působení intelektuálních 

městských spiritistů, především K. Sezemského. Ten se totiž sice na jednu stranu opřel o 

nepochybnou základnu původně sektářských spiritistů a v tomto směru učinil i značné 

ústupky jejich náboženským představám, na druhou stranu však šel vlastní cestou (Plecháč 

1930: 45, 49). Krátce po první světové válce se přitom celé hnutí v Podkrkonoší rozdvojilo; 

jeho menšina, v níž můžeme per analogiam tušit potomky tolerančních sektářů, vzala za vděk 

náboženským zaštítěním nově vzniklé Církve československé, aniž se však vzdali svých 

vlastních náboženských představ (Plecháč 1931: 63), zatímco většina původních ne-sektářů, 

ale asi i některých potomků "náboženských blouznivců", naproti tomu stále více podléhala 

vlivu Sezemského, který spiritistickému hnutí implantoval některé nové ortopraktické důrazy, 

sbližující je s obdobnými hnutími ve světě. Zejména šlo o obdiv k některým aspektům 

orientální zbožnosti, vyjádřený například vegetariánstvím (ibid.: 42). Teprve tím došlo k 

faktickému splynutí obou původně tak odlišných forem českého spiritismu, kdy byla lidová 

sektářská víra zcela převálcována přesvědčením městských intelektuálů. 

629 Podle spiritistů byli takto znovuzrozeni jen řadoví spiritisté, nikoli média. 
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Socialismus a komunismus 

Viděli jsme již výše, že v některých lokalitách (rodinách) došlo ve třetí a čtvrté generaci 

tolerančního sektářství k přesunu původně eschatologicky/transcendentně cílených nadějí do 

profánního života, že tito "náboženští blouznivci" přestali čekat na brzký Poslední soud a 

místo toho doufali v majetkové a statusové přesuny již ve vezdejším životě. V představách 

některých pozdních tolerančních sektářů nabyly sociálně-utopické a někdy až sociálně

revoluční myšlenky vrchu nad svým religijním zaštítěním, jak o tom svědčilo kupříkladu i 

stradouňské přenesení označení "marokáni" na ty, "kdož otráveni sociální demokracií nebo 

nepravým [v dikci tohoto autora rozuměj: nenáboženským, pozn. ZRN] socialismem buď tiše, 

buď i zjevně a nápadně křesťanskou [opět rozuměj: katolickou] vírou a jejími zřízeními 

pohrdají" (Oliva 1912-3, 1913: 65; obd. Říčan 1947: 270). 

Svou roli zde zřejmě hrál i spiritismus, podle M. Plecháče jeden z hlavních faktorů, který 

svými idejemi o rovnosti všech lidí a posmrtné odplatě za hříchy umožnil rychlé a poměrně 

značné rozšíření sociální demokracie na českém venkově (Plecháč 1931: 44). Signifikantní 

ostatně bylo, že lidoví spiritisté se politicky nejčastěji hlásili k "socialismu všech odstínů" 

(Plecháč 1930a: 117). Zprvu to zřejmě neznamenalo vzdání se náboženského přesvědčení, 

neboť například jeden komunista a zároveň spiritista uvedenému autorovi řekl, že sice ví, že 

"se Lenin vyslovil proti náboženství, ale s pravým náboženstvím se prý komunismus shoduje, 

poněvadž chce budovat společnost na základě zákona lásky k bližnímu" (Plecháč 1931: 44). 

Lidový socialismus přitom představoval jakousi povrchně sekularizovanou křesťanskou 

eschatologii, převedenou na víru v pokrok, zatímco obrat k radikálnějšímu 

protináboženskému postoji u těchto venkovských socialistů (a později i komunistů) zřejmě 

nastal teprve v období první republiky, kdy z důvodu politického boje převládlo agitační 

působení pražských stranických center nad lidovou recepcí a vlastní interpretací 

socialistického učení, ať už byla brána odkudkoli. V přerodu tolerančního sektářství do 

lidově-socialistického hnutí hrál kromě nepochybné myšlenkové podobnosti některých forem 

a obsahů významnou úlohu i implicitně náboženský charakter rodící se sociální demokracie a 

později KSČ. Tyto strany totiž vytvářely lokální buňky svým sociálním dosahem a 

fungováním de facto sektářské, nabízely novou víru v deterministický světový řád, novou 

naději výrazně soteriologické povahy atd. Významně zde působil i náboženský negativismus 

tolerančních sektářů, jejich nevíra v tradiční institucionální podoby zjeveného náboženství, 

která nakonec dospěla nejen v nevíru ve zjevené náboženství jako takové, ale i v jeho příkré 

odmítání, umožněné přijetím protináboženské marxistické rétoriky (cf Kurz 1932: 26; Říčan 
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1947: 270). Deklarativní socialismus a komunismus potomků sektářského hnutí je však na 

druhou stranu funkčně plně nahradil. 

608 



5. KAPITOLA 

"BÓHMISCH-KATHOLISCH" 

V představách řady katolických myslitelů a dokonce i některých renomovaných evropských 

historiků (např. Rémond 1998: 278) mají Češi od husitských dob sklon k ateismu nebo 

přinejmenším k antiklerikalismu, který údajně od 15. století prakticky do současnosti 

determinoval jejich náboženské myšlení, cítění a jednání. Jako jeden z prvních tuto myšlenku 

formuloval P. Paulus Sladek, který k vlivu husitství a protireformace přidával také věroučný 

racionalismus osvícenství, redukující víru na etiku a vedoucí k nepochopení mystéria svátostí 

(Kaiserová 2003: 72). Takováto konceptualizace českých náboženských dějin je ovšem 

výrazně ahistorická; dezinterpretuje českou reformaci stejně jako přehlíží český náboženský 

vývoj od Bělohorské bitvy, vedoucí k relativní úspěšnosti násilné protireformace a 

rekatolizace a k širokému rozmachu barokního katolicismu. Svědectvím o tom mohou být i 

četné stížnosti zahraničních pozorovatelů na magický a pověrečný charakter české (katolické) 

zbožnosti 18. století, na které naposledy upozornil E. Maur (Maur 2003: 89-90). 

Osvícenstvím a národním obrozením nově zhodnocené husitství, pochopené jako úhelný 

kámen českých dějin a jeden z klíčových legitimačních prvků politických, kulturních a 

socioekonomických požadavků českého národa (cf David 2001; Schnur 1993: 51-55), 

nicméně vedly- jak jsme již viděli - k podstatným problémům českého katolicismu v 19. 

století. Katolicismus sice na jednu stranu zůstal většinovým náboženstvím, protože stav bez 

vyznání dlouho nebyl povolen (a z různých důvodů o něj ani většina společnosti nestála) a 

protože k eventuálnímu spojení obou protestantských církví do církve českobratrské v roce 

1848 nedošlo a tato skupina nedokázala vyvolat masivnější konverzní hnutí k protestantismu, 

tento katolicismus se nicméně stával stále více formálním. Po polovině devatenáctého století 

jej čeští Němci začali pejorativně označovat "bohmisch-katholisch [Glaube]" (Kaiserová 

2003: 72), zatímco T. G. Masaryk týž fenomén později nazval "matrikovým katolicismem". 

Právě tento český "matrikový katolicismus", zrodivší se v 19. století a hluboce ovlivňující 

českou religiozitu po většinu následujícího věku, přitom vedl a vede ke svrchu uvedeným 

zkratkovitým tvrzením, postulujícím jeho údajné věčné nebo alespoň velmi dlouhé trvání. 

Revoluční události roku 1848 a reakce na ně, které jsme sledovali v předcházejících 

kapitolách této části práce, měly pro tuto změnu klíčový význam, ovšem ani ne tak o sobě, 
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jako v podobě zvnějšnění a explikace dlouhodobějších sociokulturních modernizačních 

procesů. Český nacionalismus, který vznikl jako produkt hodnotové krize přelomu 

osmnáctého a devatenáctého století, jako intelektuální projekt směřující k vytvoření nových 

sociálních a symbolických hodnot, nahrazujících v té době stále ještě příliš bigotní 

katolicismus většiny populace, totiž byl před polovinou 19. věku touto populací přijat a 

zvnitřněn. Tím došlo k masovému rozšíření postoje, který J. Rak detekoval v intelektuálním 

prostředí již na přelomu 18. a 19. století, k přesunu sociokulturní sebeidentifikace jedinců i 

jejich referenčních skupin z náboženské/konfesionální k národní (Rak 1979: 103). Tento 

nacionalismus přitom byl vybudován zejména na historických kořenech, legitimoval se 

prostřednictvím poukazu na někdejší velikost a význam českého středověkého státu a na jeho 

právní, sociální a náboženské instituce a případně i na jejich politické a vojenské úspěchy na 

mezinárodním poli. Jenže tyto instituce a tato úspěšnost, jak si začala uvědomovat stále větší 

část obrozenců a jejich vlivem i veřejnost jako celek, samozřejmě nebyly katolické, ale 

především husitské. Češi, jenž se v 19. století začali považovat za nezávislý a (kdysi) 

významný národ, zároveň zjišťovali- mimo jiné i prostřednictvím zahraniční (francouzské a 

německé) reflexe husitismu jakožto Qediné) významné kapitoly českých dějin a zároveň 

prvku, kterým Češi ovlivnili evropské dění - že tato velikost nebyla spojena s katolicismem 

jejich doby, nýbrž s husitismem a později s přinejmenším částečným protestantismem jejich 

předků. Spolu se skutečností, že většina katolického kléru, respektive především katolické 

hierarchie, byla nikoli zcela neoprávněně a priori podezřelá z protičeských tendencí, a 

s protimodernistickým postojem katolické církve v tomto období, začalo být majoritní 

vyznání v očích lidu chápáno jako něco utlačivého, jako násilná a uzurpační víra. Na rozdíl od 

Německa však nedošlo k žádné podstatnější vlně konverzí k protestantismu nebo k rozšíření 

starokatolického hnutí. Místo toho se rozšířil katolicismus čistě formální, slučující se s 

liberálními proticírkevními názory a minimální nebo vůbec žádnou participací na 

náboženských projevech, jež byly - začasté s negativním přídechem - hodnoceny jako 

"folkloristický přežitek" najmě venkovské populace. V průběhu devatenáctého století tak 

došlo k masivní sekularizaci českého národa, respektive k vyhrocení jeho proticírkevních 

postojů; tento antiklerikalismus se přitom obracel především proti panující či jinak 

protežované katolické církvi (k tomuto procesu podrobněji Nešpor 2004b: 282-285). 

Přes jistou zkratkovitost, spočívající v opominutí úlohy protestantských církví a především 

v nepochopení historické kontinuity tohoto procesu, lze situaci "katolického antiklerikalismu" 

přiblížit prostřednictvím úvahy M. C. Putny, že zatímco před rokem 1848 "v české 

obrozenské společnosti se ještě katolická literatura nevydělila, ... velké dělení společenské, a 
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tedy i náboženské a literární, přinese až rok 1848" (Putna 1998: 148). Náhlá a namnoze 

chaotická, nečekaná a tudíž nepromyšlená demonstrace (celo )národního uvědomění a 

souvisejících politických, sociálních a dalších požadavků v průběhu revoluce a bezprostředně 

po ní totiž umožnila také vystoupení dlouho potlačovaných církevně-reformních požadavků 

liberálně a modernisticky orientovaných laiků a části katolického kléru, které směřovaly 

k dobudování osvícensky laděné a národně orientované katolické církve v českých zemích. 

Katolická církev jako instituce však na něco takového nebyla připravena a nereagovala tak, 

jak si to většina právě dozrálého národa přála, naopak potvrdila svůj -z liberálního pohledu

anachronický charakter.630 V průběhu tohoto "lámání chleba" se objevil i ambiciózní, 

vposledku však neúspěšný pokus o spojení obou protestantských církví a jejich oslovení nejen 

liberálně, ale zároveň i nacionálně-historicky smýšlející české většiny, který měl ústit ve 

vznik celonárodní protestantské církve. Na jeho nezdar spolupůsobilo několik faktorů, na 

prvním místě marginální rozšíření protestantismu, nesrovnatelné se zeměmi, kde bylo 

podobné církevně-nacionalizační hnutí úspěšné, odpor vládních institucí, nezájem (a obavy) 

německojazyčných protestantů v českých zemích, ale v neposlední řadě i charakter českého 

protestantismu, právě se (právně a symbolicky) emancipujícího vůči většinovému vyznání. 

Pro protestanty byla důležitá snaha "vyrovnat se" katolíkům, například v podobě sotva 

povoleného honosného kostelního stavitelství, nedbajícího teologického zdůvodnění ve 

prospěch vnějšího působení; napsal-li přitom A. Edgar, že ve druhé polovině 19. století 

vznikaly "stavby konvenční a pohodlně přejaté (nelze říci upravené), nejprůměrnější 

obyčejnost, často ne ani vnějškově korrektní, často umělecky i nábožensky trapně kuriosní" 

(Edgar 1912: 63), uvedená myšlenka vzhledem k českému protestantismu poloviny 19. století 

rozhodně neplatila jen o modlitebnách a dalších církevních budovách, nýbrž také o idejích. 

Nehledě na dříve uvedené skutečnosti, protestantismus (druhé) poloviny 19. století tudíž 

nemohl oslovit nikoho než zásadní odpůrce katolicismu, nehledající jiné křesťanské vyznání, 

ale především opuštění katolické církve. Český protestantismus tak nevytvořil alternativu vůči 

liberalismu, "vnějšně maskovanému" formálním katolicismem. 

Jak na příkladu B. Němcové uvádí Putna, po polovině devatenáctého století v intelektuálním 

prostředí mizel, jako odpověď na protimodernistické a protičeské církevní postoje, vnitřně 

prožívaný katolicismus, z křesťanství zůstávala zachována jen praktická etika a jistá 

kolektivní paměť, vnímaná v podobě tradičních hodnot (nebo hodnoty tradice) (M. C. Putna 

630 Příkladem par excellence mohla být neschopnost adekvátně (a dostatečně rychle) reformovat farní sít' aby 
odpovídala rostoucí urbanizaci druhé poloviny 19. století. Například v "přípražských" městech (Karlín, 
Královské Vinohrady, Smíchov, Žižkov ad.) tím církev ztratila možnost širšího působení na dělnické vrstvy, 
zatímco antiklerikální socialistické a volnomyšlenkářské schůze mohly probíhat doslova v každém hostinci. 
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in Hojda-Prahl 2003: ll). A nebylo tomu tak jen v případě intelektuálů, nýbrž v důsledku 

dalších sociálních procesů (na prvním místě je patrně třeba zmínit urbanizaci a související 

rozpad tradičních lokálních sociálně-symbolických vazeb ve prospěch větší recepce 

liberálního diskursu, včetně antiklerikálního) se tento trend začal záhy dotýkat všech 

sociálních vrstev (cf Kadlec 1991, II.: 214-220). Jistě v městském prostředí, ale záhy i na 

venkově začalo docházet k formalizaci náboženského přesvědčení, které nejen tvořilo již jen 

jednu ze složek osobní identity v pluralitě jiných sociálních a symbolických univers, ale jehož 

význam v jejich prospěch zřetelně upadal, což vedlo ke vzniku "matrikového katolictví". Brzy 

po polovině 19. věku se běžným standardem české společnosti stala víra "bohmisch

katholisch", K. Kaiserovou definovaná jako minimalismus v praktické víře, povrchní 

zacházení se svátostmi, "rustikální zpohanštění [ = zmagičtění] víry", takže "opravdová víra je 

zastupována plněním povinností, církevní přikázání se přeměňují ve folkloristickou praxi", 

zatímco věroučné obsahy nikoho příliš nezajímaly (Kaiserová 2003: 72). Tato 

"antireligiozita" české populace však neznamenala vytrácení či absenci náboženských nebo 

kvazi-náboženských osobních duchovních potřeb a projevů. Češi se sice stali podezřívavými 

vůči církevní zbožnosti, avšak nikoli vůči religiozitě "neo-durkheimovské",631 transformující 

náboženské potřeby do vztahu k určitým etnickým, třídním či státním entitám, případně 

(později) vůči religiozitě "postdurkheimovské", jak o tom svědčily četné pokusy o ustavení 

nových, většinou individuálně, mysticky a zároveň eticky orientovaných náboženství, konec 

konců včetně CČS a její do značné míry privatizované víry (Nešpor 2004b: 284n.). 

Spíše než o sekularizaci a dechristianizaci české společnosti druhé poloviny devatenáctého 

století můžeme uvažovat o její "dezeklesializaci", odcírkevnění s negativními konotacemi 

vůči "oficiálním" církvím, které fungovalo jako sebenaplňující proroctví. V případě liberálně

modernistických katolíků jejich postoje, snažící se o reformu katolické zbožnosti a zároveň 

církevní instituce, vedly tuto instituci k zaujetí protimodernistických stanovisek, k nové 

konfesionalizaci a v českém/rakouském případě také k (dočasnému a podřízenému) sepětí 

s neoabsolutisticmým státem, což proticírkevní tendence dále podporovalo. Podobně, i když 

v menší míře, tomu bylo i v protestantském táboře. Neúspěch unionistické snahy o spojení 

reformační národní minulosti s většinovým (nacionálním) liberalismem, stejně jako 

signifikantní odklon racionalistických teologů od reformačního dědictví, totiž proti sobě i zde 

vyvolávaly odpor v podobě nové konfesionalizace, v případě luterské církve představovaný 

bojovným novoluterstvím a u některých reformovaných, například u V. Šuberta, dokonce 

631 Termíny kanadského filosofa a sociologa náboženství Ch. Taylora; cf autorovu recenzi in Religio, Revue pro 
religionistiku II, 2003, I: I39-I42. 
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(dočasnou) inklinací ke kongregacionismu (Adlof 1905: 62). Podobně na Slovensku J. M. 

Hurban brojil proti liberálnímu a národnímu hnutí, pokud mělo znamenat zvlažnění luterské 

výlučnosti nebo spojení obou protestantských vyznání (Hurban 1961: vii). Jen část církevníků 

však byla ochotná něco takového přijmout. Českým protestantům devatenáctého století totiž 

bylo nakonec bližší volnomyšlenkářství, bylo-li vlastenecky (tedy na tradici české reformace) 

orientované a kladlo-li důraz na etiku a náboženskou praxi, než jakékoli církevnictví 

s výjimkou protikatolické konfesionalizace (Říčan 1940: 12). V důsledku toho i v rámci obou 

protestantských církví začalo brzy docházet k výraznému oslabování konfesionální identity, 

byť nikoli v takové míře, jako tomu bylo v případě církve katolické. 

Zajímavý, v konečném důsledku ovšem také neúspěšný, další pokus o navázání na tradici 

české reformace přitom představoval primárně německojazyčný starokatolicismus v Čechách 

(Kaiserová 2003). Starokatolíci totiž podle vlastního pojetí navazovali na husitství, které prý 

Češi sami opustili buď tím, že se nakonec přiklonili ke katolicismu (a po polovině 19. století k 

"bohmisch"-katolicismu), nebo k reformaci ještě radikálnější, luterské či kalvínské. 

Nacionalizace lidových vrstev, k níž docházelo v devatenáctém století a která hledala i 

náboženskou legitimaci (cf ibid.: 131, 15 8), tak paradoxně poskytla možnost vytvoření 

německojazyčné "české= husitské" církve, i když její dopad na většinu obyvatelstva českých 

zemí (Čechů i Němců) byl nevelký. Podle předběžného zjištění K. Kaiserové však dokonce 

nemuselo jít jen o (sebe)legitimující konstrukci, protože starokatolíci se v devatenáctém 

století objevili především v místech, kde byly pobělohorské protireformační dragonády 

nejsilnější, i když zde samozřejmě působil i vliv osvícenských kněží (ibid.: 36). 

"Dezeklesializace" symbolického a sociokulturního prostoru české společnosti ve druhé 

polovině devatenáctého století naproti tomu byla jen ve výjimečných případech spojená se 

vznikem nových náboženských či (organizovaných) implicitně-náboženských skupin. Bylo 

tomu tak v případě malých protestantských církví, obvykle se sektářskými kořeny, vědomě 

navazujících na tradici české reformace (Adlof 1905: 13-14), nebo v případě charakterově 

podobného spiritistického hnutí. Z tohoto důvodu se totiž čeští spiritisté, na rozdíl od 

německého spiritismu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, často dostávali do proticírkevních 

sporů, případně se- jako jedni z prvních- deklarovali jako bezkonfesijní (Plecháč 1931: 39). 

Zároveň však platilo, že "z jejich opravdovosti se můžeme učit. V ní ožil znovu duch naší 

náboženské [ = reformační] minulosti" (ibid.: 65). Mnohem častější naproti tomu byla 

s religijní privatizací spojená marginalizace náboženských obsahů, zatímco symbolické, 

sociálně-legitimační, identifikační a obecně sociální fungování náboženství bylo přeneseno na 

mimonáboženské entity, v první řadě na český národ. Z tohoto důvodu bylo rozpojení 
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konfesionální a národní/občanské identity v českých zemích mnohem prudší a výraznější, než 

tomu bylo jinde v Evropě, srovnatelné v mnoha ohledech s vývojem francouzské společnosti 

(včetně nakonec nerealizovaného pokusu o odluku po první světové válce), i když alespoň 

v případě většinového a namnoze militantně veřejně deklarovaného antiklerikalismu ještě 

razantnější. 

Zvláštností tohoto antiklerikalismu, vY.iádřeného například idejemi Volné myšlenky (ale 

přítomného již v druhé polovině 19. století), stejně jako zvláštností českého duchovního 

vývoje jako celku, však byl zároveň činěný odkaz ne-li k inspiraci, pak alespoň k vlastní 

prehistorii v podobě historického náboženského hnutí, české reformace a/nebo svou podstatou 

"moderních" proticírkevních herezí (viz např. Váchal 1992: 7). Tímto směrem, samozřejmě 

v historicky korektnější podobě, se patrně nesly i konstrukce tzv. pozitivisticky orientovaných 

českých dějepisců, protože kupříkladu A. Rezek ve svém známém díle Dějiny 

prostonárodního hnutí náboženského v Čechách... nechápal tajné nekatolictví (jen) jako 

složku církevních dějin, ale přímo jako součást národního hnutí (Dyková 1983: 69). Český 

národ si napříště měl vystačit bez církve, nebo alespoň bez většího vlivu církve/í, aniž proto 

nutně měl přestat být národem křesťanským. 
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1. Vnější označení a sebeoznačení českých nekatolíků632 

Vztahy mezi jednotlivými konfesemi, mezi katolicismem na jedné straně a nekatolickými 

náboženskými skupinami, což v českém prostředí od druhé poloviny 17. století do poloviny 

století 19. znamenalo jednak tajné nekatolíky rozličné provenience a dále (po vydání 

Tolerančního patentu) toleranční církve augsburského a helvetského vyznání a různé skupiny 

tolerančních sektářů na straně druhé, lze pojmout v intencích sociologie náboženství ve 

weberovsko - troeltschovské linii (cf Nešpor 1999: 205-211). Setkáváme se zde jednak s 

univerzalistickým nárokem katolické církve, která se pro jeho udržení neváhala opřít o 

prostředky tohoto světa, která však zároveň pomocí svých institucionálně zakotvených 

činovníků garantovala a prostředkovala ve své optice jediné možné spojení člověka s 

transcendentnem pomocí mysticky pojímané jednoty, utvrzované přijímáním svátostí. Své 

případné rivaly, ať šlo o tajné či později tolerované nekatolíky, označovala v té době 

splývajícími termíny "kacíři" a "sektáři" s jednoznačně pejorativním významem. Naopak oni 

nárokovali exkluzivitu spásy pouze sami sobě, nebo přinejmenším soudili, že jí z pozemských 

náboženských skupin stojí nejblíže. V obou případech jednoznačně šlo o negativní 

(sebe)vymezení vůči "těm druhým" (viz Klusáková et al. 2003), přičemž každá strana hledala 

co možná distinktivní a zároveň co nejpozitivnější označení pro sebe samu, své protivníky 

však hleděla již jejich označením potupit, jak bylo nejvíce možné. 

Výzkumem (užívání) dobového pojmosloví se přitom přibližujeme té linii moderního 

historického bádání, která se nespokojuje s (v terminologii R. Chartiera) "filologickými" 

důkazy, ale navíc se snaží i o konstrukci vztahu mezi manipulovatelnými sociálními 

reprezentacemi dneška a sociálními praktikami minula, byť je v pramenech nacházíme pouze 

v podobě "pramenných stop" (Horský 1999: 9-18). Tak André Burguiere hovoří o nezbytnosti 

orientace nejen na "jevy označující", tedy ty, které nám sice umožňují v čase vzdálené 

skutečnosti poznat, které však zůstaly mimo dobovou pozornost, nebo jí byly pojímány 

odlišně (příkladem budiž "teologické" a "sociologické" vymezení pojmů "církev" a "sekta"; 

Nešpor 1999: 204-205), ale především na ,jevy označené". Historická antropologie se tak 

snaží pomocí analýzy dobového pojmosloví (konstrukcí) přiblížit tomu, co již M. Weber 

pokládal za stěžejní úkol společenských věd, totiž studiu nejen sociálního jednání, ale i 

subjektivně vnímaného smyslu, který jednající svému jednání přikládal (Nešpor 2002). 

V následujícím textu se přitom soustředíme na proměny vnějšího označování 

632 Tento exkurs představuje zkrácenou a upravenou podobu studie Nešpor 2002a. 
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sebeoznačování nekatolických náboženských skupin v Čechách v období od Opočenské 

rebelie do vydání Protestantského patentu. 633 

Označování tajných nekatolíků před vydáním Tolerančního patentu 

Od potlačení Opočenské rebelie do vydání Tolerančního patentu se s tajnými nekatolíky v 

úředních spisech setkáváme v případě zatčení náboženských emisarů ze Saska a Uher a jejich 

následných výslechů anebo (omezeněji) při prozrazení domácích tajných nekatolíků. Celkem 

jde, ponecháme-li zatím stranou tzv. izraelitskou sektu na Bydžovsku, o 59 dokumentů, z 

nichž více než dvě třetiny ( 42) představují udání a zprávy o výsleších z pera místních 

vrchnostenských správců a krajských hejtmanů nebo farářů, vikářů a misionářů. Jejich autoři 

pochopitelně byli vždy tajnému nekatolictví vnější, jeho existenci buď oznamovali vrchnosti, 

státní či církevní správě, nebo jej z jejich podnětu sledovali. Jejich postoj k tajným 

nekatolíkům a vnitřní pochopení- či spíše nepochopení, neboť bylo-li by tomu jinak, měli by 

vždy hovořit o luteránech pietistické orientace - problematiky tohoto hnutí přitom 

jednoznačně odráží právě způsob, jakým je označovali. V 27 případech (64%) totiž hovořili o 

hereticích, kacířích, bludařích, odpadlících apod. (Adámek 1911-22: č. 1-5, 100, 106, 161; 

Rezek-Šimák 1927-34: č. 8, 14, 16, 19; Schulz 1915: 8, 10, ll, 17, 21, 25, 27-34) a jen ve 

třinácti (31 %) o evangelících či luteránech (Adámek 1911-22: č. 6-7, 24, 109, 112, 146, 148; 

Schulz 1915: č. 5-6, 9, 19, 26, 34). Zvláštní případ tajného nekatolictví, jediný a svého druhu 

jedinečný, protože překročil hranice křesťanské víry, představovala judaizující sekta tzv. 

izraelitů v Novém Bydžově a jeho okolí v polovině čtařicátých let 18. století (viz Hozáková 

1998; Kořán 1998; Moštěk 1938; Prokeš 1936). O této náboženské skupině, která byla vzápětí 

po prozrazení tvrdě perzekvována, prameny většinou hovořily jako o židovském bludu, 

židovské pověře, nebo obecně jako ojudaisantes či talmudistech (Helfert 1877-79, 1877: 218; 

Rezek-Šimák 1927-34: č. ll), případně jim bylo dáváno hanlivé označení ariáni (ibid.: č. 17). 

Označení israelžté, běžné v období okolo vydání Tolerančního patentu, se dříve 

nevyskytovalo, nebo bylo jen marginální. Zcela okrajově se pak, většinou v období těsně před 

vydáním Tolerančního patentu, setkáváme i s dalším vnějším označením nekatolické 

náboženské skupiny, s adamity na Poděbradsku, aniž o nich víme něco bližšího (ibid.: č. 3-5). 

Ještě pokřivenější obraz předtolerančního tajného nekatolictví poskytovaly obecné relace 

státní (dvorské dekrety, guberniální nařízení apod.) nebo církevní správy (arcibiskupské a 

633 V celé studii vycházím z editovaných pramenů, především z tzv. listářů (Adámek 1911-22; Rezek-Šimák 
1927-34; Schulz 1915). 
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biskupské cirkuláře, konsistoriální relace). Opět zde naprosto převažovala označení 

"heretická" (Adámek 1911-22: č. 27-28; Rezek-Šimák 1927-34: č. 7, 10, 18, 21-22; Schulz 

1915: č. 12-13, 15, 20, 22) před zcela okrajovým luterán (ibid.: č. 12), prvně se však hovořilo 

také o husitské sektě, nebo o husitském kacířství (Hrej sa 1921: 81-94 ). 634 

Dáme-li naopak slovo samotným tajným nekatolíkům, kteří k nám hovoří prostřednictvím 

několika dochovaných výslechových protokolů stran své víry, situace vypadala značně 

odlišně. V šesti případech ze sedmi se sami označovali jako luteráni nebo evangelíci (Schulz 

1915: č. 5-6, 9, 16, 34), v jednomjako evangelík, to znamená husita (ibid.: č. 23). 

V předtolerančním období bývali tajní nekatolíci chápáni především ve vztahu k vládnoucímu 

vyznání, tedy jako heretici či kacíři a jen omezeněji byli vymezováni i pozitivně, jako 

příslušníci evangelické konfese, za které se naopak sami bezvýhradně považovali. Toto 

pozitivní vymezení se přitom vyskytovalo spíše v "nižších sférách" státní a církevní správy, 

tedy u těch, kteří se s nekatolíky sami setkávali, a není proto nepřesvědčivé domnívat se, že je 

měli od nich samých. Hovořit o předtolerančních nekatolících jako o "pozůstatku husitů", o 

onom "skrytém semeni" evangelické víry, které v nich vidí protestantská historiografie, je 

tudíž i z tohoto důvodu zřejmě nesprávné. Za "husity" či "bratří" se totiž tajní nekatolíci 

obvykle nepovažovali ani sami, "husity" v nich naopak viděli jen vysocí státní a církevní 

hodnostáři a v neposlední řadě cizina (viz Kraus 1917-24, II). Tedy ti, kdo se s nimi osobně 

nikdy nesetkali, kdo se naopak snadno mohli setkat s literárním zpracováním husitské 

problematiky nebo s husitiky v archivech. 

Samotné označení luteráni ovšem jen málo vypovídalo o skutečném vyznání českých tajných 

nekatolíků, o kterém víme právě jen zprostředkovaně díky výslechovým protokolům. "České 

kacířství, zvané od arcibiskupského soudu luterským, nebylo vlastně tak docela luterským" 

(Hrejsa 1921: 191), popsal F. Hrejsa situaci, kdy tajní nekatolíci, kteří se druhdy hlásili k 

luterství, po vydání Tolerančního patentu v naprosté většině odmítali kazatele augsburského 

vyznání. Byli si jisti svou vírou, respektive tím, co v ní pokládali za stěžejní, ale tato víra s 

luterstvím, ke kterému byla mylně přiřazována, silně kolidovala. Výraz luterán tedy v tomto 

kontextu ukazoval spíše na zdroj, odkud tajné nekatolictví prostřednictvím náboženských 

emisarů a jimi kolportovaných knih vycházelo, než na jeho skutečnou podstatu. 

Nejasná svědectví předtolerančních pramenů ovšem zároveň nedovolují jinak než na pouze 

teoretické rovině použít rozdělení manželů Machovcových nebo ještě před nimi Z. Medka na 

634 Podobně patent Karla VI. z 1 O. prosince 1717 proti náboženským emisarům, častěji potom obnovovaný, 
hovořil explicitně o "husitských" knihách, ačkoli vlastně šlo o knihy luterské, resp. pietistické (Rezek 1887: 63); 
podobně tomu bylo např. v případě relace hradeckého hejtmana z 21. června 1735 (ibid.: 100). 
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skutečný předtoleranční protestantismus a tzv. pseudoprotestantismus (Machovec

Machovcová 1960: 314-326; Medek 1955: 178-84). K takovému rozdělení dojít nepochybně 

muselo, jinak by nebylo lze vysvětlit vznik tolerančního sektářství "zplaněním 

protestantismu", dochované prameny však nedovolují určit ani kdy přesně k němu došlo, ani 

jaké bylo proporční zastoupení jednotlivých skupin. Pouze v případě bydžovských izraelitů si 

můžeme být jejich věroučným charakterem zcela ji sti. 

Označování nekatolíků bezprostředně po vyhlášení tolerance 

Vydání Tolerančního patentu, respektive přečtení Oběžníku zemského gubernia o uvedení 

křesťanské tolerance poddaným a z něj vyplývající přestupy k povoleným vyznáním rozhodně 

nebyly tak jednoduchou záležitostí, jak se jejich tvůrci domnívali. Oběžník nebyl zdaleka 

vykládán jednoznačně a mezi protestanty a katolíky záhy vzplály různé šarvátkl35 a 

vzájemné osočování. Protestantská strana často tvrdila, že k ní tajně náleží císař, neboť jinak 

by toleranci nevyhlásil, a rozvíjela širokou misijní činnost, někdy hraničící až s násilným 

nucením k opuštění katolické víry. Vzájemné vymezování obou stran prostřednictvím 

hodnotících vnějších i vnitřních označení přitom hrálo významnou roli. I v období krátce po 

vydání Tolerančního patentu je ovšem obtížné na základě dochovaných pramenů určit, v 

jakých případech se jednalo o skutečné příslušníky protestantských vyznání a kdy naopak o 

toleranční sektáře. Celkový zmatek, jenž zavedení tolerance přineslo, byl ostatně těžko 

dešifrovatelný i pro soudobou státní a vrchnostenskou správu. Proto byl v dubnu 1782 vydán 

oběžník upřesňující míru a hranice náboženské tolerance, který kromě zákazu jakéhokoli 

násilí, nucení k víře a vyvrácení iluze o císařově konverzi obsahoval opětovné důrazné 

upozornění, že přestupovat lze jen ke třem povoleným vyznáním (Adámek 1911-22: č. 270). 

Bezprostředně posttoleranční zmatky však většinou trvaly až do příchodu kazatelů 

protestantských vyznání, zhruba do let 1783-84. 

Ve výnosech a relacích státních a církevních špiček se v duchu osvícenské náboženské 

tolerance nově objevilo obecné neutrální označení nekatolík či akatolík. Vyskytovalo se v 25 

z 33 textů (76%) (Adámek 1911-22: č. 212, , 216, 218, 230, 249-251, 284, 287, 297, 304, 

310, 312-314, 322-323, 327, 329; Rezek-Šimák 1927-34: č. 23, 95-98, 123), přičemž jeho 

četnost daleko převyšovala pozdější označení evangelík (Adámek 1911-22: 207, 208, 240, 

302, 320), což zřejmě bylo dáno skutečností, že autoři si byli vědomi možného užšího 

635 Nejvýznamnějším z nich, "pohřebním bitkám" se budeme podrobněji věnovat v následujícím exkursu. 
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chápání druhého termínu jen ve smyslu příslušníka luterské církve. Užívání označení 

protestant se absolutistická vláda z obavy před jeho "buřičským" obsahem zřejmě bránila. 

Zcela v duchu (státem vynucené) osvícenské tolerance naopak téměř zmizelo označení heretik 

(jediná zmínka Schulz 1915: č. 40), vzhledem k poznání charakteru věci pak i označení husita 

(Adámek 1911-22: č. 272; Rezek-Šimák 1911-22: č. 35). Odlišná situace ovšem panovala v 

případě vyznání, na která se náboženská tolerance nevztahovala. 

Stejným způsobem nově tolerované nekatolíky recipovaly i nižší vrchnostenské, státní a 

církevní úřady. I zde nastoupilo označení nekatolík, vnímané zřejmě jako hodnotově 

neutrální, které se objevilo v 69 (73%) z 95 případů (Adámek 1911-22: č. 186, 188, 204-205, 

210,214,227,231,234,241-242,245,247-248,255,259,261,264,266-268,271,276-278, 

282-283,288,290-293,295, 299,306-308,311,315,316,318,319,325,326,330,332, 269; 

Schulz 1915: č. 44, 50, 53, 59, 66-67, 69-70, 72, 79-80, 83, 92-93, 96, 103, 109-110, 112, 

119, 122, 188), které téměř nahradilo pejorativní kacíř nebo čertův apoštol (Schulz 1915: č. 

52, 63). Četnost označení evangelík přitom byla stejně nízká jako v předchozím případě 

(Adámek 1911-22: č. 187, 191-195, 197, 209, 228, 257, 294, 321, 324, 341-342, 368; Schulz 

1915: č. 36, 39, 58, 86, 96, 113-114), za zmínku však stojí, že toto označení bylo mnohdy 

paradoxně chápáno jako synonymum pro pozdější příslušník helvetského vyznání, tedy 

reformovaný. Odráží to realitu Toleranční doby, kdy se naprostá většina českých tajných 

nekatolíků přihlásila ke kalvinismu. 

Za příklad vlastních náboženských přihlášek, tedy zápisů tzv. náboženských komisí, které 

fungovaly na jednotlivých panstvích a u kterých se zájemci o přestup z katolické církve 

museli hlásit, může sloužit situace na Litomyšlském (zámeckém) panství. První sčítání 

nekatolíků zde proběhlo 4.-11. února 1782, dochované výslechové protokoly zahrnují 37 obcí, 

v nichž bylo 1.326 nekatolíků (Schulz 1915: č. 55). 859 (65%) z nich se přitom přihlásilo k

jak sami říkali - viře Pána našeho z Ráje, 157 (12%) k náboženství tak uzvanému 

apoštolskému a 301 (23%) k víře starých bratří českých. Okrajově byly ještě zmíněny 

staročeská víra, beránková vira a helvetské vyznání. Jako jsou první dvě formulace nejasné, je 

třetí poměrně jednoznačná, avšak jen zdánlivě. Toleranční protestantismus totiž na 

předbělohorské nekatolictví přímo nenavázal, husitské a bratrské reminiscence do něj byly 

zavlečeny zvnějšku. Věc ostatně ozřejmuje skutečnost, že všichni ti, kdo se hlásili k prvním 

třem vyznáním, je definovali "pod lámáním chleba a kalicha pitím", tedy kalvínským 

620 



způsobem podávání Večeře Páně. 636 N eznamená to ovšem, že by byli j ednotni ve všech svých 

dogmatických a ortopraktických požadavcích, naopak bychom zde našli četné rozdíly, které 

lze dobře vysvětlit lokálním charakterem jednotlivých skupin nekatolíků. O málo pozdější (5.-

26. března t. r.) nové sčítání nekatolíků ve shodných(!) obcích naopak přineslo značné změny 

(íbid.: č. 68). Z 681 osob se plných 667 (98%) přihlásilo k víře beránkové, jíž definovali 

lámáním chleba a kalicha pitím, přičemž jen 96 (14%) z nich bylo ochotno zároveň o sobě 

říci, že jsou helvetského vyznání, ovšem s výhradou ,jestli se [s vírou beránkovou] srovnává". 

Okrajově se objevilo starobratrství, víra apoštolská a Husova, které byly v konečném sčítání 

přičteny k beránkům. Ponechám-li zatím stranou otázku původu těchto označení, je třeba říci, 

že víra beránková vzápětí "zmizela" téměř stejně rychle, jako se objevila. V přihláškách z 5.-

8. ledna následujícího roku se k ní hlásilo již jen 18 (1 %) z 1.357 osob (íbid.: č. 121 ). Zároveň 

se 742 osob (55%) explicitně hlásilo k helvetskému vyznání a dalších 172 (13%) se s ním 

srovnávalo alespoň v náboženské praxi. Zbylých 425 osob (31 %) se naopak přihlásilo k nově 

se objevivší tzv. víře boží, respektive označilo se za deisty. K deismu se do konce roku 1783 v 

rámci individuálních náboženských přihlášek přiklonilo ještě dalších téměř 500 osob (ibid.: č. 

128, 130, 142, 144, 146-148, 150-151, 157-158, 161, 166, 175, 189), k israelitství sedm 

(ibid.: č. 130). 

Právě popsaný vývoj sebeoznačení tolerančních nekatolíků na Litomyšlsku se shodoval i 

s dalšími oblastmi637 a dobře dokumentuje obecný nábožensko-skupinový vývoj tohoto 

duchovního proudu. Tajní nekatolíci, jimž bylo povoleno vyznávat dosud skrytou víru, zprvu 

věroučně tápali, ač v náboženské praxi měli dostatečně jasno. Hlásili se k vyznáním, jejichž 

označení odvozovali z určitých biblických míst nebo právě z náboženské praxe. Když se 

setkali s prvními přicházejícími nekatolickými kazateli, nastal mezi nimi rozkol. Většina 

nekatolíků se k těmto kazatelům přihlásila, své věroučné odchylky jim podřídila a z 

někdejších beránků se stali údové tolerančních církví, najmě helvetského vyznání. Menší, 

lokálně omezené skupiny odmítly uznat věroučnou autoritu těchto kazatelů, označily se zprvu 

za přívržence víry boží, čímž chtěli zdůraznit Boží jedinost proti Trojičnímu dogmatu, 

respektive za deisty, později přijaly i řadu dalších označení. Dnes o nich hovoříme jako o 

tolerančních sektářích. 

636 Jednota bratrská upustila od podávání lámaného chleba již za B. Lukáše Pražského, nakrátko se k němu bratří 
sice vrátili v období vlády Fridricha Falckého, bylo však záhy odmítnuto a tak celkově nemělo než epizodický 
ráz. 
637 Tak se postupně objevovaly názvy víra beránková (Rezek-Šimák 1937-34: č. 32), v živého a jediného Pána 
Boha (ibid.: č. 46) a potom helvetské vyznání (Adámek 1911-22: č. 343, 345, 351, 354-367) a víra boží nebo 
deistická (ibid.: č. 349-351, 355-366; Rezek-Šimák 1927-34: č. 90, 92). 
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Tito bohověrci,638 kteří se podle guberniálního přípisu z 9. února 1782 k "tolikera, z části 

docela neznámým, nesmyslným jménům náboženským přiznávají ... [a jsou] bez určitého 

ponětí a beze vší souvislosti [v] smyšleném anebo spíše jen vymyšleném vyznání víry" 

(Helfert 1877-79, 1877: 218), ovšem nebyli zahrnuti do josefínské náboženské tolerance a 

státní správa si s nimi nevěděla rady. Proto dostal královéhradecký biskup L. von Hay příkaz 

pozorovat je a rozhodnout o dalším postupu a na základě následného císařského nařízení byla 

jejich část násilně přesídlena (transmigrována) do Banátu a Sedmihradska (Nešpor 1999: 

131n.). Chrudimský hejtman Rašín a po něm biskup Hay je ve svých zprávách nazvali deisty, 

nepochybně na základě jimi vnímané podobnosti s osvícenským deismem,639 a toto označení 

zanedlouho přijala nejen státní správa ale i sektáři sami (Adámek 1911-22: č. 333, 340; 

Rezek-Šimák 1927-34: č. 50-51,56-66,72-73,76-80,85-95,99-102,106,108,111,115-122, 

126; Schulz 1915: č. 120, 126, 133-134, 136, 139, 141, 143, 149, 154, 156, 162, 164, 167-

168, 170, 172, 174, 176, 178-181, 183, 190, 194-195, 199,201,207,213,215,218, 220-221). 

Podobně Hay obnovil označování jiného typu tolerančních sektářů názvem israelité jako 

zjevnou upomínku na předtoleranční bydžovskéjudaisantes (Helfert 1877-79, 1877: 224) a i 

toto označení se v pramenech ujalo (Rezek-Šimák 1927-34: č. 39, 41, 44, 53, 55, 73, 79, 88, 

106). 

Začala tím jedna z nejparadoxnějších událostí českých dějin, kdy se k těmto deistům bez 

bližších informací a na základě pouhého jejich názvu záhy přihlásili němečtí osvícenci, kteří 

se v nich domnívali spatřovat své souvěrce. Výsledkem byl poměrně rozsáhlý literární spor, 

ve kterém vzdělaní osvícenci (Wieland, W. G. Becker, Ch. W. Dohm, P. A. Winnkopp) 

neváhali pro tyto domnělé souvěrce očernit Josefa II., jehož do té doby rádi uváděli jako vzor 

osvíceného vladaře, jako zpátečníka (podrobněji Helfert 1877-79, 1877: 546-556; Kraus 

1932: 30-43; Machovec-Machovcová 1960: 229-234). Císař proto v červnu 1783 vydal 

nařízení, aby "zneužívaný ten název [deisté] docela byl vyhlazen", aby po deistech nebylo 

dále pátráno a aby těm, kdo se k deismu sami přihlásí, bylo vyplaceno 24 ran holí "ne proto, 

že je deistou, nébrž proto, že praví se býti něčím, čemu nerozumí" (Helfert 1877-79, 1877: 

545). Dodržování tohoto nařízení bylo skutečně vymáháno, jak na své kůži pocítili nejen sami 

sektáři, ale třeba i vrchnostenští správci, kteří o své újmě po deistech dále pátrali (Schulz 

1915: č. 221, 223-224, 226). Pro celé toleranční sektářství, které sice mělo být nadále 

sledováno, avšak podle značně odlišných císařských instrukcí, byl shora zaveden název 

náboženští blouznivci, z něhož v dobové češtině zdomácněla přezdívka švermer 

638 Název bohověrci pro tuto část tolerančních sektářů zavedl K. V. Adámek; Adámek 1922-29, 1922: 7. 
639 V literatuře dodnes uváděný omyl, že původcem označení deisté byl L. v. Hay, opravil Žáček 1940: 194-195. 
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(Religionsschwiirmer). Tím se však již dostáváme k další vývojové fázi sledované 

problematiky, k pokročilejší době Toleranční. 

Označení nekatolíků v Toleranční době 

O vlastní době Toleranční můžeme hovořit až po odeznění náboženských nejasností 

bezprostředně po vydání Tolerančního patentu. Pro tuto dobu byla charakteristická státem 

důsledně vyžadovaná tolerance povolených vyznání, která se projevovala také závazným 

označováním nekatolických vyznání a jejich stoupenců úředními názvy, tedy helvetské 

vyznání pro kalvinisty, augsburské vyznání pro luterány, případně ještě (zcela okrajově) 

nesjednocení Řekové pro pravoslavné (cf např. Schulz 1915: č. 307); všechna tolerovaná 

vyznání přitom byla souhrnně označována za ne/akatolická. 

Jinak tomu ale bylo v případě tolerančního sektářství, které trvalo po celé toto období a jehož 

stoupenci byli potají sledováni a byly o nich podávány pravidelné výroční zprávy císaři. V 

těchto vnějších dokumentech byli nejčastěji označováni jako blouznivci a to v 368 (84%) z 

celkových 438 případů (Adámek 1911-22: č. 421, 426-431, 433-773; Rezek-Šimák 1927-34: 

č. 215-218, 248, 259-260, 262, 269-270, 273, 304-307, 311-312). Označení deisté z již 

uvedených důvodů ustupovalo výrazně do pozadí, setkáváme se s ním v 54 (12,3%) případech 

(Adámek 1911-22: č. 384; Rezek-Šimák 1927-34: č. 134-135, 137-139, 142-143, 145-149, 

153-155, 159, 166-170, 172, 176, 182, 184, 187-188, 191, 197, 200, 206-208, 219, 235-236, 

250, 256, 288-289, 308-310, 324; Schulz 1915: č. 223, 227, 230, 232-233, 279, 291-292), 

další náboženské skupiny a jejich příslušníci pak byli v úřední korespondenci pojednáváni 

pod názvy, které jim dalo jejich okolí: israelité (Rezek-Šimák 1927-34: č. 206, 208, 276, 278, 

287), ateisté a adamité (ibid.: 250, 274, 303, 320), milostíni (Hrejsa 1946a), anebo pod 

vlastním označením: příslušníci víry sionské (Rezek-Šimák 1927-34: č. 186, 190, 192-193, 

201) či abrahamité (Rezek 1887: 133). Celkově však bylo těchto dalších případů poměrně 

málo, státní, vrchnostenská a církevní správa se většinou spokojily s vlastním souhrnným 

označením a více se o postupně vymírající hnutí nestaraly. V dalším vývoji, který vyvrcholil 

vydáním Protestantského patentu, byli poddaní, kteří se nehlásili k žádnému z povolených 

vyznání, označováni jako bez náboženství, aniž by byli jakkoli perzekvováni (Adámek 1911-

22: č. 775-777; rezek-Šimák 1927-34: č. 277; Schulz 1915: č. 307; cf Vašečka 1957: 50n.). 

Tento nezájem samozřejmě souvisel s poznáním ne-revolučního a k vrchnosti a státu nikoli 

negativního charakteru tolerančního sektářství. 
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Oč méně si jich všímaly vrchnosti, stát a církev, o to více však sektáři budili pozornost mezi 

svými sousedy a obecným lidem vůbec, zatímco intelektuální vrstvou rodícího se českého 

národa byli (téměř) zcela přehlíženi. Dokonce se dá říci, že "evangelíci vystupovali proti 

,deistům' často prudčeji než katolíci" (Šíma 1936: 260; cf i Medek 1946: 20; Rezek 1918: 

136-139) a z této obecné nevraživosti příslušníků právě povolených vyznání k těm 

nepovoleným, která samozřejmě vnímali jako "učení Satanova", pak povstala četná další 

vnější označení tolerančních sektářů, známá spíše z dopisů a pamětí konkrétních 

protestantských či katolických duchovních, než z dosud rozebírané úřední korespondence. 

Podle bukoveckého reformovaného faráře J. Dobiáše údové jeho sboru blouznivce nazývali 

ariány, marokány, abrahamity, adamity nebo konečně o nich říkali, že jsou nicové čili 

neznabozi (Dobiáš 1881: 9-10; Helfert 1877-79, 1879: 220). Sám k tomu však poznamenal, že 

přinejmenším tento poslední název "se jim tak hodil jako pěst na oko, protože se hlásili k 

jednomu náboženství a sice tomu ,nepočatému a neskonalému .. .'" (Dobiáš 1881: 9). Podobně 

tomu bylo i s degradujícím názvem adamité, užívaným na Chlumecku (Helfert 1877-79, 

1879: 225-229). Chroustovický direktor Kleinwacher o tomto označení krajskému úřadu 

v roce 1821 napsal, že "adamitský tanec provozovali, to se všeobecně na panství proslýchá, 

ale přece nelze nalézti nikoho, kdo by o tom mohl dát podstatnou odpověď"' (Adámek 1897: 

53). Můžeme proto s K. V. Adámkem souhlasit, že o žádný skutečný adamitismus nešlo, že 

označení ,jest spíše dokladem, že si někteří lidé (snad i blouznivci) dělali šašky ze zvědavých 

současníků, vypravujíce jim křiklavé nejapnosti" (ibid.: 54). Pejorativní charakter těchto 

vnějších označení je ovšem nade vší pochybnost, což souvisí se skutečností, popisovanou 

později J. Chalupníkem, že totiž "lid ... jimi pohrdal. Jejich příbuzní se za ně styděli" (Andrle 

1931: 163). Pro úplnost snad ještě třeba dodat, že podle A. Rezka byly jednotlivé sektářské 

skupiny již ve své době nazývány i podle svých vůdců, např. sekta (rota) Grillova, Řehákovci, 

Valentovci apod. (Rezek 1918); bylo-li tomu tak, šlo o naprosto okrajový (a rozhodně vnější) 

typ označení, který se v dochovaných pramenech vyskytuje jen zřídka. K jeho většímu 

rozšíření došlo až v počátcích historické reflexe dané problematiky ve druhé polovině 19. 

století (Domabyl1912: 876; Rezek-Šimák 1927-34: č. 1066). 

Sami toleranční sektáři, ať již byli jakékoli víry, o sobě obvykle prohlašovali, že jsou třetí 

strana (Adámek 1897: 49). Tím se negativně vymezovali jak vůči katolické církvi, tak i (a 

snad především) vůči církvím protestantským, respektive té která se vyskytovala v jejich 

lokalitě. Měli-li vymezit své vyznání alespoň v názvu i pozitivně, okrajově na konci 18. století 

ještě užívali i názvu deisté (Rezek-Šimák 1927-34: č. 141, 185), postupně však bud' vůbec 

sebeoznačování odmítali jako rouhání (říkali např. "jsem bez náboženství a ostávám 
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v pokoji"; ibid.: č. 203, 249; Medek 1946: 13), anebo o sobě říkali, že jsou v čistém živém [tj. 

Bohu] (Helfert 1877-79, 1879: 223). Odkud však všechny uvedené názvy pocházely? 

Problém tzv. beránků a beranů 

Zvláštní a prvořadou pozornost musíme věnovat označení beran či beránek, poněvadž 

nadlouho bylo v obecném jazykovém úzu vztahováno na české nekatolíky vůbec. Tak třeba 

Ottův slovník naučný v příslušném hesle uváděl, že jde o přezdívku, ,jakou dávali katolíci 

Českým bratřím ... později jméno toto nekatolíkům vůbec, jmenovitě protestantům 

helvetského vyznání dáváno"640 a podobný výklad najdeme i v Příručním slovníku jazyka 

českého.641 Takový výklad je však zcela mylný. Nebot' toto označení se v písemných 

pramenech doby předbělohorské i předtoleranční vůbec nevyskytovalo (cf ČSB 1912-30, II.: 

137), pochopitelně je nenajdeme ani v dostupných staročeských slovnících.642 V 

předtolerančních Čechách příslušník žádné náboženské skupiny nebyl označován jako beran, 

neboť, jak uvádí dnes bohužel naneštěstí nepříliš známý Rittersbergův Slovníček novinářský a 

konversační, "slovo to v náboženskopolitickém smyslu v roku 1850 od některých příliš 

horlivých kněží římsko-katolické naší církve valně do módy uvedeno. Pod beranem rozumějí 

jedni z těchto velebných pánů křesťana jiného nežli katolického vyznání, jiní zase každého 

svobodomyslnějšího občana" (Rittersberg 1850-51, 1.: 75). Ani Rittersbergův výklad však 

nebyl zcela správný, respektive nevšímal si staršího původu uvedeného termínu. 

S první zmínkou o beranech se v pramenech setkáváme v souvislosti s poddanským 

povstáním v roce 1775 (Petráň 1973:122 Prášek 1903: 451)643 a potom v posměšné 

protievangelické písni Zarmuťte se berani, již jste všudy spasení z roku 1781 (Schulz 1915: č. 

42). V následujících prvních náboženských přihláškách ( 4.-11. února 1782) se přitom výraz 

beran, respektive beránek objevoval jen ojediněle, lze proto mít za to, že se s ním sami 

nekatolíci žádající náboženskou svobodu v té době ještě neztotožňovali. K tomu došlo až o 

měsíc později (5.-26. března 1781), kdy titíž poddaní, kteří se druhdy hlásili k víře Pána 

našeho z Ráje, náboženství tak uzvanému apoštolskému nebo k víře starých bratří českých 

640 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí III. J. Otto, Praha 1890: 778. 
641 PNruční slovník jazyka českého I. Státní nakladatelství, Praha 1935-37: 99. Zde s odvoláním na J. E. Kosinu, 
A. Jiráska a A. Rezka, které však je omylem, protože A. Rezek v tomto smyslu výrazu beran neužíval (viz 
Rezek 1886; !dem 1887; !dem 1918) a totéž platilo oJ. Jirečkovi (Jireček 1863; !dem 1874). 
642 Bemeker, Erich: Slavisches Etymologisches Worterbuch I. V. Winter, Heidelberg 1908-13; Gebauer, Jan: 
Slovník staročeský. Academia, Praha 1970: 40; Černý 1894: 39-43, 81-85. Jako historické mezináboženské 
nadávky zde byly naopak uvedeny např. husinec a jezevec pro utrakvisty, respektive jezuity (ibid.: 83); Frinta 
1918. 
643 Naproti tomu V. Řezníček soudil, že toto označení je až potolerančního původu; Řezníček 1916: 97. 
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najednou explicitně prohlašovali, že jsou víry beránkové. Tato náhlá proměna patrně souvisela 

s tím, že litomyšlský vrchní J. Svoboda tyto víry, vymezené "pod lámáním chleba a kalicha 

pitím", v dopise majiteli panství hraběti Valdštejnovi z 13. března 1781 (a zřejmě nejen zde) 

nazval, patrně na základě pietistických kořenů tolerančního sektářství (odkaz na Zj 5, 6-12; 6, 

16; 7, 9-17; 14, 1-4 aj.), právě vírou beránkovou, respektive Lambl-Bruderschafts-Religion 

(Schulz 1915: č. 65). Zdá se pravděpodobné, že Svoboda a jeho podřízení, mnohdy průvodci 

náboženských komisí, lidé jednající s rychtáři a poddanými, jim, stejně jako vyšším 

instancím, toto označení de facto vnutili (Rezek-Šimák 1927-34: č. 33; Schulz 1915: č. 96). 

Vnutili je i samotným věřícím, kteří sice dobře věděli, jako víru chtějí vyznávat, neznali však 

její označení. Název víra beránková je tedy s největší pravděpodobností vnější, teprve později 

a jen nakrátko přijatý samotnými tolerančními nekatolíky. 

Jeho šiřitel, vrchní Svoboda snad vyšel i z dřívějších zpráv o vyznavačích Beránka, tedy 

Krista ztotožněného s Bohem Otcem, na Jimramovsku, či o podobné skupině Beránkových 

dětí na Poděbradsku, o nichž nevíme nic bližšího (viz J. Soušek in Toleranční sborník 1984: 

1 06). Svoboda nicméně zůstává hlavním šiřitelem a v tomto smyslu původcem tohoto 

označení. Všem těmto zdrojům bylo společné, že nekatolíky, chápající se za "pravé", tedy 

Beránkovi podřízené křesťany, nazvaly podle tohoto jejich "vůdce", snad i s jistou příhanou 

ve smyslu tvrdohlavého člověka (Malá 1999: 358-359). Poněvadž však v dobové češtině tato 

příhana nebyla příliš rozšířená, výraz beran, respektive beránek byl naopak daleko spíše 

vnímán ve svém náboženském obsahu, 644 došlo k převzetí označení označovanou 

náboženskou skupinou. Tomuto vnějšímu původu sledovaného názvu pak nasvědčuje i krátké 

trvání jeho užívání, kdy již ve výslechových protokolech z 5.-6. ledna 1783 téměř zcela 

zmizelo. S tímto označením v jeho původním smyslu, jakožto označení sektářské skupiny, se 

pak setkáváme ještě jednou o osm desetiletí později. Šlo o zcela okrajovou skupinu kolem 

Jana Balcara, prokazatelně spojenou s tolerančním sektářstvím, nazývající se tehdy bratrstvo 

beránkové a později tvořící základ svobodné reformované církve v Čechách (Domabyl1912). 

Poněvadž však sledované označení bylo vnějšího původu, jeho opuštění označenými ještě 

neznamenalo opuštění označujícími. V hanlivější formě beran645 naopak přetrvalo a protože 

jeho nositelé se stali povětšinou údy reformované církve, přeneslo se na českou církev 

helvetského vyznání, respektive na toleranční protestanty vůbec. Odtud je (jako běžné v řeči 

obecné) přejal i Jungmannův Slovník, vymýšleje si ovšem fantastickou etymologii, že "s 

644 Cf absenci tohoto významu u Jungmanna (Jungmann, Josef: Slownjk česko-německý I. Vl. n., Praha 1835: 94) 
i ve slovníku Riegrově (Slovník naučný 1. I. L. Kober, Praha 1860: 625-626). 
645 Námitce proti ztotožnění výrazů beran a beránek lze čelit poukazem na Jungmannův Slovník, který je klade 
jako synonyma a vedle nich i signifikantní Lampelbruder; viz Jungmann, J.: Slownjk: 94. 
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přjhanou tak nazýwali české bratry, proto že měli w pečeti beránka",646 ze kterého čerpaly 

další slovníky.647 Teprve prostřednictvím těchto zdrojů, mezi českými obrozenci pochopitelně 

rozšířených, zřejmě došlo k obecnému zaužívání a přeznačení pojmů beran a beránek, jejichž 

původ leží v tolerančním sektářství. 

K otázce původu dalších označení skupin českých nekatolíků 

Vzájemné označování a sebeoznačování náboženských skupin ve sledovaném období sloužilo 

ventilaci interkonfesního tlaku a právě z tohoto důvodu (vzpomeňme ostatně na 

sebevymezování tolerančních sektářů jako třetí strany!) je třeba odmítnout protikladnou 

hypotézu M. Machovce (Machovec-Machovcová 1960: 330), stejně jako jeho úvahy o 

jednotném charakteru tolerančního sektářství, poněvadž ty jsou "v jádru již hodnotící 

charakteristikou ... [která] prakticky znemožňuje problém blouznivectví správně pochopit" 

(Kučera 1976: 6). Vzájemná označování a sebeoznačování tedy zůstávala jednou z důležitých 

charakteristik těchto náboženských skupin, jejich původ nyní alespoň ve shrnujícím přehledu 

nastíním. 

Pomineme-li obecná označení typu nekatolíklakatolík, kacíř, bludař, blouznivec/ 

(Religions)schwarmer apod., lze názvy nekatolických náboženských skupin a nekatolíků 

vůbec rozdělit podle jejich původu do tří skupin. Šlo (1.) o vnější označení na základě určité 

podobnosti s již existujícími náboženskými skupinami, (2.) o vnější označení na základě 

nějakého charakteristického rysu té které skupiny a konečně (3.) o sebeoznačení vycházející z 

dogmatického či ortopraktického rysu, který byl vnímán jako fundamentální. Přitom ovšem 

označení prvního či druhého typu mnohdy později přijali sami věřící (israelité, husité, deisté, 

víra beránková) a označení třetího typu naopak jejich okolí (víra sionská). 

Nejrozšířenější byl první typ označování, vycházející z obecného zvyku přenášet 

pojmenování starých herezí na nové (Borst 1953: 240-253; Molnár 1995: 67), takže "katoličtí 

faráři, vzpomínající na to, že se kdysi v seminářích učili o podobném kacířství ... dali těmto 

sektářům jméno ... ač jimi de facto nebyli" (Machovec-Machovcová 1960: 333). Nebyli to 

však jen katoličtí faráři, původ mnohých těchto označení nalézáme i ve státní a vrchnostenské 

správě, kdy se nějaký úředník zřejmě chtěl pochlubit svými vědomostmi z náboženských 

646 lbid.: 94. "Pečetí", jíž tak špatně rozuměli pozdější vykladači, byl samozřejmě míněň odkaz na Zj 5, 1-2; 6, 
1-17; 7, 2. 
647 Kott, František Š.: Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický I. F. Šimáček, Praha 1878: 57; 
Ottův slovník naučný. lllustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí III. J. Otto, Praha 1890: 778. O lokální 
omezenosti ovšem svědčí absence ve slovníku Riegerově (Slovník naučný I.: 625-626). 
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dějin, jak si již tenkrát všiml J. Dobrovský (Dobrovský 1978: 73). Tento původ měla 

(předtoleranční) označení luteráni/lutriáni, dále ariáni, israelité, adamité, husité a další názvy 

z nich odvozené, přičemž třeba název adamité zřejmě našel uplatnění proto, že se objevil v o 

málo dřívějším (1773) běžně dostupném německém tisku (Helfert 1877-79, 1877: 543). 

Shodnou genezi měla i označení vížící se k dobovým kulturně-náboženským proudům, 

především deisté a okrajověji ateisté. Tento typ označování ovšem implikoval značné riziko, 

že totiž shoda v názvech povede k domněnce o úplné věroučné shodě, nebo bude dokonce 

odkazovat ke genetickým vazbám. Nelze se ostatně nedomnívat, že alespoň u některých 

těchto označení označující na tyto skutečnosti mysleli a na tento - vždy mylný648 
- soud se 

pak nachytali nejen němečtí osvícenci ale i mnozí pozdější badatelé. Obecný lid, který naproti 

tomu neměl dostatečnou pojmoslovnou výbavu a tyto pojmy užíval jen jako vnější označení, 

docela spíše nadávky, je různě komolil; tak se z ariánů stali hadriani apod. (Jirásek 1930: 1 0). 

Bližší modernímu způsobu zavádění pojmů nepochybně byl druhý typ označování, 

vycházející z nějakého jejich specifického rysu, který byl označujícími vnímán jako 

fundamentální. Byl užíván méně často, vedle již probíraného označení víra beránková se 

týkal názvů marokáni, milostíni, nicové a děti čistého živého. Jako marokáni byli označeni 

eschatologicky ladění toleranční sektáři, kteří spájeli své naděje s příchodem tzv. krále 

Marokána. Dlouho byly vedeny spory o původu tohoto jména. Tak J. Dobiáš se domníval, že 

název byl zkomolením termínu American, který prý pocházel z kusých informací o 

americkém boji za nezávislost (Dobiáš 1881: 14; !dem 1882: 71, pozn. č. 2), K. Andrle jej 

zase odvozoval od hebrejského Maran Atha, což lid prý mohl znát z Bible649 (Andrle 1931: 

177). Nejpravděpodobnější je ovšem hypotéza J. V. Šimáka, dále rozpracovaná J. B. Čapkem, 

že šlo o lidovou recepci příchodu marockého vyslance M. Ibn Abdal Malika do Vídně (Šimák 

1919-20: 111; Čapek 1933, I.: 105-107). Název milostíni naproti tomu zcela zřetelně pocházel 

z výroku takto označených sektářů, že nevěří než v milost Boží; milostíny je nazval krajský 

úřad (Hrejsa 1946: 68-71). Poslední dvě označení měla podobný původ, že totiž ,jméno Boží 

nebrali do úst jen z úcty k Božství, jako Gnostikové někteří. To neskonalé a nepočaté světlo 

nemohli dle svého názoru slovem vyjádřiti ... ani bitím to slovo z nich nedostali" (Dobiáš 

1881: 9) (nicové), anebo jen v opise (čistý živý). 

Konečně sebeoznačení příslušníků nekatolických náboženských skupin na základě 

charakteristického rysu, se v pramenech jen výjimečně objevuje také jako vnější označení. V 

648 V případě ariánství to uspokojivě dokázali Machovec-Machovcová 1960: 333; v případě deismu Dobiáš 
1881: 10 a Kraus 1932: 45; v případě adamitství Adámek 1897: 54 a !dem 1922-29, 1922: 7. 
649 1 K 16, 22. 
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mnoha případech naopak nekatolíci od tohoto označení později upustili a přijali nějaké 

označení vnější (krátké trvání množství "věr" po vyhlášení tolerance). Zásadnější význam 

měla označení víra boží, víra sionská a abrahamité, která všechna pronikla i do úřední 

korespondence. Označení víra boží, zdůrazňující Boží jedinost oproti Trojíčnímu dogmatu, 

přijali samí sektáři, aby se tak vyvarovali trestů za užívání zapovězeného názvu deisté. Jejich 

náboženské představy přitom zůstaly beze změn, protože těch se pronásledování de facto 

netýkalo. Podobně abrahamité se jimi "stali" až po vydání dvorského dekretu, ukládajícího 

israelitům povinnost obřezat se a vrchnostenské správě zabavit jim majetek (Helfert 1877-79, 

1877: 226); název abrahamité přitom odkazoval k Abrahamovi před obřízkou. Označení 

sionisté pak zřejmě pocházelo buď z názvu "druhé Bible" předtolerančních tajných 

nekatolíků, ze zpěvníku Harfa nová na hoře Sion znijící hennersdorfského kazatele J. 

Liberdy, vícekrát vydaného a v Čechách velmi hojného (Malura-Kosek 2004: 47-60, 239-

240), anebo z jejich "lidově-konkrétního" přejmenovávání toponym podle biblických vzorů 

(Kutnar 1948; Prášek 1903: 474). 

2. Pohřební bouře rané Toleranční doby650 

Třebaže přelom 18. a 19. století není minulostí na časové ose příliš vzdálenou, byla to právě 

ona dvě století, která po něm následovala, jež znamenala vznik moderní evropské mentality a 

která odsunula veškeré předcházející dění do jakéhosi "šerého dávnověku" (Aston 2002; lm 

Hof 2001; Rémond 1998). Znamenala mnohdy zapomnění na to, že to, co bylo označováno 

jako "středověké", ať už s jakýmkoli hodnotícím znaménkem, existovalo ještě velmi nedávno, 

na samých branách modemity. Otázka náboženství a náboženské sebeidentifikace, jíž jsme se 

věnovali v předcházejícím exkursu, je příkladem par excellence, stejně jako její konkrétní 

projevy, mezí nimiž přední místo zaujímala právě problematika spojená se smrtí, s 

institucionalizovaným přechodem do mimosvětské formy existence a v neposlední řadě i 

s nakládáním s posmrtnými "zbytky" pozemského bytí, tedy problematika pohřebních rituálů. 

Dvě století vzdálená minulost byla ve svých religijních aspektech ancien régime v plném 

smyslu slova, přičemž tato skutečnost se manifestovala například v sociálním dění a funkcích 

spojených s ukládáním mrtvých těl k jejich poslednímu pozemskému odpočinku. 

650 Exkurs je zkrácenou verzí referátu "Sociální aspekty pohřebního ritu českých nekatolíků v 18. a 19. století", 
předneseného na konferenci Cesty na druhý svet. Sémantika pohrebného ritu, pořádané UKo v Bratislavě 2.-3. 
ll. 2003. Z této konference vyjde na jaře 2005 sborník, v němž bude tato studie obsažena. 
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Aplikace silně negativného postoje k ostatním křesťanským vyznáním, jejich pronásledování 

a ideologické osočování- vycházející hlavně z kazatelen- přitom zanechalo hlubokou stopu i 

v myslích lidových vrstev a právě v nich. "Existovala jen jedna pravda, vše ostatní byl omyl. 

Žádný přechod mezi tím" (Rémond 1998: 48). Právě proto ač intelektuální vrstvy začínaly, a 

to i ve vývojově opožděných zemích jako bylo habsburské soustátí, od poloviny 18. století 

přijímat tolerantní osvícenské myšlení, ve vrstvách lidových byla situace právě opačná. 

Bojovný katolicismus se stavěl negativně vůči všem (tajným) stoupencům jiných, 

nepovolených vyznání a některé indicie ukazují, že o nějaké skryté, implicitní toleranci svých 

spoluobčanů si mohli lidoví nekatolíci nechat jen zdát (Janata et al. 1864: 114; Štěpánek 

1892: 417). Po formální stránce to změnilo vydání Tolerančního patentu, který sice 

neznamenal zrovnoprávnění tří povolených konfesí s katolicismem, avšak přesto umožňoval 

jejich legální existenci vedle tohoto panujícího vyznání. A však v oblastech, kde na základě 

Tolerančního patentu došlo k vytvoření luterských a kalvínských církví, tedy ve středních a 

východních Čechách, na českomoravském pomezí a na Moravě dále především na Valašsku, 

jejich existenci přijali katoličtí sousedé s nevolí a přímo s odporem. Krátce po vydání patentu 

docházelo k masivní eskalaci tzv. tolerančních nepokojů, jejichž příkladem par excellence 

byly problematické pohřby čerstvě přihlášených "odpadlců". Ačkoli přitom toto období, ve 

svých důsledcích ustavující novodobou podobu české religiozity, pro nedostatek pramenů 

nemůžeme přesně rozčlenit na dva strukturálně odlišné úseky, alespoň v teoretické rovině se o 

to pokusím. Tím prvním byla doba oktrojované "tolerance shora", kdy ustání tolerančních 

nepokojů bylo způsobeno především státním a vrchnostenským tlakem a kdy došlo k téměř 

absolutní vzájemné separaci katolických a nekatolických poddaných, v případě sledovaném 

na tomto místě se projevující kupříkladu zakládáním oddělených protestantských hřbitovů. 

S postupem času na konci 18. a v první polovině 19. věku se však tyto vzájemné hranice stále 

zřejměji rozostřovaly, interkonfesní sociální exkluze se stávala "temným dědictvím" období, 

které tak bylo později i explicitně nazváno; v důsledku modernizačních změn docházelo 

k omezování náboženského (sebe)vymezování a v neposlední řadě ke vzniku odlišných, 

mimoreligijních osobních a skupinových identifikačních schémat. I ta se přitom projevila 

v sociální dimenzi posledních věcí člověka. 

Nekatolické pohřby a jejich místo v kontextu raných tolerančních nepokojů 

Kupříkladu kronikář své doby F. M. Pelci reflektoval obavu osvícenských intelektuálů i 

vídeňského dvora, že vydání Tolerančního patentu s sebou přinese řadu praktických 
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problémů, pramenících především z toho, že lid osvícenské ideje mnohdy přijímal jen velmi 

neochotně, bez porozumění a se zřejmým odporem (Pelci 1956: 44; cf Kutnar 2003: 104, 

114). V náboženské oblasti se totiž plně uplatnil obecný názor J. A. v. Helferta, že ,jako při 

každé svobodě, jížto se lidem dostane po dlouhém poručníkování, mnozí v užívání jí 

nedovedou ušetřit míry" (Helfert 1877-79, 1877: 215), ovšem s tou výhradou, že platnost 

tohoto postulátu zahrnovala jak nově se konstituující protestantské církve, tak katolickou 

reakci vůči nim. Období několika prvních let po vydání Tolerančního patentu tudíž přineslo 

vzájemné třenice mezi různými typy nekatolíků a jejich spory s katolickými sousedy, počínaje 

například nucením katolíků k přestupům s poukazem, že císař sám konvertoval, konverze si 

přeje a od svých poddaných je bude tvrdě vyžadovat. Problémy však provázely i samotné 

přihlašování nekatolíků, v mnoha ohledech negativní působení duchovních komisí a stejně i 

vztah katolíků k vyznavačům nově povolených (a také řady nepovolených) věr. Správně 

napsal J. Pekař v souvislosti s dobovými názory i konáním tamního rychtáře F. J. Vaváka, že 

"přihlásiti se pak v Milčicích k odpadlictví znamenalo zároveň neuznati autoritu Vaváka" 

(Pekař 1990: 333). Tento nad jiné osvícený venkovan přitom ve svých pamětech nešetřil vůči 

"odpadlcům", "mezkům", "náměsíčníkům" a "zatraceným padouchům", jak je sám nazýval, 

krajní nenávistí, byl přesvědčen o jejich mravní a občanské méněcennosti, dokonce do té 

míry, že proti nim svědčil u vrchnosti, či se vícekrát těšil z jejich smrti. Charakter rané 

toleranční doby tudíž vedl ke vzájemným půtkám a přesvědčování namnoze násilnému, 

k lidovému nepochopení byť jen možnosti rovnoprávné existence několika věr, 

k nepochopení ideje osvícenské tolerance (extrémním případem byly i rozpady rodin). 

Pomineme-li četné slovní šarvátky a vzájemná osočování, stejně jako nucení k víře, proti 

kterým se obracely některé dvorské dekrety a další nařízení doplňující Toleranční patent, 

nejčastějším důvodem vzájemných interkonfesních potyček byly nekatolické křtiny (cf např. 

Schulz 1915: č. 64, 74) a pohřby, jejichž pacifikace namnoze musela být řešena státními či 

vrchnostenskými zákroky. 

Příkladem sociálních nepokojů rané toleranční doby par excelence se staly pohřby nekatolíků 

obojího vyznání, stejně jako budoucích tolerančních sektářů, a to nejen v období do příchodu 

protestantských pastorů, tedy zhruba do let 1783-84, ale do jisté míry i později v osmdesátých 

letech 18. století. V této souvislosti bylo dokonce řečeno, že "vesničana se netýkalo to, když 

se jeho soused prohlásil za nekatolíka, jako spíše to, že by nekatolík mohl být pohřben na jeho 

hřbitově" (Robek 1974: 62). Jinak řečeno, pohřeb jinověrce do posvěcené půdy byl vnímán 

jako ohrožení vlastního soteriologického zabezpečení. Interkonfesní nenávist šla až za hrob, 

chtělo by se říci- jenže právě takové hodnocení by bylo ahistorickým omylem. Ona nenávist 
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šla za hrob právě a zejména, neboť "za hrob" bylo namířeno fundamentální soteriologické 

očekávání a orientováno celoživotní usilování každého věřícího (cf např. Vavák 1907-38, V2: 

60). "Za hrob" směřoval celý život. Hrob byl základní existenciální jistotou, zatímco spása jen 

příslibem; o spásu přitom bylo třeba bojovat a toleranční nepokoje, které na tomto místě 

sledujeme, ukazují, jak takový boj měl v dobové lidové percepci vypadat. 

Nekatolické pohřby spojené s násilnostmi, respektive "obrana" katolických hřbitovů před 

pohřby nekatolíků - přestože státní nařízení umožňovala a dokonce vyžadovala pravý opak, 

jak o tom ještě budu hovořit níže - se staly realitou na celém území, kde existovalo vícevěří. 

K významným sociálním bouřím, při nichž násilí rozhodovalo o tom, která víra je "pravá", 

došlo například vHlinsku (Adámek 1911-22: č. 191; Lukášek 1939: 43-133), Českých 

Heřmanicích (Schulz 1915: č. 54, č. 66), Slušticích (Janata et al. 1864: 216), Krouně (Andrle 

1931: 29), Lužci (Lukášek 1939: 64-79), Mělnickém Vtelnu (ibid.: 81-86), či na Poděbradsku 

(Hellich 1926: 224-229, 241) a v Podkrkonoší (Pelci 1956: 51-52; Hovorka 1931-32). Tyto 

nepokoje spojené s nekatolickými pohřby na (katolické) obecní hřbitovy přitom mnohdy byly 

podněcovány katolickým klérem, především na území spravovaném pražským 

arcibiskupstvím (byt' se s podobnými případy setkáváme i v královéhradecké diecézi). Jejich 

nejčastějším projevem bylo srocení lidu z širšího okolí, najmě žen, které bránily průběhu 

obřadu, na pohřební průvod házely kamením, vysmívaly se nekatolické podobě tohoto obřadu 

jako "nedostatečné" atp. "Při pohřebních průvodech evanjelických zvoněno obyčejně na 

poplach, načež lid se ve velikých davech sběhl a vyhrožoval průvodu kamenováním" (Kašpar 

1881: 30-31 ). Nebo naopak, jako tomu bylo kupř. v Dobříně, nekatolický pohřeb sice proběhl, 

avšak katoličtí sousedé následující noci tělo vykopali a zahrabali na jiném místě, často přímo 

na mrchovišti (Janata et al. 1864: 213). Naproti tomu však nelze nijak idealizovat ani chování 

samotných protestantů, pro které se ukládání jejich souvěrců do hrobu stalo především 

demonstrací vlastní síly, spojenou s okázalým zpěvem protestantských písní, někdy i 

explicitně protikatolických, se záměrným prodlužováním délky průvodu apod. (Janata et al. 

1864: 212; Lukášek 1939: 45). Provokační charakter pohřebních průvodů byl přitom 

obzvláště významný v období před příchodem ordinovaných pastorů, kdy katolíky popouzel i 

jejich neinstitucionální charakter, vedení prostřednictvím nekatolických lidových 

náboženských učitelů a vůdců. Vzájemné potyčky někdy eskalovaly do rozsáhlejších 

konfliktů, které musely být řešené prostřednictvím vrchnostenských či krajských úředníků a 

nezřídka i za pomoci vojska. 

Patrně nejznámějším případem tohoto druhu byl pohřeb Doroty Procházkové na jaře roku 

1783 ve Škramníku/Skramníkách na Poděbradsku (Bašus 1979: 17-18; Burian et al. 1995: 
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277-279; Janata et al. 1864: 213-216; Medek 1982: 332; Vavák 1907-38, V2: 165-167), jehož 

průběh byl natolik bouřlivý, že přispěl ke změně pravidel pro nekatolické pohřby a tak i 

k jistému zmírnění tohoto ožehavého problému; s (menšími) násilnostmi se však setkáváme 

až do úplného rozdělení hřbitovů a zavedení přísnějších institucionálních opatření. Srocení 

několikatisícového davu, který se nerozpakoval vedle nadávek použít i kamení, tehdy pohřbu 

zcela zabránilo a o nic lépe nedopadl ani opakovaný pokus následujícího dne, kdy nekatolíky 

(pozdější údy reformovaného sboru v Kšelích na Černokosteleckém panství, dnes sídlícího 

v Českém Brodě) přijel podpořit i vrchní z Kostelce nad Černými Lesy. Aby katoličtí 

obyvatelé ze širokého okolí, mezi nimiž nechybělo i několik rychtářů, pohřbu skutečně 

zabránili, obsadili hřbitov ve Skramníkách prakticky permanentně, přičemž ostatní odpočívali 

jen dotud, dokud nebyli k "zakročení" povoláni kostelními zvony. Zklamaní zástupci 

nekatolíků si proto jeli do Prahy stěžovat generálu Wurmserovi, který byl luterského vyznání, 

jenž přislíbil okamžitou nápravu. Skutečně pak vymohl rozsáhlou vojenskou asistenci (dvě 

setniny vojska a třicet karabiníků), která po drobnějších potyčkách, spočívajících mimo jiné 

ve vyražení dveří kostela, do kterého se katoličtí rebelové zabarikádovali, umožnila hladký 

průběh obřadu. Poněvadž však hrozilo nebezpečí, že po odchodu vojska dojde k fyzickému 

ohrožení nekatolíků, na prvním místě vdovce Michala Procházky, vojsko se v obci a jejím 

okolí usadilo do té doby, než obecní starší podepsali revers, že k ničemu takovému nedojde. 

Celá akce pak obec, která byla učiněná zodpovědnou, přišla na více než 500 fl 

V jiných případech, zejména když se nepodařilo včas zajistit vojenskou pomoc nebo tam, kde 

se vrchnost k nekatolíkům stavěla vyloženě odmítavě, se naopak museli spokojit s pohřby na 

jiná místa, než byly hřbitovy. V rané toleranční době tak nekatolíci mnohdy pohřbívali své 

mrtvé do zahrad či na pole a někdy i "musili udělat hrobu vrch rovný se zemí, aby nebylo 

znáti, že je tu pochován" (Janata et al. 1864: 189; obd. Kutlík 1881: 8-12; Vavák 1907-38, V2: 

52). Přestože to odporovalo státním nařízením, luteránům i reformovaným tato praxe 

"teoreticky" neměla vadit, neboť reformační církve neuznávají teologii svátostin. Běžná 

sociální praxe však byla právě opačná, nepochybně v důsledku nedostatečného duchovního 

vedení českých nekatolíků v předtoleranční době a jejich hlubokého (byť sotva přiznávaného) 

ovlivněním barokním katolicismem a barokní mentalitou vůbec. Pohřeb vnímali jako 

významný, ba nejdůležitější přechodový rituál, k jehož "náležitému" provedení patřilo uložení 

do posvěcené půdy. Jako jistá reakce na z jejich hlediska krajně neuspokojivý stav, který jim 

to neumožňoval, se proto objevily zajímavé pokusy o obrácení nevýhody ve vlastní prospěch; 

například F. Soudský z Cítova svou manželku pochoval v červenci 1782 přímo na Řípu 

(Janata et al. 1864: 213 ), obecně vnímaném v silně symbolických souvislostech. Tyto 
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výstřelky a vzájemné demonstrace síly, napořád spojující religiozitu s jejími sociálními 

funkcemi, byly umenšeny jednak příchodem ordinovaných protestantských pastorů a zároveň 

zpřísněním státní politiky vůči oběma konfliktním stranám. Proto ještě než budeme věnovat 

pozornost dalšímu vývoji sociálních aspektů nekatolických pohřbů na konci 18. a v 19. století, 

nebude patrně na škodu, připomenu-li základní pravidla, která je měla upravovat. 

Státní zájem a pohřby nekatolíků na konci 18. a v první polovině 19. století 

V období před vydáním Tolerančního patentu samozřejmě žádné otevřeně nekatolické pohřby 

nebyly možné a i nejvýznamnější negligeti byli pochováváni podle katolického ritu; nutno 

ovšem podotknout, že nekatolicismus některých jedinců nebo rodin nutně nemusel být znám 

ani širšímu vesnickému společenství, takže nevyvolával větší soteriologické obavy. Problémy 

nastaly až ve vlastní Toleranční době, jednak v důsledku pochovávání jinověrců do posvěcené 

půdy a také proto, že z katolického hlediska nešlo o řádné, tedy knězem prováděné pohřební 

obřady. Ještě před soustavnou snahou státních orgánů svrchu zmíněné problémy 

institucionálně řešit, se o nalezení dočasného modi vivendi pokusil královéhradecký biskup 

Leopold von Hay prostřednictvím již uváděného Cirkulárního listu. Pokud šlo o boj proti 

interkonfesní nesnášenlivosti, Hayovy požadavky na jeho kněží, stejně jako na lid, přesně 

odpovídaly liteře i duchu Tolerančního patentu. Již tím si tento biskup vysloužil značnou 

kritiku ze strany svých "věrněji katolických" současníků a následovníků. Osvícený biskup 

však tyto meze dokonce ve dvou případech překročil a - což bylo u katolického ordináře 

obzvlášť významné- s nimi zároveň i meze dané usnesením Tridentského koncilu (první na 

to upozornil Svoboda 1878: 37; dále viz Řezníček 1915: 184; Lochman 1952: 180-181). 

Předně "poněvadž veskrz dovoleno není na jakýkoli způsob svědomí ouklady činiti," jak sám 

zdůvodňoval svůj příkaz, "když svým ohlášeným protestantům svátostmi posluhujete aneb 

jiné duchovní práce pro ně konáte, jakéž jsou: křest dětí jejich, oddavky, ouvod šestinedělek, 

pohřby - - ve všech těchto posluhováních jediné podstatné věci, kteréž k platnosti svátosti 

potřebné jsou, se zachovávati mají; ode všech ale formulí, které toliko katolické jsou a 

článkům víry jejich upřímno naproti čelí, do konce se zdržeti musíte." Druhé nařízení se 

týkalo nekatolických pohřbů, kdy "pokoj a veřejná svornost ... zdá se nařizovati, abychom 

svým odporujícím spoluobyvatelům ... také po smrti jejich mezi sebou stánku odpočinutí 

dopřáli" (Medek 1982: 175). V praxi to znamenalo, že kněží Královéhradecké diecéze nejen 

měli poskytnout jimi spravované hřbitovy pro nekatolické pohřby, ale dokonce tyto pohřby 
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měli sami vést a to bez jakýchkoli "katolických přídavků"! Skutečně k tomu také docházelo 

(Rejchrt 1978: 52, 60). 

Se vskutku osvíceným postojem biskupa Haye, který v katolické církvi mnohdy našel širší 

ohlas až v rámci ekumenického hnutí ve 20. století, byla josefínská státní správa a na prvním 

místě sám císař srozuměna jen bezprostředně po vydání Tolerančního patentu. Později naopak 

vlastně každé nové císařské rozhodnutí znamenalo jisté omezení práv a svobod nekatolíků a 

tento trend ještě výrazně posílil v období vlády Josefových nástupců (Janata et al. 1864: 228-

229; Tretera 2002: 21-26; Vašečka 1957: 51-52). Samotný Toleranční patent přitom ještě 

žádná konkrétní ustanovení ve věci nekatolických pohřbů neobsahoval, tuto problematiku 

řešil až dvorský dekret z 16. března 1782. Tento dekret nařizoval, že poněvadž hřbitovy byly 

majetkem obcí, tedy na nich měli být pochováváni nekatolíci vedle katolíků a to dokonce 

s použitím kostelních zvonů. Luterské a kalvínské pohřby přitom měl vést řádně ustavený 

pastor a nebylo-li ho dosud, tedy evangelický učitel. V případě, že by absentoval i učitel, měl 

- stejně jako to již stanovil Hay ve svém Okružním listu -pohřeb vykonat katolický kněz, 

avšak "beze všech svých ceremonií." 

Viděli jsme však již, že tato právní úprava vedla k četným násilnostem a nepokojům, proto od 

ní bylo hned po institucionálním zakotvení luterských a kalvínských sborů upuštěno a nadále, 

nebyl-li v dané obci právě přítomen protestantský farář, jeho úkolu měl ujmout kolega 

z některého sousedního sboru. Zároveň bylo 9. září 1783 nařízeno, že o povolení pohřbu na 

obecním hřbitově musel protestantský pastor výslovně žádat katolického faráře. Toto 

ustanovení, zřejmě spolu se snahou příslušníků obou protestantských vyznání po důslednější 

odluce od římské církve, v praxi obvykle vedlo ke vzniku samostatných protestantských 

hřbitovů (Janata et al. 1864: 212). Jejich zakládání sice nebylo jednoduché, velmi časté byly 

případy, kdy katolická obecní většina "odpadlcům" vybudování vlastního hřbitova sice 

umožnila, neboť jí nic jiného ani nezbývalo, avšak "vybrala" jim k tomu obzvlášť odpudivé 

lokality typu močálů nebo bývalých mrchovišť (Smetánka 1931: 39-4 7). Důslednému 

konfesionálnímu oddělení to však zajisté nebránilo, naopak jej to spíše podporovalo. Na 

následující přinejmenším půl století tak v českých obcích, kde vedle sebe stály katolíci a jedna 

z povolených protestantských konfesí, pohřby věřících obou vyznání probíhaly důsledně 

odděleně a na různá místa. Aby nedocházelo k vzájemným provokacím v průběhu pohřebních 

rituálů, zakazoval dvorský dekret z 8. ledna 1783, opakovaný 14. července nekatolíkům 

zpívat při pohřbech na katolické hřbitovy, což byla jedna z hlavních příčin nelibosti jejich 

katolických sousedů. Další dekret z 23. srpna 1784 zakazoval zpěv i na vlastních 

nekatolických hřbitovech; celý obřad se měl uskutečnit v modlitebně, z níž pak již měl 
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vycházet jen tichý průvod, beroucí se nejkratší možnou cestou k pohřebišti.651 Nezávisle na 

dalším vývoji právního postavení nekatolických církví a jejich poměru k panujícímu či 

později alespoň většinovému vyznání přitom byla tato diverzifikační pravidla dodržována až 

do doby, kdy se okázalé pohřební průvody začaly pro malý sociální zájem z české religiozity 

zvolna vytrácet. 

Nekatolické pohřební rituály v tomto období probíhaly striktně odděleně podle konfesionální 

příslušnosti. (Většinoví) reformovaní užívali přinejmenším až do šedesátých let 19. století 

(Burian et al. 1995: 107-108; Janata et al. 1864: 250) Véghovu Agendu z roku 1783 (Végh 

1783; pohřební agenda na s. 45-48),652 jež až na několik drobných odchylek přejímala religijní 

ustanovení uherského kalvinismu. Jejich pohřební bohoslužba proto byla vyhroceně 

orientována "k živým", požadovala milost, aby věřící "y nynj ... o swé smrtedlnosti 

spasytedlně přemyšlowati mohli" (ibid.: 45), a zároveň sloužila jako připomínka absolutní 

podřízenosti lidí boží vůli. Naproti tomu sbory augsburské konfese vycházely z několika 

ortopraktických předpisů a doporučení,653 aniž však v případě pohřebních rituálů (na rozdíl 

například od podávání Večeře Páně v raném tolerančním období) významněji překračovaly 

dobové luterské zvyklosti. I zde přitom docházelo k silnému vzájemnému věroučnému a 

nábožensko-praktickému vymezování obou velkých nekatolických skupin. Přísné vzájemné 

ohraničování náboženských skupin, pramenící spíše z dobové mentality, aniž by bylo plně 

teologicky ospravedlnitelné (cf Janata et al. 1864: 245-246), se však rozhodně netýkalo jen 

vzájemných vztahů mezi katolíky a protestanty. Dělení českých protestantů na církev 

augsburského a helvetského vyznání bylo neméně silné, vedle toho se však uplatnila, 

především na konci 18. století a první čtvrtině následujícího věku, ještě i "třetí strana", 

toleranční sektáři. Vedle slovních potyček a striktní sociální separace, jež v tomto případě 

trvaly až do samotného konce sektářského hnutí, někdy až do druhé poloviny 19. století, se 

přitom jejich odlišnost od "řádných" protestantů projevovala právě v případě pohřbívání. 

Nastávala tak paradoxní situace, kdy státem nepovolené náboženské skupiny užívaly své 

vlastní hřbitovy, kde své mrtvé pochovávaly většinou podle vlastního uvážení a bez účasti 

duchovních, ať již katolického nebo protestantského. Tak tomu bylo například v Krouně či v 

Bučině (Andrle 1931: 33; Medek 1931: 65), přičemž na bučinském hřbitově reformovaných 

651 Naopak guberniální rezoluce z 15. ledna 1795 už zpívání pohřebních písní na nekatolických hr'bitovech 
podo1ovala; Lukášek 1939: 43. 
652 Podle H. z Tardy Végh dokonce přeložil Herveyův Hlbitov a přemyiilování, než dílo zůstalo v rukopise; 
Janata et a!. 1864: 253. 
653 Leškův výbor z Krmanovy agendy totiž oddíl, věnovaný pohřební zbožnosti, neobsahoval; viz Leška 1796, 
Řád: 1-70. 
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bylo "zvláštní oddělení pro ,ariány'" a v nedalekém Džbánově dokonce dočasně i vlastní 

sektářský hřbitov (/.c.; Janata et al. 1864: 190). 

Dnes již nelze s určitostí určit, která strana na tomto vydělování trvala přísněji. Reformovaní a 

luteráni obvykle zdůrazňovali, že sektáři byli v jejich církvích "živlem rozkladným" (Medek 

1946: 20), způsobujícím například v dvakačovickém, lozickém, prosečském či svratoušském 

sboru, vedle dvou již uvedených, velmi vážné problémy. Sbor v Rané na Rychmbursku 

dokonce vinou sektářů po roce přestal existovat. Z tohoto úhlu pohledu byla církevní "očista" 

vnímána jako jediná cesta k řádnému, ortodoxnímu vývoji tolerančních církví; spočívala 

přitom v negativním sebevymezení vůči "náboženským blouznivcům" a v neposlední řadě v 

tom, že byli v religijních záležitostech včetně pohřbů ponecháni vlastnímu osudu, nebo 

působení a zájmům katolických farářů. Stejně tak je však možný i výklad opačný, neboť 

explicitní sebevymezování sektářů coby "třetí strany" vůči panujícímu i tolerovaným 

vyznáním patřilo k nejdůležitějším rysům jejich existence. Jinak řečeno, na nulových 

kontaktech s "nevěřícími" (= katolíky a protestanty) a dokonce na tom, že nebyly užívány 

jejich hřbitovy, příliš "zavánějící" nálezky lidskými a "modlářstvím", proti kterému sektáři 

stavěli nitemou duchovní zbožnost, na tomto typu sociálního jednání mohli mít a patrně měli 

zájem i samotní "blouznivci". Užívání zvláštních sektářských hřbitovů, oficiálně samozřejmě 

neuznaných, se přitom vytrácelo až v 19. století, často v období třetího desetiletí, kdy již 

pomalu odcházela druhá generace "blouznivců" a hnutí jako takové upadalo (Andrle 1931: 

169; Medek 1931: 65; N ešpor 2004: 119n. ). Zároveň existovala větší vstřícnost ze strany údů 

oficiálních církví, podmíněná jak postupně se rozšiřující osvícenskou tolerancí, tak i 

počínající sekularizací. 

Obrození a pozdní osvícenství ve vztahu k sociálním aspektům pohřebního ritu 

Precizace státních nařízení v důsledku raných tolerančních nepokojů a lidová náboženská 

intolerance, jdoucí proti duchu osvícenské religiozity, koncem osmdesátých let 18. století 

ustavily pohřební pravidla českých nekatolíků (a opačně i katolíků), která pak platila až 

hluboko do následujícího věku. Byla to však právě postupující sociální disperze osvícenského 

myšlení, zajisté spojeného s jen zdánlivě protikladným národním obrozením (Kutnar 2003: 

100, 296), která již v první polovině 19. století začala tato zdánlivě neměnná pravidla různým 

způsobem nahlodávat. Vlivem tisku, knih a lidového divadla, které byly v první řadě 

uvědomělou obrozenskou buditelskou snahou, totiž v první polovině 19. století docházelo k 

rozšiřování osvícenských myšlenek, včetně náboženské tolerance, mezi nejširší lidové vrstvy. 
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Platilo přitom, že "osvícenský utilitarismus a církevně náboženská vlažnost nedovolují, aby 

náboženský motiv byl tak rozhodujícím jako v baroku" (ibid.: 56). S tím, jak se náboženství v 

první polovině 19. století stalo jen jedním z možných symbolických univerz a sebevymezujích 

identit, zároveň alespoň pro část populace, postupně rostoucí, přestalo být klíčovým objektem 

negativního vymezení. Z hlediska zde sledované problematiky přestalo "být nezbytné" 

pochovávat jinověrce na odlišné hřbitovy, což se navíc stávalo stále složitější, především ve 

městech. Josefinská hygienická nařízení totiž vykazovala hřbitovy z měst, respektive obcí, 

jejichž postupný růst - patrný opět především ve druhé polovině 19. století - zároveň bránil 

dalšímu rozšiřování pohřebních lokalit a tím podvazoval jejich konfesionální členění. Nutno 

říci, že nevíme přesně, kdy k tomuto postupnému vyvanutí interkonfesních vášní došlo; z 

různorodých pramenných stop, které se místo od místa velmi liší, přitom můžeme ohraničit 

maximálně období druhé třetiny 19. století jako dobu jeho většinového rozšíření v české 

společnosti. V důsledku toho se "věrně katolická" část české společnosti v období tzv. druhé 

konfesionalizace musela uzavřít do nevalně plodného "katolického ghetta" (Putna 1998: 152-

157), zatímco většina národa sice zůstala "matrikovými katolíky", avšak o své náboženství a 

zejména o jeho "ochranu" před jinými (křesťanskými) vírami přestala jevit větší zájem. 

Opouštění přísně konfesionálního stanoviska, spojené s často ne zcela ortodoxní, ale o to 

silnější lidovou nenávistí vůči jinověrcům, úzce souviselo s rodícím se národním hnutím, jeho 

historickým (sebe)ospravedlněním a aktuálními úkoly v přítomnosti i budoucnosti. Nebylo 

tomu tak jen u F. J. Vaváka, nýbrž k témuž posunu později v první polovině 19. století 

docházelo, především vlivem osvíceneckých kněží a dalších národních buditelů, někdy i díky 

recepci nekatolické sebeidentifikace s českou historií, v lidových vrstvách jako celku. 

V případě církevního (sebe)vymezování (také) prostřednictvím pohřebních rituálů se tento 

posun uplatnil menším důrazem na vnější, okázalé a provokativní formy pohřbívání a obecně 

niternějším přístupem k posledním věcem člověka. Rostoucí etizace náboženského uvažování, 

stejně jako jeho privatizace a sekularizace veřejné sféry vedly k tomu, že dosud významné 

sociálně-náboženské aspekty pohřebních rituálů přestaly hrát svou někdejší úlohu. V moderní 

společnosti pro ně již nebylo místa; ipso facto se začalo pohřbívat na obecní, občanské 

hřbitovy, lhostejno zda-li nově založené, nebo na dosavadní hřbitovy konfesionální. 

Nejzřetelnějším příkladem triumfu nacionálního vymezení nad konfesionálním přitom byla 

proměna farního hřbitova vyšehradské kapituly v české národní pohřebiště, k níž došlo 

v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století pod vedením probošta V. Štulce (Putna 1998: 

173-174). Z navýsost konfesionálního pohřebiště, spojeného s jednou z nejvýznamnějších 

katolických institucí v zemi a zároveň, prostřednictvím Štulcova příklonu ke druhé 
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konfesionalizaci (ibid.: 150-174), i s mezinábožensky bojovnou formou této víry, se 

Štulcovým vlivem, kopírujícím ovšem celonárodní představy, stal svatostánek povýtce 

národní. Vyznání pohřbených osob či dokonce jejich proti/náboženské přesvědčení přitom 

přestalo hrát podstatnější roli. Ještě v dobách Štulcových přitom na Vyšehradě nebývaly 

pohřbívány vyloženě protikatolicky orientované osobnosti, byť síla jejich konfesionálního 

přesvědčení byla dosti sporná (příkladem může být B. Němcová; cf M. C. Putna in Hojda

Prahl 2003: 10-11). Důvodem bylo to, že- jak trefně poznamenal M. C. Putna- Štulcovi 

"zbyly jen hroby", neboť "starost o hroby je vskutku ideálním zaměstnáním vlasteneckého 

kněze v té době ... Mrtví jsou spolehliví, nemohou přejít na antiklerikální stranu a zbořit tak 

svůj idylický obraz" (Putna 1998: 174). Později však i tato hranice padla, takže "národní 

hřbitov" hostí ostatky i takových protikatolických bojovníků, jako byl J. Neruda nebo 

(alespoň v mládí) nenáboženský obdivovatel pohanské velikosti a smělý "náboženský 

syntetik" J. Zeyer. Zrod tohoto mimokonfesního pohřebiště, vycházející nikoli již ze státních 

intencí, ale z "vůle národa" a dokonce z vůle (části) katolické církve, proto můžeme 

považovat za symbolický konec konfesionálního pohřbívání v českých zemích. 

3. Genius loci "blouznivecké" Stradouně 

Východočeské toleranční sektářství, které jsme sledovali v některých předcházejících 

kapitolách a jemuž autor této práce věnoval i syntetickou studii (Nešpor 2004), bylo 

rozsáhlým náboženským hnutím jen potud, pokud bylo nahlíženo z vnějšího, případně 

institucionálního hlediska; jinak šlo o změť různých, vzájemně spíše disparátních religijních 

skupin, vedených místními lidovými náboženskými učiteli (cf Oliva 1908-1 O, 1909: 72). 

Výzkum lokálních podob tolerančního sektářství, jeho vztahů k ne-sektářskému okolí atd. 

přitom patří spíše do kompetence regionálních historiků, dokreslujících, případně korigujících 

širší pohled na české náboženské dějiny raného novověku a 19. století. Na následujících 

řádcích se přesto zaměříme na jednu známou sektářskou skupinu, pokud jsme se jí již 

nevěnovali výše, na bohověrce ze "sektářského hnízda" Stradouně na Vysokomýtsku. Bude 

tomu tak jednak proto, že Stradouň se svým sektářstvím skutečně stala proslulou široko 

daleko (viz např. Krauz 1932: 25; Machovec-Machovcová 1960: 461-462), především však 

díky zachované velmi rozsáhlé stradouňské kronice/pamětnici, která umožňuje hlubší vhled 
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do existence této lokálně vymezené sektářské skupiny a její sociální ne/akceptace.654 

Nebudeme ovšem psát mikrohistorii stradouňského sektářství, ani opakovat již uvedené, 

zaměříme se jen na ty aspekty, které mohou přispět k celkovému obrazu tolerančního 

sektářství a které pro nedostatek pramenů nejsou známé odjinud. 

Prezenzace "adamitství" a "marokánství" na lokální úrovni 

S výjimkou sektářského hnutí, které zde mělo jedno ze svých center, relativně velká obec 

Stradouň nikdy ničím nevynikala; ve Stradouni nesídlila žádná vrchnost (na rozdíl od 

Chroustovic), její církevní správu zajišťovala od roku 1786 lokalie (od roku 1855 fara) 

v nedaleké Radhošti, obec neměla ani geograficky zajímavou polohu a potenciál dalšího 

rozvoje na "náhorní plošině" nad úzkým údolím jako Vraclav. Přitom se téměř zdá, jakoby 

tento nedostatek významnosti vedl k vědomé kompenzaci v podobě akcentu na "adamitské" či 

"marokánské" sektářství, které se Stradouní bylo spojováno. Jeho prostřednictvím v roce 1849 

Stradouň poprvé pronikla do novin (Národní noviny 1849: 253) a o něco později se o 

Stradouni v širokém okolí vykládalo, že jde o "marokánskou" vesnici, kde se konají orgie a 

tance nahých (Kurz 1932: 25). Pověst byla živá ještě na přelomu 19. a 20. století s tím, že 

bývala jako místní zvláštnost vyprávěna hlavně přespolním, "o těch Marokánech ... to říkaj' 

lidi odtud, jak přijede někdo do Prahy" (Blažek 1914: 235; cf Rezek 1886: 73), i když některé 

vesničany zase spojování jejich obce s údajně nemravným hnutím pobuřovalo a k někdejšímu 

sektářství se odmítali vyjadřovat (ibid.: 236-240). Otázkou ovšem je, kde se tato pověst vzala 

a jaký byl její reálný základ, zvláště když -jak ještě uvidíme - byl velmi omezený počet 

pramenných zdrojů, z nichž bylo lze čerpat. Přestože je totiž literatura o "blouznivecké 

Stradouni" poměrně hojná, v naprosté většině vychází z těchže pramenů, nebo spíše z jejich 

dřívějších zpracování, které jen znovu a znovu, (téměř slovo od slova) opisuje. 

Stradouňskou zvláštností bylo vedení obecní kroniky, místy přecházející spíše v pamětnici, 

započaté v roce 1836 a s přestávkami psané až do druhé poloviny dvacátého století, jíž 

zpravovalo několik místních učitelů.655 Právě tato kronika přitom je, nepočítáme-li prameny 

úřední provenience, hlavním pramenem pro studium stradouňského sektářství. Není však 

654 SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradour!. Poměrně hojná je i dosavadní literatura, 
týkající se stradouňského sektářství: Blažek 1914: 207-241; Hurychová 1955; Kurz 1930-31; /dem 1932; Oliva 
1903-07; /dem 1908-10; Rezek 1886; Solař 1869; Škorpil1922; /dem 1927-28; Tobolka 1898; Wolf 1910. 
655 SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradouň; zápisy z let 1836-47 a 1857-88 mají 
kronikářský charakter, jsou však spíše příležitostné. Když se psaní kroniky v roce 1885 ujal A. Adámek, sepsal 
nejprve popis obce pamětního charakteru, na který pak navázal standardní kronikou dovedenou do roku 1893 (s. 
44-116). Pak již kronika byla znovu vedena obvyklým způsobem. 
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pramenem nestranným a už vůbec ne bezproblémovým, protože až do Adámkovy doby o 

tomto hnutí neobsahovala prakticky vůbec žádné zmínky, které proto musely být čerpány 

z mnohem tendenčněji psané radhošťské farní kroniky (viz Oliva 1908-10, 1908: 177; 1909: 

68n.). Proto není náhodou, že nejstarším historikem stradouňského sektářství byl katolický 

duchovní (Solař 1869), z jehož díla pak čerpali další katoličtí autoři (např. Škorpil 1922); 

jinak řečeno, v době, kdy ještě ve Stradouni bylo sektářství živé, o něm s výjimkou jeho 

protivníků na lokální úrovni nikdo nepovažoval za potřebné či vhodné psát. Možná to bylo i 

tím, že obecní kronika a další místní písemnosti podléhaly "sektářskému dozoru", protože 

ještě na počátku dvacátých let 19. století se k "marokánské" víře hlásili nejen obecní radní ale 

i rychtář (Adámek 1911-22: 591, 642, 646; Rezek-Šimák 1927-34: 575) a ještě o tři desetiletí 

později přinejmenším někteří radní (Machovec-Machovcová 1960: 465-466). 656 S prvními 

místními zprávami o "náboženských blouznivcích", které byly alespoň částečně lidové 

povahy, se můžeme setkat až v období rozkladu celé skupiny, když se od ní většina obce 

odvrátila a přestala tvořit významnou složku lokálního duchovního života, patrně nikoli 

náhodou ve formě "místopisné deskripce" v Adámkově pamětnici.657 Tehdejší stradouňský 

učitel přitom dal vzniknout nejen "rodinné tradici" sektářského výzkumu (K. Adámek, K. V. 

Adámek), ale výrazně ovlivnil i všechny další badatele, A. Rezkem počínaje až po M. 

Machovce; na druhou stranu je třeba uvážit, že mnohdy šlo o vlivy oboustranné, což do 

značné míry relativizuje hodnotu Adámkových zápisů. Je totiž sice nepochybné, že hodně 

vycházely z jinak nezaznamenaných místních pamětí nebo z nedochovaných sektářských 

rukopisů, zároveň však využívaly i dobové sekundární literatury a celkového historického 

rozhledu pisatele, přičemž je obtížné obě roviny oddělit;658 typicky se to projevilo v případě 

údajného původu stradouňského "adamitství" v husitských dobách a v celkové protikatolické 

tendenci. 659 

A. Adámek líčil "adamitskou" sektu, jíž podle shodného označení ztotožnil s husitskými 

adamity, respektive s tím co o nich věděl z Hájkovy kroniky,660 jako v protireformačním 

období nepřetržitě trvající lidový tajný nekatolicismus, který všude vycházel z původního 

656 SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradouň, s. 95. 
657 Ibid., s. 54-60a. Podobně v (pro Stradouň a okolí) bouřlivých počátečních letech Československé republiky 
"nebyla tato kniha doplňována - ač během této doby odehrály se ve Stradouni události velmi důležité. Snad 
později se tato mezera v dějinách obce Stradouně vyplní", po pravdě napsal neznámý spisovatel do kroniky; 
ibid., s. 179. 
658 Toto skutečnost si jako první uvědomil V. Oliva, podle kterého "pamětnice sepsány byly až v druhé polovici 
XIX. století od nehistoriků, kteří jednoduše budovali na tom, co na venkově za své doby v historických 
pramenech shledali" (Oliva 1908-1 O, 1909: 71 ), i když z ní nevyvodil patřičné závěry. Oliva se totiž místo toho 
obrátil k tendenčním, protisektářským zdrojům radhošťského farního archivu. 
659 Např. SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradouň, s. 53a-54. 
660 O Hájka se opírala i radhošťská farní kronika; Oliva 1908-10, 1909: 68; Škorpil 1922: 125. 
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dědictví radikální české reformace. 661 Tvrdil sice, že "v pravdách poznaných byli neústupní a 

zarputilí",662 avšak s výjimkou jejich vůdců V. Valenty a F. Felcmana, které považoval za 

podvodníky, pro ně měl spíše pochopení. Důvodem byla skutečnost, že tvořili jakési "národní 

dědictví", které mělo svůj původ v dávné velikosti české reformace a v její protikatolické 

tendenci, pronásledované a "zbavené práv lidských", přesto však až do jeho doby z národní 

minulosti přinášející cosi pozitivního. Na Adámkovo stanovisko plně navázal další z jeho 

následovníků, učitel V. Kurz, podle kterého "v těchto blouznivcích vidíme, že bylo [!] 

pokračováním náboženské reformace. Proč odsuzujeme tyto lidi? ... ruku na srdce a 

přiznejme upřimně [!];jsme vlastně všichni více méně Marokány! Proč? Nevěříme doslova 

všemu, co učí církev, někdo nevěří v božskou Trojici, jiný ve svátosti, nebe, peklo, očistec a t. 

d., nevěří co nemůže pochopiti rozumem a dělá vlastně totéž, co dělali dříve ti Marokáni, 

předchůdci moderního nevěrectví, ovšem, odmyslíme-li si jejich blouznění a zejména některé 

výstřelky" (Kurz 1932: 26). V tomto ztotožnění stradouňského lidového náboženského hnutí 

s tradicí české reformace, interpretovanou v duchu nacionalismu devatenáctého století (cf 

Burian et al. 1995: 212-213), snad můžeme shledávat i kořeny Kutnarovy teze o tolerančních 

sektářích jakožto prvních reprezentantech lidového podílu na obrozeneckém hnutí (Kutnar 

1948: 206). 

Druhou stranou téže mince byla diskuse o údajném stradouňském "adamitismu", který měl 

sestávat ze sexuální komunity, nebo alespoň z nemravného života sektářů, nočních tanců 

nahých atp. Prvními, kdo na něco takového upozornil, byli pravděpodobně (a vzhledem ke 

svému "konkurenčnímu" postavení nijak překvapivě) katoličtí duchovní; "vypravuje se, na 

základě prý očitých svědků, že v nočních schůzích přítomní byli mužové a ženy a děli se při 

tom orgie adamitské. Matky prý vlastní děti své tam zaváděly".663 Počátkem 19. století byla 

teze o údajném adamitismu stradouňských sektářů sice živá, takže i rychtář V. Koudelka 

vypověděl, že "lidi ovšemť všelicos povídaj, až to ošklivo poslouchat; oni sami to ale 

žádnému nepovědí; však oni měli okna dobře uzastíraný" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 506), 

nicméně pro nestranné pozorovatele nikoli plně důvěryhodná. Například chroustovický 

direktor E. Kleinwacher proto napsal krajskému úřadu, "že adamitský tanec provozovali, to se 

všeobecně na panství proslýchá, ale přesto nelze nalézti nikoho, kdo by o tom mohl dáti 

podstatnou zprávu a odpověd"' (Adámek 1911-22: č. 568; český překlad cit. in ldem 1897: 

661 Za "adamity" shodné se stradouňskými považoval i "deisty" na Pardubicku, o nichž se pravděpodobně 
dozvěděl prostřednictvím sekundární literatury; ibid., s. 55 a. 
662 Ibid., s. 56a. 
663 Ibid., s. 57-57a. 
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53).664 Proto radhošťský lokalista P. F. Muller, který měl s "náboženskými blouznivci" 

největší trable, k tomuto obvinění přidal ještě další, na něž státní i církevní správa dobře 

slyšela. Podle Mullerova dobrozdání totiž sektáři připravovali podobné protivládní revoluce, 

jako v Řecku, Neapolsku a Španělsku a vlastně byli odnoží italských karbonářů (Rezek-Šimák 

1927-34: č. 516).665 S tím, jak se stradouňské sektářství po Valentově konverzi a smrti do jisté 

míry stáhlo do ústraní, souvisela skutečnost, že obvinění jeho stoupenců ze sexuálních 

výstřelků vzalo (dočasně) za své, v pramenech se přestalo se objevovat. Jeho nový nárůst lze 

zaznamenat až po roce 1848, což patrně souviselo i s citovanou novinovou publicitou, takže 

například lužský kněz P. H. Jiroušek si později do deníku napsal, že "když rok 1848 rozpoutal 

všecky ouvazky pořádku a každá vášeň volně sobě vésti mohla, vyskytli se Adamité znovu, 

jmenovitě na Rychmbursku v Chroustovicích a kolem Luže. Své tajné schůzky mívali ve vsi 

Stradouni, na chrudimské silnici směrem k Mýtu, kde prý úplně nazí, shasnuvše světla 

prováděli ty nejhnusnější orgie" (cit. in Blažek 1914: 233-234).666 Nestranní badatelé se 

ovšem shodli na tom, že noční schůzky v roce 1848 sestávaly jen z "vyprávění pohádek" a 

ničeho jiného (Tobolka 1898: 335; obd. Blažek 1914: 214, 226-228, 234; Rezek 1886: 73). 

Nešlo tedy patrně o nic jiného, než o opakování známého pejorativního odsudku, vyneseného 

na světlo duchovní konkurencí, podobně jako později odjinud nedoložené obvinění 

radhošťského faráře V. Olivy, že v roce 1853 údajně J. Roubínek, když k sektářství nemohl 

přivést svou manželku Barboru, rozhodl se jí (neúspěšně) utopit (Blažek 1914: 230-231 ). 

Reálný podklad povídaček o sektářském adamitismu nikdy nebyl velký; pomineme-li totiž 

údajná očitá svědectví (o nichž se nikdy nevědělo, kdo je vlastně viděl), jediným svědkem 

nočních schůzek valentovců byl stradouňský radní V. Novák, který byl v roce 1794 vyslaný 

Valentu zatknout. Po jeho smrti k tomu pod přísahou vypověděl, že "bylo to asi o půl noci, 

my jsme šli ale chytře, lucernu zabalenou, aby nás žádný neviděl. Když jsme tam ale oknem 

koukli, tak jsme jich viděli plnou sednici, na lavicích kolem a kolem. Valenta seděl za stolem 

a měl před sebou jakýsi papír a cosi, byl to ňákej obraz a pořád jim něco kázal a oni ho jako 

svého svatého poslouchali" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 506; cf Kurz 1930-31: 102-103; !dem 

664 S obviněním sektářů z adamitství nesouhlasili ostatně ani všichni katoličtí kněží, respektive zpochybňovali je 
na základě vlastních zkušeností. Zdechovický farář P. M. Deabis ve farní kronice v r. 1800 napsal, že "dá se 
snadno dokázati, že vzhledem k jiným lidem stejného věku a stejných životních poměrů se v jejich rodinách 
mnohem méně dětí rodí" (Blažek 1914: 210), což pro údajnou sexuální komunitu příliš nesvědčilo, a podobně 
relativizoval i svratecký farář o deset let později, "o konkubinátě a adamitství se sice něco určitého neproslýchá, 
ale hověti tomu mohou" (Oliva 1908-10a, 1910: 176). 
665 Totéž obvinění citoval V. Oliva podle kopie z radhošťského farního archivu, kde se uvádí i to, že "lépe by jim 
slušel název Jakobíni, frajmauři či ještě lépe spolek černých" (Oliva 1908-10, 1909: 182). Tato věta se však 
odeslané zprávě nevyskytuje; neníjasné, zmírnil-liP. F. Muller v konečné verzi své obvinění, nebo vymyslil-li si 
vše až jeho nástupce Oliva. 
666 Shodně pamětní kniha radhošťské lokalie/fary; Oliva 1908-10, 1909: 68, 177; 1910:40. 
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1932: 13). Novák tedy zahlédl Valentovo kázání, nic víc, což dobře koresponduje s výpovědí 

jednoho ze sektářů, že "naše obřady jsou jednoduché. Modlíme se ,Otče náš', jak nás jej 

matky naučily, čteme bibli, zpytujíc svědomí své a zpíváme žalmy Davidovy" (Kurz 1932: 9). 

K rozmachu uvedených báchorek patrně vedla, kromě obvinění ze strany katolických 

duchovních, patrně jen skutečnost, že se sektáři stranili svých ne-sektářských sousedů a spolu 

s tím zamítali svátost manželství, snad i Valentova osobní prostopášnost, rozhodně nikoli 

nějaká širší sexuální komuna nebo něco podobného. Podle očitého svědka, tehdy malého 

chlapce, na svých schůzkách "oni ale nechtěli žádnýho mezi sebe. Jeden držel jim ňákej 

vejklad, ale jak mě spatřili, hybaj! Hned jsem byl venku. To ale musím říc', že mi jeden strčil 

do ruky krajíc chleba máslem mazanej" (Blažek 1914: 239). K tomu však ve druhé polovině 

19. věku přistoupilo ještě vědomí místní zvláštnosti, navazující na tradici radikální české 

reformace, vědomí jež se sice údajného "adamitismu" štítilo, ale které jej přesto nemohlo 

zcela vytěsnit, protože byl nejen historickou zajímavostí obce, ale přímo její jakousi 

"historickou legitimací". 

Stradouňští sektáři a jejich autority 

Zprávy o početním stavu stradouňských sektářů jsou, podobně jako z jiných oblastí (této 

otázce se budeme podrobněji věnovat v následujícím exkursu), dosti kusé. Nejstarší zprávy 

pocházejí z roku 1783, kdy Stradouň byla jednou ze sektářstvím "nejvíce zamořených" obcí 

Chroustovického panství (30 z celkových 83 osob), značná část sektářů -větší než jinde -

však zároveň konvertovala ke katolictví; šlo o deset osob, zatímco ve všech ostatních 

vesnicích jen o devět, vesměs se hlásících k reformovaným (Adámek 1911-22: č. 340; cf také 

Rezek-Šimák 1927-34: č. 83). Mohlo to být i tím, že na faru bylo daleko, takže dozor 

katolického duchovního byl jen formálním; blízká radhošťská lokalie totiž vznikla až o tři 

roky později. Podobně tomu však bylo i v roce 1815, kdy ve Stradouni bylo šedesát 

zaznamenaných blouznivců, ale ke katolicismu (nebo helvetskému vyznání) se údajně hlásili 

více než jinde a své děti obvykle posílali do škol (Adámek 1911-22: č. 476). Ve Stradouni 

tehdy bylo relativně víc "náboženských blouznivců", avšak podle názoru duchovních správců 

relativně mírných, přičemž jejich počet se ve dvacátých letech 19. století zdál klesat (viz 

tabulka č. 16), i když v téže době bylo doloženo, že naopak docházelo i ke konverzím 

k sektářství (ibid.: č. 598, 604, 605, 639; Rezek-Šimák 1927-34: č. 516) a v hnutí byly 

rovnoměrně zastoupeny všechny věkové skupiny (Adámek 1911-22: č. 483). 
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1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 

Počet 51 54 42 26 26 26 

sektářů 

Tab. č. 16: Počet stradouňských sektářů podle relací radhošťského lokalisty, 1820-26. 

Zdroj: Adámek 1911-22: č. 476. 

30 

K celkovému úpadku sektářského hnutí naopak začalo docházet později, než v jiných 

oblastech, až od padesátých let 19. století; v roce 1860 přitom bylo ve Stradouni známo jen 22 

sektářů, z nichž nejmladšímu bylo šestadvacet let a všem ostatním, s jedinou výjimkou, bylo 

nad čtyřicet (Rezek-Šimák 1927-34: č. 1054). 

Stradouňské sektářství tedy v zásadě kopírovalo vývoj tohoto náboženského hnutí jako celku, 

s tím, že k jeho úpadku a zániku/transformaci došlo později (pouze ve Stradouni nastoupila 

čtvrtá generace sektářů do vedení tehdy ještě více méně jednotné náboženské skupiny) a že 

netolerované lidové náboženství zde ve druhé polovině 19. věku nejen zvolna dožívalo, ale 

dokázalo se výrazněji transformovat do proticírkevního radikalismu a náboženského 

negativismu, který se pak znovu projevil po vzniku Československé republiky (Machovec

Machovcová 1960: 463; Nešpor 2004: 137-140). Toto specifikum můžeme vysvětlit 

spolupůsobením tří příčin; jednak relativní velikostí stradouňské sektářské skupiny (zahrnující 

samozřejmě i části okolních obcí), jejím většinovým formálním katolicismem (na rozdíl od 

častějšího formálního protestantismu jinde, který vhledem k velikosti a sociálnímu postavení 

protestantských církví zřejmě působil na rychlejší a důslednější skutečnou konverzi sektářů) a 

především působením významných sektářských vůdců v Toleranční době. Vliv těchto 

lokálních lidových náboženských autorit totiž v okolí Stradouně trval (téměř) nepřetržitě po 

celou Toleranční dobu a svou závazností postihl tři sektářské generace, zatímco jinde obvykle 

zanikl již v generaci první; těmito vůdci byli V. Valenta, J. Žvejkal a F. Felcmanu. Přestože 

přitom v prvním a třetím případě je dost důvodů pro pochybnosti, v literatuře již vícekrát 

artikulované, zda sektářské hnutí jen nevyužívali ke svému prospěchu, vždy šlo o osobnosti 

svým okolím velmi uznávané a vlivné, přičemž teprve jejich odstranění, ať již k němu došlo 

jakkoli, stradouňské sektářství dokázalo výrazněji postihnout. 

Z dochovaných pramenů není zcela jasné, jaký byl vývoj bohověrectví na Vysokomýtsku před 

vydáním Tolerančního patentu, i když je vysoce pravděpodobné, že šlo o poměrně rozsáhlou 

náboženskou skupinu tajných nekatolíků, jejichž názory se objevovaly nejen v okolí 

Vysokého Mýta, ale i Hlinska a Litomyšle. Podle výpovědi stradouňského konšela V. Novák 

sice před příchodem V. Valenty ve Stradouni žádný podobný náboženský vůdce nebyl 
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(Rezek-Šimák 1927-34: č. 506; cf Oliva 1908-10, 1909: 180), jednak však mohl být kdekoli 

jinde a potom šlo o svědectví, popisující situaci před čtyřiceti lety, jíž Novák vzhledem ke 

svému věku sotva pamatoval. Pravděpodobnější proto je, že ještě před Valentovým příchodem 

místní tajní nekatolíci nějaké vedení měli, jak o tom svědčí výslech V. Koubka z roku 1780, 

při němž prohlásil, že svou víru má "od toho Mikulky ze Stradouně . . . [a] taky od Krista 

Pána."667 Základem stradouňského bohověrectví před příchodem Valenty zřejmě byl odpor 

vůči katolicismu, neboť tato víra "prý katem počala a katem bude vyhlazena" (Blažek 1914: 

208), jeho stoupenci - snad o své vůdce připravené jejich úmrtím, o mocenských zásazích 

totiž nic nevíme - dále disponovali značným množstvím nekatolické (nebo nekatolicky 

interpretovatelné) náboženské literatury; vedle různých biblí prý měli v úctě hlavně 

Krameriovu Knihu Josefovu, Komenského Labyrint světa, Mildeho dialog a různá proroctví 

(ibid.: 210-211). 

Do této situace vstoupil vraclavský rodák V. Valenta, člověk nepochybně duchovně hledající 

(již v roce 1778 se neúspěšně ucházel o přidělení poustky sv. Mikuláše) a zároveň obdařený 

nejen nezvyklým intelektem, ale i vůdčími schopnostmi a osobním charismatem. Krátce 

řečeno, někdy v první polovině osmdesátých let 18. století Valenta "přidružil se k Marokánům 

[toto označení je až pozdější; pozn. ZRN], které se snažil zorganisovati. Namluvil jim, že 

jejich víra je náboženstvím císaře Josefa II. ... dále tvrdil, že je od císaře přímo tajně 

dosazeným učitelem náboženství" (Kurz 1932: ll; obd. Oliva 1908-10, 1909: 175-176; Rezek 

1886: 72-73; Solař 1869: 245).668 Snad v tom byl i kus vypočítavosti a uražené ješitnosti, 

uvážíme-li, že si důvěru prostých spoluobčanů získával podvodným způsobem, totiž svou 

známostí se sluhou na chrudimském krajském úřadě, od kterého za úplatu získával výnosy 

státní správy ještě před jejich zveřejněním, a pak "věštil" jejich obsah, čímž si získával důvěru 

svých stoupenců (Kurz 1932: 12; Oliva 1908-10, 1909: 176; Rezek 1886: 73; Solař 1869: 

245). Valenta nicméně dokázal navázat na jejich posavadní náboženské představy a vyhrotil 

je směrem k příkrému odmítání všech povolených vyznání, zejména "oficiálního" 

katolicismu, k nimž přidával své vlastní astrologické výklady, údajně představující "pravou" 

víru císaře Josefa. Zejména prý popíral svátostnou povahu křtu, Večeře Páně a manželství, 

jejichž rituální provádění považoval za příliš vnějškové, což mohlo snadno zavdat příčinu již 

uváděným obviněním z "adamitství" (Andrle 1931: 164), a svým stoupencům v duchu 

eschatologických proroctví sliboval brzký konec stávají podoby předmětného světa, při 

kterém by měli zahynout všichni "nevěrní" a oni sami by si měli rozdělit jejich statky. Důvěra 

667 SOkA Chrudim, F. ú. Luže, výslechy kacířů 1780, výslech V. Koubka. 
668 Cf SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradouň, s. 56a. 
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tolerančních sektářů Valentovi zajistila bezpracný život a dokonce i značné bohatství (Kurz 

1932: 13-14; Rezek 1886: 74), přičemž údajně "soukromý život Valentův byl prostopášný ... 

ačkoliv byl sám nehezký, nejhezčí ženy a dívky za šťastné se pokládaly, mohly-li jej alespoň 

políbiti" (Kurz 1932: 12).669 

Valentovo veřejné působení, díky kterému se mu záhy dostalo v celém kraji známého 

označení "ariánský biskup" či "patriarcha blouznivců" (Rezek 1886: 72), na sebe ovšem 

přivolalo nepříjemnou pozornost vrchnostenských úřadů; poprvé měl být Valenta stíhán za 

pobuřování na žádost chroustovického vrchnostenského úřadu v roce 1791, ale krajský úřad to 

z obav před vzbouřením lidu zamítl (Adámek 1911-22: č. 410). "Ariánský biskup" pak sice 

ještě několikrát byl potahován před úřady, většinou se však díky ochraně svých stoupenců 

nebo podplacení zatýkajících dokázal včas "ztratit" (Rezek 1886: 73; Solař 1869: 246), takže 

ve vězení za celý svůj život pobyl jen několik měsíců, zatímco veřejně působil téměř čtyřicet 

let. Na konci života však známý sektářský vůdce obrátil, po delší nemoci konvertoval ke 

katolicismu a své jmění, hlavně dlužní úpisy vůči svým stoupencům, odkázal radhošťskému 

kaplanovi P. F. Mullerovi (Adámek 1911-22: č. 561, 568, 589, 591; Rezek-Šimák 1927-34: č. 

506, 507). Valentova konverze samozřejmě způsobila v celém kraji pozdvižení (Kurz 1932: 

15; Oliva 1908-10, 1909: 181; Rezek 1886: 74), mnozí bývalí stoupenci jej začali nenávidět, 

zatímco další se o to razantněji přimknuli ke své víře. Po této konverzi "mnoho sektářů 

v dobách těch vrátilo se k cirkvy [!] katolické, ostatní pak udržovali víru svou dále, jsouce 

lidé tiší, pracovití a spořádaní".670 Z dlouhodobého hlediska však Valentova konverze a jeho 

brzká smrt v roce 1821 stradouňské sektářství příliš nezasáhla; netolerované náboženství se 

jen (dočasně) stáhlo do ústraní, nalezlo však nového vůdce, který vše dokázal vysvětlit a který 

zároveň zachoval všechny hlavní body Valentova učení (cf Medek 1946: 25). Snad to bylo i 

tím, že celé hnutí mělo i svou "literární oporu", protože jako jednu z příčin rozšíření 

marokánství radhošťský lokalista Muller udával trvající lidovou četbu Labyrintu světa, který 

prý lid vedl k nenáležitým mystickým úvahám (Rezek-Šimák 1927-34: č. 516). 

Po Valentově smrti se vedení sektářského hnutí chopil formální reformovaný J. Žvejkal z 

Mentoura, podle svědectví jenšovického faráře "skálopevný fanatik, kterého by žádný 

neobrátil" (cit. in Hurychová 1955: 164). Žvejkal v návaznosti na Valentu především dokládal 

přímou odvislost své evangelijní interpretace od Josefa II., jehož tajnou vírou měla být, což 

dokládal- chybnou- citací Tolerančního patentu: 

669 Cf ibid., s. 57. 
670 lbid., s. 58a. 
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A) Že J. Maj. to vše docela jednostejné jest, ku kterémukoliv, bud'to panujícímu, nebo 

jinému tolerirovanému náboženství jeho poddaní se prohlásejí, nýbrž že i dokonce 

odpad od katolického náboženství jemu k zalíbení přichází. 

B) Že oni, kteří je k takovému odpadu prohlašují, skrze to všelijakých předností a 

časného zisku sebe oučastny učinějí. 

C) Že oné samojediné prohlášení nekatolíkem býti, již dosti jest; naproti tomu dokonce 

zapotřebné není k nějakému tolerirovanému náboženství jmenovitě se přiznati. 

(Rezek-Šimák 1927-34: č. 634). 

Dvakačovický reformovaný pastor G. Szalatnay, kterého Žvejka! nakonec z tohoto místa 

vyštval, si proto již v roce 1819 stěžoval, že v jeho sboru se nacházejí mnozí toliko formální 

reformovaní, kteří "ani na služby Boží nechodí, ani dítek svých na mé křesťanské vyučování 

neposýlají [!],též se křty a funusami [!]ne u mně, ale ... [poněvadž je to méně "obtěžovalo", z 

nezbytí raději; pozn. ZRN] u nejbližších římsko-katholických pánů duchovních pastýřů se 

hlásívají" (Adámek 1911-22: č. 507). Radikálnější u nich pak křty, přijímání, církevní 

posvěcení sňatku atd. odmítali úplně, s poukazem na to, že "nás křtí Duch svatý" (ibid.: č. 

424,493, 597; !dem 1897: 55-60; Rezek-Šimák 1927-34: 490). Vzhledem k tomu, že Bůh jim 

byl jedinou vrchností a nechtěli sloužit dvěma pánům, Bohu a světské vrchnosti, někteří z 

nich odmítali platit daně, poměrně časté bylo i odmítání přísahy, podpisu, vojenské služby a 

někdy i školy (viz např. Oliva 1908-10, 1909: 185-186, 1910: 34-36, 202), což se pojilo 

s obecnými "marokánskými" představami. "Pozitivním" vyjádřením jejich víry byly různé 

"blouznivecké katechismy", vycházející z okolí Stradouně a sektáři poměrně hojně užívané, 

například: 

Jak ti říkají? Já jsem žádného jména nedostal. 

Jaké máš náboženství? Žádné. 

Máš otce? Já si nic nepřivlastňuju. 

Jsi ženatý? To nevím, co to je. 

Jsi chalupník? Já se k ničemu nehlásím. 

Odkud jsi? Já jsem z toho, který je ve mně a v něm, to je život věčný. 

Byls vojákem? I taky bojovala pravda proti lži. 

Chodils do školy? Já se neustále cvičím. 

A kde se cvičíš? V tej věčny moudrosti a v pravdě. 

Věříš v Boha? I marné doufání, v pahorkách a v horách. 
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Znáš-li Boha? Neznám. 

Chodíš do kostela? Já z něj nevycházím. 

Byl jsi dávno takový? Jak jest dávno věčnost. 

Z kterého panství? Z toho věčného. 

Z koho to máš? Ze sebe. 

Proč pak nedáváš s Pánem Bohem? Já jdu sám. 

Co pak děláte, když se sejdete dva nebo tři nebo čtyři, pět? Pracujem v duchu a v 

pravdě. 

Ty to máš z toho a toho --? Zdaliž může strom stromu ovoce dáti? 

Jak pak se modlíš? Bez přestání. 

Kde ses narodil? V tom, který nemá ani počátku ani konce. 

Co pak je ten svět? To nesoudím. 

Znáš tuhle literu? Já to vidím, že jest to černý na bílým. 

Jseš svobodný? Jájsem sám. 

Jseš-li pak člověk? Nejsem. 

Máš-li pak rozum? Nemám. 

Jak pak jsi přišel? Příchodem 

(Jirásek 1931a: 334-335; jiná verze Kurz 1932: 9-11).671 

Vedle toho však Žvejkal a jeho stoupenci, mezi něž patřili i někteří stradouňští radní a na 

počátku dvacátých let 19. století dokonce i rychtář (Adámek 1911-22: č. 591, 642, 646; 

Rezek-Šimák 1927-34: č. 575), užívali i běžně vydávané nekatolické (nebo "nekatolictví 

podporující" reformně katolické) náboženské knihy, případně noviny a kalendáře. Například 

chroustovický vrchní Košt'ál totiž Žvejkalovi zabavil Roykovy Dějiny Kostnického koncilu, 

Bratrský katechismus (pravděpodobně Elsnerův, případně jeho Mléko čisté pravdy) a další 

neznámé rukopisy (Hurychová 1955: 165). Snad vzhledem k této domnělé "oficialitě" složil 

v roce 1832 J. Žvejkal žádost o povolení jejich víry, na níž bylo ze Stradouně uvedeno 31 

osob (Rezek-Šimák 1927-34: č. 634). Žadatelé si přitom vůbec nepřipouštěli možný neúspěch 

a když k němu došlo, byli zdrceni a svým okolím (ve Stradouni zřejmě poprvé) vysmíváni. 

Iluze o ,,josefínském" charakteru Valentovy víry se tím začala hroutit, takže i zde zvolna 

začalo docházet k upřímně míněným odřeknutím se bohověrectví, častějším zejména po 

Žvejkalově smrti v roce 1842, kdy se (na čas) nenašel vhodný nástupce, schopný všechny 

671 Další verze viz SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát Litomyšl, kt. 13, přípis G. Szalatnaye z 26. 
března 1819. 
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sektáře sjednotit a vést. O nějakém masovějším odpadání od sektářských názorů však ještě 

nemohlo být řeči, což dobře věděl radhošťský kaplan Kučera, který navrhoval alespoň to, aby 

byli poučeni o nesprávnosti svého výkladu tolerance, a "když už nechtějí přijmout poučení od 

kněze, aby si alespoň ponechali své názory pro sebe . . . Pohrozit trestem těm, kteří šíří 

atheistické názory" (cit. in Hurychová 1955: 172). 

Stradouňští sektáři se však nového vůdce záhy dočkali v osobě F. Felcmana z Dašic, který do 

Stradouně přišel v roce 1847 jako tovaryš, avšak protože "byl velký milovník čtení, zvláště v 

bibli se vyznal ... Adamité ho měli ve veliké vážnosti. Řídil jejich schůze a byl jako jejich 

hlavou" (Jirásek 1930: 27; Škorpil 1927-28: 6). Felcman snad poznal, nebo z toho alespoň 

později byl obviňován, že si podobně jako V. Valenta vedením sektářů může zajistit 

bezpracný život, a tak toho začal využívat (Kurz 1932: 15; Oliva 1908-10, 1910: 37-40).672 

Jeho vlivem se celé hnutí opět rozmohlo (Rezek-Šimák 1927-34: č. 869; cf ibid.: č. 884), 

přičemž Stradouň potvrdila svůj vliv na široké okolí (cf např. ibid.: č. 1 068), takže 

zanedlouho začali okolní faráři dostávat "časté náwštěvy od nenadálých odpadlců, 

přicházejících , wypowídat wíru'. , Wymažte nás z matriky', prawili, ,my nechceme být nikde 

zapsáni a ničímž powinováni' ... Oni nechtějí býti ani katolíci ani nekatolíci, ale chtějí být 

zcela beze wšeho ["oficiálního"] náboženstwí" (Národní Nowiny 1849: 253). Jak již bylo 

uvedeno výše, významný podíl na tom měla i revoluce roku 1848, respektive její lidová 

recepce. Vrcholem této aktivity byla v listopadu 1848 sepsaná petice císaři Ferdinandovi, 

neboť "přišlo nám na paměť, že jest žiwot wěčný a přišli jsme na tu cestu, s které jsme sešli 

prwé nežli swět byl, dáno jest nám poznání prawé a wěčnost neproměnitelná" (l.c.; plné znění 

viz Rezek-Šimák 1927-34: č. 858; Kurz 1932: 23-24), znovu žádající o povolení jejich víry na 

základě jejich již několikrát citovaného mylného výkladu Tolerančního patentu. "Ti 

starověrci, ti Marokáni, to byli taky hodny [!] lidi, na místě hodny [!]. Měli ale chudáci 

v hlavě samou mutaci, čekali pořád toho svýho krále," vzpomínal okolo roku 1900 jeden 

z pamětníků rozmachu sektářského hnutí v roce 1848 (Blažek 1914: 239). Po zákroku 

radhošťského lokalisty se sice Felcman ze Stradouně vystěhoval, ale tajně tam docházel dál, 

pročež byl internován a nakonec skončil v pražském blázinci. 

Teprve po odstranění svého vůdce, aniž se ve vesnici vědělo, co přesně se s ním stalo,673 

přitom stradouňské sektářství dostalo vážný zásah v podobě útoku místních jinověrců (a 

hlavně konvertitů). Do té doby se k něčemu takovému nikdo neodhodlal. "Snad 

z nesnášenlivosti nebo spíše k pokynu z vyšších míst ... lid se na ně [v roce 1849] obořil, 

672 Cf ibid., s. 58a-59. 
673 Jbid., s. 59; cf Kurz 1932: 16. 
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příbytky jim rozbíjel a trýznil ba i zbraní použito a častěji tekla krev", pročež rychtář musel 

požádat o vojenskou asistenci (Kurz 1932: 24-25; Oliva 1908-10, 1910: 197; Solař 1869: 245-

246; Škorpil 1927-28: 6; Tobolka 1898: 335). V tomto útoku jistě byl i kus uražené pýchy, 

stejně jako demonstrace odporu proti údajnému "adamitství" stradouňských "marokánů", 

protože v téže době v novinách vyšla zpráva J. Jirečka, že při svých nočních setkáních tančili 

nazí. Stradouň se tak se svými sektáři "vypořádala", z výrazu "Marokán" se napříště stala 

nadávka. A tak "poznenáhla přicházejí zbloudilí k duchowním swým, prosíce kajícně, aby 

zase přijati byli do počtu wěřících" (Národní Nowiny 1849: 253), i když ani v tomto případě 

to ještě neznamenalo, že by se bývalí sektáři plně podřídili "oficiální" katolické věrouce a 

náboženské praxi. Náboženský život "katolíků" ve Stradouni a jejím okolí nestál za mnoho a 

snaha faráře Šembery o jeho povzbuzení prostřednictvím misií, k nimž došlo v letech 1879 a 

1880, nepřinesla větší výsledky. Rozpadlo se i růžencové bratrstvo, které bylo při té 

příležitosti ustaveno (Oliva 1908-10, 1910: 198-199). O dekádu později mnozí "katolíci" 

odmítali přijmout poslední pomazání (Hurychová 1955: 183), nebo přispět na opravu 

radhošťské fary, která tak proběhla bez účasti farníků, na nichž pak musel být příspěvek 

vymáhán soudně (ibid.: 184). Kříž, který byl těmito "katolíky" se sektářskými kořeny vnímán 

jako výsostné označení nenáviděné katolické církve, jejímiž údy formálně byli, nemohl být ve 

Stradouni veřejně postaven až do roku 1904 a i pak, jak zjistila D. Hurychová, se tak stalo na 

soukromém pozemku rodiny, které se přistěhovala odjinud (ibid.: 185; Machovec

Machovcová 1960: 466). 

Dozvuky "blouzniveckého" hnutí 

Stradouňské sektářství nejen dožívalo, ale zároveň procházelo již zmiňovanou transformací 

do spiritistické či lidově-socialistické podoby, negativně se vymezujícím proti jakémukoli 

"oficiálnímu" náboženství, transformací z níž nakonec (dočasně) těžila v roce 1920 nově 

vzniklá Církev československá. Tato transformace přitom měla důležitý vědomý rozměr 

v podobě protikatolických sektářských kořenů, k nimž se i na počátku dvacátého století 

někteří starousedlíci hlásili (Machovec-Machovcová 1960: 463), nebo možná - což je 

pravděpodobnější - šlo o "kořeny znovuuvědomělé" v souvislosti s liberální intelektuální 

kritikou katolické církve, v níž někteří potomci "marokánských" rodů nalezli ideje související 

s představami svých předků, respektive s tím, jak jim sami rozuměli. Na konci prvního 

desetiletí 20. století, dávno před vznikem CČS, si přitom radhošťský farář na jednu stranu 

chválil, že "mnozí za své ,marokánské' předky se v naší době stydí a považují to přímo za 
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urážku; [avšak] jiní klidně toho snášejí, ba nalezl jsem i muže, jenž přímo se tím vychloubal, 

že ještě otec jeho patřil k ,třetí straně'. Muž ten choval se ke kněžím slušně- ale nikdy nikdo 

ho v kostele neviděl. Byl tam, jak sám řekl, o křtu a o svatbě." Obecně přitom platilo, že 

"formálně přiznávají se všickni ke katol. církvi ... [ale] za celý advent r. 1907 a celou dobu 

vánoční 1908 nezpovídal jsem ani jediného farníka" (Oliva 1908-10, 1910: 203). 

Formální katolicismus, který však ve skutečnosti žil odporem vůči této církvi, zřejmě 

usměrnila nová "náboženská autorita" v obci, místní učitel K. Kašpar, který si dopisoval 

s katolickými modernisty a pozdějšími zakladateli Církve československé Stiborem, 

Procházkou, Farským a Zahradníkem-Brodským, a který tam také uspořádal první agitační 

shromáždění v její prospěch (Hurychová 1955: 196).674 Vedle odporu vůči katolické církvi 

přitom byla důležitá údajná návaznost této církve na dědictví české reformace, sloužící kjejí 

legitimaci, takže stradouňská kronika výslovně uváděla, že Církev československá "není ... 

církev nová, nýbrž stará církev Kristova, zbavena panovačnosti, mamonu a tyranie římské". 675 

V roce 1920 proto 92% stradouňských obyvatel vystoupilo z katolické církve ve prospěch 

CČS (Machovec-Machovcová 1960: 467-468) a v červnu téhož roku (neúspěšně) žádali 

vysokomýtský okresní úřad o povolení konání bohoslužeb v radhošťském katolickém kostele 

(Hurychová 1955: 196). Vraclavská obecní rada jim údajně o své vůli (a přes odpor 

vysokomýtského katolického děkana) propůjčila neužívaný kostel sv. Mikuláše,676 zatímco 

v Praze byl pro Stradouň a její okolí jako farář určen F. Tichý (ibid.: 197). Stradouňským 

věřícím československé církve to však nestačilo a situace hrozila vážným konfliktem, protože 

radhošťským farářem nadále zůstával bojovný katolík P. V. Oliva, byť se s ohledem na 

náboženský vývoj v místě (neúspěšně) snažil o rezignaci (ibid.: 195). K razantnímu 

vyvrcholení, které mělo demonstrativně poškodit katolickou církev, nakonec přeci jen došlo; 

21. listopadu 1920 byl násilně zabrán radhošťský kostel ve jménu CČS, jejíž stoupenci se 

sekyrami a beranidlem probojovali do kostela, kde se farář Oliva s kostelníkem a ještě jedním 

mužem zabarikádovali, a doslova je vyhodili ven (Hurychová 1955: 198-199).677 Podle 

stradouňské kroniky "osadnici majice [!] křesťanské lásky a snášenlivosti jeho dosti, donutili 

jej odstěhovati se",678 kostel byl nadále užíván novou církví a místní bytová komise "z 

nedostatku jiných možností" rozhodla, že do uprázdněné fary se má nastěhovat farář Tichý. 

674 Podobné protikatolické tendence se objevily například i na Litomyšlsku při volební agitaci v roce 1907; cf 
SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, D. ú. Litomyšl, kt. 50, poznámky z roku 1908. 
675 lbid., s. 186a. 
676 lbid., s. 186a. 
677 lbid., s. 192-192a. 
678 lbid., s. 187a. 
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"Církevní změna" tak byla v očích běžných věřících legitimována i kontinuitou 

bohoslužebných míst, i když P. V. Oliva se rozhodně nechtěl vzdát tak snadno. 

12. července 1922 mělo dojít (na základě soudního rozhodnutí) k vystěhování 

československého faráře Tichého z radhošťské fary, jež samozřejmě zůstala ve vlastnictví 

katolické církve, ovšem shluk lidí z širokého okolí tomu zabránil a podobně dopadlo vojsko, 

které bylo do Radhoště povoláno. Aby se zabránilo krveprolití, na schůzce v Chocni ministr 

obrany F. Udržal CČS navrhl dobrovolné opuštění fary podl slibem (nakonec neuskutečněné) 

vysoké státní subvence na jejich vlastní faru, na což F. Tichý přistoupil a usídlil se v jednom 

stradouňském statku. 679 Proces s 29 členy CČS ovšem pokračoval v Chrudimi 11.-17. srpna 

1922; většina z nich byla uznána vinnými za veřejné násilí a podmínečně odsouzena na šest 

týdnů až čtyři měsíce vezení (Hurychová 1955: 202-203).680 Radhošt'ský kostel, který byl 

v letech 1920-23 spoluužíván oběma církvemi, si po tomto procesu chtěli (zcela marginální) 

katolíci opět vyhradit pro sebe, to však vyvolalo takové nepokoje, že nad oblastí muselo být 

v roce 1923 vyhlášeno stanné právo (ibid.: 204).681 Československá církev však z tohoto 

vývoje dlouhodobě neprofitovala. Do jejích řad sice vstoupila naprostá většina obyvatel 

Stradouně (viz tabulka č. 17), avšak brzy bylo jejich členství stejně formální, jako tomu bylo 

dříve v případě církve katolické. Jakmile se totiž ukázalo, že farář Tichý nebyl s to plně 

akceptovat sektářskou zbožnost svých oveček a naopak se je snažil nábožensky vést v duchu 

oficiální věrouky této církve, většina stradouňských obyvatel o CČS ztratila zájem, takže 

tamní sbor této církve nakonec zanikl (ibid.: 205). Bylo tomu tak přesto, že většina obyvatel 

se při censech nadále hlásila k československé církvi, a jen malá část z nich se buď vrátila ke 

katolíkům nebo zvolila možnost deklarovat se jako bez vyznání. 

Rok vyznání 

katolické reformované československé bez vyznání 

1890 513()1SL 3 -- o 
1900 509 4 -- o 
1921 45 6 443 6 

1930 58 6 393 14 

Tab. č. 17: Vyznání obyvatelstva Stradouně podle údajů sčítání lidu, 1890-1930. 

Zdroj: SOkA Chrudim, Archiv obce Stradouň, Kronika obce Stradouň, s. 108, 141, 188,229. 

679 Ibid., s. 191a-192. 
680 lbid., s. 193a. 
681 lbid., s. 197-198. 
682 Jedna osoba z tohoto počtu byla zaznamenána jako "bez víry", nicméně připočítána ke katolíkům. 
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"Neoficiální" víra s čistě formální církevní příslušností, náboženský negativismus, tedy ve 

Stradouni (a jejím okolí) přetrvala více než sto let a stala se, spolu s připomínáním 

"marokánství" a "vlastivědnými zmínkami" o někdejším údajném adamitismu, jednou 

z charakteristik této východočeské obce. Nešlo však o působení nějakého sektářského genia 

loci, nýbrž o důsledek sociální a symbolické dynamiky lidové religiozity na místní úrovni, 

podpořený celospolečenskými vývojovými procesy náboženství a kultury stejně jako 

autoritou místních lidových náboženských učitelů. Významným přínosem pro udržení 

stradouňského (transformovaného) sektářství bylo i to, že většina jeho stoupenců a 

pokračovatelů se formálně hlásila ke katolické, případně československé církvi, jež přeci jen 

umožňovaly větší "volnost" než malé, avšak na sociální tlak bohaté církve protestantské. 683 

4. Punktualismus sledování náboženských sektářů 

Relativně velký rozsah pojednání, jež jsou na stránkách této práce věnována východočeskému 

tolerančnímu sektářství, je způsoben jednak specifičností tohoto fenoménu a badatelskými 

zájmy autora, ale zároveň i charakterem dochovaných pramenů. O předtolerančním tajném 

nekatolictví, respektive o "náboženském blouznilství" Toleranční doby totiž ipso facto proto, 

že šlo o zakázaná a stíhaná náboženská hnutí, máme dochováno mnohem větší množství 

pramenů než o "řádných" katolících případně později protestantech a navíc tato hnutí 

vzbudila zájem i starších (najmě regionálních) historiků, jimž se podařilo shromáždit dnes už 

nedochovaný pramenný materiál. Jak ukázala například J. Machova sonda do obsahů 

podorlických farních a vikariátních archivů, s jistými výjimkami týkajícími se právě tajného 

nekatolictví, se v nich setkáváme až s materiály z devatenáctého století, zatímco starší 

obvykle zcela chybí (Mach 2000: 278-286). Podobná je situace i v jiných oblastech, množství 

dochovaných pramenů pochopitelně roste nepřímo úměrně k jejich stáří, přičemž k zásadnímu 

zlomu, jímž de facto začíná datace (většiny) dochovaných pramenů k dějinám lidové 

religiozity, došlo až v první polovině 19. věku. Avšak ani v případě nedovolených 

náboženských představ, respektive je vyznávajících sociálních skupin, které právě proto byly 

předmětem církevního, vrchnostenského či státního vyšetřování, nemůžeme počítat se 

souvislými "řadami pramenů" jako tomu někdy je v případě pramenů k sociálním dějinám 

683 O "náboženské blouznivce" jevili značný zájem, nakonec vedoucí kjejich likvidaci, například reformovaní 
duchovní v Bukovce či Krouně; cf Dobiáš 1881; Andrle 1931: 161-177. 
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raného novověku. Předtoleranční tajné nekatolictví a potomní náboženské sektářství sice 

podle platných zákonů mělo být sledováno v podstatě nepřetržitě, protože znamenalo 

porušování těchto zákonů, avšak skutečnost byla zcela jiná. Viděli jsme již, že v karolinském 

a tereziánském období vrchnosti (i mnozí duchovní) o sledování tajných nekatolíků na svých 

panstvích/farnostech nijak valně nestály, takže s výjimkou zjevných případů, které byly po 

odhalení trestány, obvykle zůstávalo v rukách příležitostně působících misionářů. Katolický 

historik A. Neumann tento jev vysvětloval křesťanskou láskou duchovních, kteří nechtěli 

"krmit" brachium saeculare a chovali naději na postupné obrácení svých farníků (Neumann 

1931: 89-1 00), pravděpodobnější je nicméně spíše jejich lhostejnost, možná spojená i 

s obavami z postihů, pokud by došlo k prozrazení nekatolicismu, jenž by mohl být pokládán 

za důsledek jejich nedostatečné pastorační práce. Ke všem problémům, vyplývajícím 

z vnějšího charakteru úředních pramenů o tajném nekatolictví z předtoleranční doby, které 

byly zmíněny v kapitole o pramenech, je proto třeba připočíst jejich nesystematický, namnoze 

zcela náhodný charakter. Většinou totiž záleželo na konkrétních jedincích, ať již šlo o 

duchovní, vrchnostenské úředníky nebo jiné aktéry, v jaké míře a do jaké hloubky se 

sledování těchto hnutí věnovali, respektive co ze svých vědomostí písemně fixovali. 

Poměrně lepší je situace v případě vzniku tolerančního protestantismu a náboženského 

sektářství Toleranční doby, což samozřejmě souviselo s rostoucí byrokratizací státní a 

církevní správy, s její modernizací ve weberovském smyslu, stejně jako se zvyšující se 

dosažitelností jejího absolutistického, "utlačitelského" charakteru. Na druhou stranu i zde je 

třeba klást důraz na relativitu uvedené skutečnosti; "řádní" nekatolíci totiž byli poté, co se 

přihlásili k některé z povolených církví (a jako takoví byli příslušnou duchovní komisí či 

později katolickým farářem zaznamenáni), do značné míry ponecháni sami sobě, což 

znamenalo odraz různorodé situace jednotlivých luterských a reformovaných sborů. Zatímco 

někteří faráři úzkostlivě dbali na úřední agendu, což však bylo typické spíše až pro druhou 

polovinu 19. století, ostatní zřejmě měli jiné starosti a naléhavější povinnosti. Protože úřední 

výkazy typu matrik i pro protestanty až do vydání Protestantského provizoria spravovali 

katoličtí duchovní, stát se o "soukromou" agendu nekatolíků nijak nestaral ani jí 

nekontroloval. Větší péče měla být věnována sledování "neřádných" nekatolíků, tedy těch, 

kteří formálně zůstávali údy katolické církve, ale o nichž se vědělo, že jsou "náboženskými 

blouznivci", jejichž sledování padalo na bedra katolických duchovních684 a někdy i 

684 Podobné instrukce platily i pro protestantské duchovní stran náboženských sektářů v jejich církvích, těch však 
bylo řádově méně, alespoň pokud jde o úředně sledované. Viz také přípis G. Szalatnaye z 26. 3. 1819; SOkA 
Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát Litomyšl, kt. 13. 
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vrchnostenských úřadů, avšak ani zde zjevně nebyla uplatněna dostatečná pravidelnost (cf 

Burian et al. 1995: 212). Toleranční sektáři byli zaznamenáváni, udáváni, případně 

vyšetřováni a trestáni značně nesystematicky, buď podle nově vydaných pokynů státu, které 

byly striktně dodržovány jen nějaký čas, načež se jejich aplikace formalizovala nebo zcela 

zanikla, nebo v souvislosti s osobními zájmy duchovních (případně vrchnostenských 

úředníků), které také rozhodně nemusely být trvalé. I když by období od prosincového 

dekretu z roku 1807 do zastavení podávání výročních zpráv o tolerančních sektářích začátkem 

roku 1862 mělo být dobou, kdy bychom z pramenů úřední provenience mohli sestavit přehled 

početního vývoje a dalších proměn tohoto náboženského hnutí, opak je pravdou. Dochované 

informace statistické povahy jsou sice pro toto období bohatší, jejich kusý a mnohdy zjevně 

smyšlený charakter, spočívající v pouhém opisování loňských údajů, tím však vyvstává 

obzvlášť zřetelně. Celkový sociální rozsah tolerančního sektářství, stejně jako jeho 

socioekonomický rozptyl a další charakteristiky proto z existujících pramenů nelze určit, 

samozřejmě s výjimkou některých specifických lokalit a dob,685 což padá na vrub nejen kusé 

dochovanosti pramenů ale také okolnostem jejich ne/vzniku. Tyto prameny však na druhou 

stranu vypovídají o povaze vztahů různých typů mocenských orgánů, světských i církevních, 

stejně jako o jejich partikulárních zájmech. 

Jednu linii zpráv o stoupencích netolerované religiozity vytvářela agenda vrchnostenských 

úřadů související s dokončením tolerančních přihlášek, patrimoniální úřady tyto výkazy dále 

prostředkovaly krajským úřadům a guberniu. Například na Litomyšlském (zámeckém) panství 

byl první seznam nekatolíků, tehdy ještě většinou stoupenců tzv. beránkové víry, vyhotoven 

v návaznosti na jejich toleranční přihlášky podle hlášení rychtářů jednotlivých obcí 30. dubna 

1782 (viz tabulka č. 18). K nim se do 13. června přihlásilo dalších 148 nekatolíků (Schulz 

1915: č. 93). Podle výkazů jednotlivých obcí (ibid.: č. 121) vrchní J. Svoboda 8. ledna 1783 

shrnul, že na panství je celkem 1.612 nekatolíků, z nichž je 1.093 h. v., 449 se hlásí k víře 

beránkové a 70 (v obcích Morašice a Poříčí) k deismu (ibid.: č. 124 ). Počet deistů však začal 

vzrůstat, takže v květnu téhož roku jich bylo počítáno 135 (ibid.: č. 144, 168) a k 1 O. září 233 

(ibid.: č. 189) a to v obcích Benátky (1), Bučina (50), Horní Újezd (10), Lažany (2), Morašice 

(34), Poříč (12), Újezdec (16) a Vysoká (6). O měsíc později však na panství přibylo dalších 

63 "deistů" (ibid.: č. 195). Pak ovšem nastoupila snaha o likvidaci tolerančního sektářství jeho 

vnějším omezováním, s nímž souvisel zákaz veřejné debaty o tomto hnutí. 

685 Pramennou sondu k sociálnímu postavení a pozemkové držbě nekatolíků v dolnoújezdské farnosti na 
Litomyšlsku provedla Zajícová 1999. 
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obec 1782 1801 
beránci h. v. bez náboženství h. v. 

Benátky 6 3 o 13 
Bohuňovice 13 o 10 26 
Borová 2 4 5 12 
Bučina o 6 87 134 
Cerekvice 5 o o 6 
C. Heřmanice 44 15 42 67 
Clupek 1 o o o 
Dolní Ujezd 53 2 41 67 
Horky 26 o 5 80 
Horní Předměstí 1 o o 6 
Horní Ujezd ll 10 15 7 
Hrušová 17 o o 21 
Javorník 72 4 17 226 
Jiříkoves o o o 1 
Kam. Sedliště 13 o o 27 
Lažany 16 o ll ll 
Lubná 31 o o 55 
Malé Sedliště o o o 4 
Morašice 71 40 38 89 
Nedošín o o o 2 
Netřeby 10 o 9 19 
Nové Sídlo o o o 10 
Orlov o o o 4 
Osík 2 o o o 
Peklo 6 o o 19 
Pěšice 4 o o 7 
Poříčí 30 o 16 14 
Pudilka 1 o o 1 
Rídky o o o 7 
Rikovice 6 o 1 o 
Seč 16 o 26 33 
Střítež 13 o o 30 
S v. Kateřina 2 2 o 22 
Siroký Důl 15 o o 30 
Tisová 8 o 16 21 
Trže k o o o 1 
U jezdec 22 o 22 ll 
Velké Sedliště 9 o o 28 
Vraclav 2 o o o 
Vratišovice 6 o o 9 
Vysoká 10 o 5 o 
Zahájí o o o 1 
Zahrada o o o 8 
Zálší 4 o o 7 
Celkem 584 96 366 1136 
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Tab. č. 18: Patrimoniálnímu úřadu známí nekatolíci na Litomyšlském panství podle 

obcí, 1782 a 1801. 

Zdroj: Schulz 1915: č. 77, 307; kalkulace ZRN. 

V následujících letech proto byli sledováni pouze tolerovaní nekatolíci, jejichž počet se měnil 

hlavně v důsledku přirozeného pohybu obyvatelstva případně migrací, zatímco přestupů bylo 

velmi málo. Ke konci roku 1787 tak na Litomyšlském panství bylo 1.152 reformovaných 

(ibid.: č. 273), o rok později 1.181 (ibid.: č. 282) a v roce 1801 1.136 vedle již opět 

sledovaných osob "bez náboženství" (ibid.: č. 307; viz tabulka č. 18). Lokality, v nichž se 

vedle nekatolíků helvetské konfese vyskytovali také toleranční sektáři, přitom samozřejmě 

souvisely s těmi, kde se netolerované nekatolictví (a nekatolictví vůbec) objevilo hned po 

vydání Tolerančního patentu, jak je zřejmé z tabulky č. 18. Na druhou stranu tuto souvislost 

ani další skutečnosti patrimoniální výkazy o náboženských sektářích z tohoto období 

nezohledňovaly; tyto zprávy pouze plnily vyšší rozkazy, ukládající vyhotovení jmenných 

případně početních seznamů ne/tolerovaných nekatolíků na panství. 

Podobně na Chroustoviském panství byl v roce 1783 proveden soupis "deistů" (tabulka č. 19), 

tím však pátrání po nich na více než dvacet let skončilo. S výjimkou příležitostných výslechů, 

souvisejících s tím, že porušili jiné zákony, nebyli pro pouhou víru nijak sledováni, natož 

perzekvováni. 

obec "deisté" 
Jenšovice 
Lozice 
Mentour 
Mra vín 
Ostrov 
Sedle 
Stradouň 

Trusnov 
Turov 
Týnisko 
Uhersko 
Zika 
Celkem 
Tab. č. 19: Toleranční sektáři Chroustovického panství podle obcí, 1783. 

Zdroj: Adámek 1911-22: č. 340; kalkulace ZRN. 
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Nehledě ke svému namnoze formálnímu charakteru byly vrchnostenské výkazy počtů (a 

jmen) nekatolíků z konce 18. a počátku následujícího století přesné zřejmě jen v případě 

"oficiálního" nekatolictví, tedy protestantismu, kde úředníci měli co dělat se zjevným 

fenoménem a při jejich vytváření mohli spolupracovat s protestantskými duchovními. Naopak 

o sektáře se úředníci v tomto období příliš nestarali, při jejich soupisech vycházeli z obecně 

známých skutečností, aniž po nich dále pátrali a ověřovali je; jen tak se mohlo stát, že z těchto 

seznamů vypadla například Vraclav, zatímco na Chroustovicku vůbec nebyly vypracovány 

(nebo se v úředních aktech nezachovaly). Podrobnější anuální soupisy náboženských 

blouznivců, doplněné obvykle i písemnými zprávami popisujícími změny a boj proti nim, se 

začaly objevovat až na konci první dekády 19. století v souvislosti se státním příkazem 

k jejich vytváření. Konkrétně na Rychmburském panství se poprvé objevily v roce 1809 a na 

Chroustovickém až o šest let později. Tyto soupisy vypracovávali ředitelé panství podle 

zpráv, které jim dodávali jednotliví faráři,686 obvykle je přitom členili podle farních obvodů a 

obcí. "Převedení" údajů farních zpráv do patrimoniálních ovšem nebylo vždy bez chyb nebo 

změn; zdá se, že vrchnostenští úředníci dbali na to, aby počet známých sektářů nestoupal, 

takže některé "nové přírůstky" do svých seznamů prostě nezahrnovali a farářské relace 

korigovali i jinak. 

Počty vrchnostenskými úřady nahlášených "náboženských blouznivců" se tedy vyznačovaly 

jednoznačnou klesající tendencí, která nemusela odpovídat skutečnosti, protože příslušní 

úředníci si čísla upravovali po svém; patrimoniální výkazy proto obvykle zahrnovaly méně 

osob, než výkazy farářů a lokalistů, z nichž byly pořizovány. Druhou významnou skutečností, 

ovlivňující validitu uvedených zdánlivě "tvrdých" dat, bylo to, že agenda spojená se 

sledováním tolerančních sektářů se vrchnostenským úřadům zjevně příliš nezamlouvala a 

chtěly se jí zbavit, jak nejrychleji to bylo možné. Chroustovický vrchní zřejmě několik let 

"vzdoroval", než vypracoval první zprávu v roce 1815, následujícího roku se s jejím 

vypracováním neobtěžoval a i později roční výkazy vyhotovoval jen do té doby, dokud to po 

něm bylo vyžadováno (do roku 1826),687 ačkoli podkladové zprávy jednotlivých farářů mu 

přicházely i později. 

686 Od dvacátých let 19. století začali podobné výkazy dodávat i protestantští duchovní, i když nepravidelně, viz 
Adámek 1911-22: č. 638, 704, 733, 747, 764, 766, 772. Na rozdíl od katolické latiny (výjimečně němčiny) byly 
obvykle psány česky. 
687 V roce 1826 podávaly vrchnostenské úřady obsáhlé zprávy o stavu náboženských blouznivců na příslušných 
panstvích vikariátům, což si mohly vyložit, pokud neexistovaly další podněty ze strany krajských úřadů a 
gubernia, jako převedení této povinnosti do působnosti církevních institucí. Zpráva chroustoviského direktora 
viz SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát Litomyšl, kt. 13. 
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oblast počet známých/nahlášených sektářů 
1810 18ll 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 

Rychmbursko 107K 84K 92K 213 146 146 160 187 183 154 
Kameničky 

Krouna 
Pustá 78 48 43 43 53 57 19 19 
Kamenice 
Raná 264 258 130 124 79 
Svratka 50 49 49 49 46 27 27 

Chroustovicko 214 199 190 210 
Chroustovice 62 57 53 
Chroustovice~ 52 65 
Jenšovice 26 26 26 
Jenšovice~ 33 
Luž 1 o o o o 
Luž~ 83 87 
Radhošť 85 82 82 
Radhošť~< 22 21 19 
Uhersko 7 7 7 
Uhersko~ 14 
Vraclav 33 27 27 
Vraclav~ 52 65 

oblast počet známých/nahlášených sektářů 
1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 

Rychmbursko 147 114 56 42 43 
Kameničky 28 
Krouna 
Pustá ll ll 5 
Kamenice 
Raná 68 56 47 
Svratka 21 21 20 

Chroustovicko 199 209 231 207 207 195 195 
Chroustovice 49 55 56 62 62 60 57 
Chroustovice~" 49 55 65 72 59 57 
Jenšovice 26 26 61 59 59 53 50 
Jenšovice~ 26 35 26 61 59 46 43 
Luž o o o o o 3 
Luž~ 102 87 61 58 56 53 
Radhošť 98 102 87 61 61 56 56 
Radhošťr 19 18 18 16 28 24 20 
Uhersko 7 8 7 8 8 7 7 
Uhersko~< 7 7 8 7 8 
Vraclav 19 18 20 17 17 19 22 
Vraclav~ 19 18 18 16 28 24 20 
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oblast počet známých/nahlášených sektářů 
1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 

Rychmbursko 44 43 35 38 28 
Kameničky 12 8 
Krouna 4 3 ll 
Pustá 4 4 2 
Kamenice 
Raná 
Svratka 21 16 19 12 

Chroustovicko 
Chroustovice 
Chroustovi cer 
Jenšovice 
Jenšovicet 
Luž 
Lužr 
Radhošť 

Radhošťr 

Uhersko 
Uherskor 
Vraclav 
Vraclavr 

Tab. č. 20: Počty zaznamenaných "náboženských blouznivců" (podle farností/lokalií) na 

Chroustovickém a Rychmburském panství podle patrimoniálních případně farních 

zpráv v letech 1809-1836. 

Zdroj: Adámek 1911-22: č. 433, 434, 441, 446, 452, 455, 476, 480, 483, 485, 501. 503, 516, 

524, 537, 608, 681, 721; kalkulace ZRN. 

Vysvětlivky: 

Prázdná místa znamenají neexistenci anuálního výkazu. 

Index xxxxF odkazuje k farářským zprávám (jsou-li dochovány). 

Index xxxx R odkazuje k nahlášenému počtu rodin, není-li znám počet osob. 

Stejnou skutečnost by šlo vysvětlovat i nedochovaností příslušných pramenů v archivech, 

první výklad je však pravděpodobnější z toho důvodu, že krajské úřady (v letech, kdy o to 

měly zájem) příslušné zprávy z patrimonií musely doslova páčit, upomínat na povinnost jejich 

dodávání atd. (cf např. Adámek 1911-22: č. 439, 456,463, 649). Ani v případě důslednějšího 

Rychmburského vrchnostenského úřadu přitom neexistuje souvislá linie (zachovaných) 

anuálních zpráv o tolerančních sektářích, které sice měly být podávány od roku 1807 do roku 

1861 včetně, nicméně dělo se tak jen v letech 1809-36 a to ještě s významnými přestávkami. 
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Z toho, že vrchnostenští úředníci (a někdy z jejich popudu i faráři) tuto povinnost plnili jen 

tehdy, když cítili tlak "shora", lze usuzovat, že sledování a referování netolerovaného 

nekatolictví rozhodně nebylo v centru jejich zájmu a že k němu přistupovali namnoze 

formálně. Poněkud lépe byly zpracovány farní relace o tomto hnutí, i když i zde se výrazně 

uplatnil malý a toliko dočasný, "shora" vyvolaný zájem o celou věc. 

Druhá linie výkazů a zpráv o "náboženských blouznivcích" probíhala v rámci katolických 

církevních institucí, přičemž jako příklad byl zvolen litomyšlský vikariát jednak pro 

výjimečně dobrou dochovanost pramenů (umožňující předpoklad, že v aktech tohoto vikariátu 

se zachovaly všechny příslušné dokumenty či jejich opisy, pokud existovaly) a také pro svůj 

relativně velký rozsah, pokrývající značnou část oblasti, kde se toleranční sektářství 

vyskytovalo. Vikariát v Litomyšli totiž v roce 1782 zahrnoval rozsáhlý obvod litomyšlského, 

poličského a vysokomýtského děkanství a farních úřadů v Baníně, Bělé nad Svitavou, 

Bystrém, Cerekvici nad Loučnou, Českých Heřmanicích, Dolním Újezdě, Karli, Morašicích, 

Nových Hradech, Pomezí, Proseči, Sebranicích, Sloupnici a Svojanově. O šest let později 

z něj ovšem byly odděleny fary na Poličsku a naopak připojeny (převážně německojazyčné) 

farní úřady v Čisté, Dětřichově, Janově, Mikulči a Opatově, jenž byly v roce 1800 opět 

odděleny, zatímco k vikariátu byly nově připojeny fary v Chocni, Sudslavě, Újezdu u Chocně 

a Zámrsku. Konečně v roce 1841 byl obvod vikariátu obnoven v podstatě v hranicích z roku 

1788, v nichž zůstal až do pomnichovské demarkace v roce 1938 (Růžička 1972: 362).688 

V roce 1805 vikariát poprvé požadoval od jednotlivých farářů výkaz o osobách "bez 

náboženství" ("de hominibus nu/lam religionem profitentibus") v rámci jejich obvodu, 

uspořádaný podle obcí a rodin, kde by byly zaznamenány i jejich rodinné poměry a věk 

(zkráceně viz tabulka č. 21). Vedle toho měli faráři vypracovat relativně obsáhlou písemnou 

zprávu o vývoji sektářství v jejich obvodu, o tom, jak s ním bojují atd., podle otázek, které 

vikariát připravil. V těchto zprávách faráři například upozorňovali na rodinný základ 

"blouzniveckých" náboženských představ, případně na jejich souvislost s helvetskou konfesí, 

neopomíjeli také zdůraznit, jak moc se snaží o vykořenění všeho netolerovaného náboženství 

a pochlubit se případnými úspěchy v podobě sektářských konverzí, respektive jejich složení 

katolického vyznání víry. Zjišťovací akce v roce 1805 přitom zřejmě souvisela s dřívějším 

zájmem konsistoře, protože litomyšlský vikariát jí 17. listopadu 1804 odpovídal na předchozí 

dotaz ve věci "deistů, ateistů, israelitů a adamitů" a (oprávněně) předpokládal, že konsistoř se 

bude zajímat o další vývoj v této oblasti. Když vikář potřebné informace za rok 1805 dostal, 

688 Všechny dále uvedené prameny pocházejí z SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Vikariát Litomyšl, kt. 13. 
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spokojil se s nimi na následující dva roky a opět si je vyžádal, zhruba ve stejné formě, za rok 

1808. Od té doby docházely roční výkazy "osob bez náboženství" v jednotlivých farnostech 

až do roku 1811, i když od různých farářů asi s různou horlivostí. Tabulka č. 21 ukazuje, že 

výkazy o náboženských sektářích byly podány za všechny oblasti, kde se tito vyskytovali (a 

které zároveň patřily pod správu litomyšlského vikariátu), jen v letech 1805 a 1808, zatímco 

později nadšení farářů pro tuto agendu sláblo až se po roce 1812 úplně vytratilo. Podobně 

tomu bylo i v případě ročních písemných zpráv o stavu sektářů ve farnosti, vypracovávaných 

někdy v podobě narativního textu a jindy jako odpovědi na otázky, protože počet těchto zpráv 

asi souvisel především s horlivostí každého faráře. Někteří faráři v jediném roce vypracovali 

více "ročních" zpráv, zatímco jiní se s nimi- opět s výjimkou let 1805 a 1808, kdy zřejmě 

existoval výraznější tlak církevní vrchnosti v tomto směru- příliš neobtěžovali (viz tabulka č. 

22). Dalším důvodem ovšem mohla být i snaha o "sebeospravedlnění"; dolnoújezdský farář 

v roce 1808 zřejmě vypracoval nejvíc zpráv ze všech kolegů, protože musel vysvětlit náhlou 

existenci sektářů ve své farnosti, ačkoli o tři roky dříve tam (podle jeho vlastní zprávy) nebyli. 

1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 

Cerekvice 145 110 16 

Ceské 125 65 47 43 

Heřmanice 

Dolní o 27L ll L 7 128 

Újezd 

Mladočov 39 58 

Morašice 69 133 58 17 

Sloupnice 38 27 

Vraclav 83 

Tab. č. 21: Počet tolerančních sektářů v jednotlivých farnostech Litomyšlského 

vikariátu v letech 1805-11 podle farářských relací. 

Vysvětlivky: 

Prázdná místa znamenají neexistenci anuálního výkazu. 

Index xxxx2 znamená podání dvou (shodných) zpráv v jednom roce. 
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1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 

Cerekvice 1 1 

Ceské 3 2 1 1 

Heřmanice 

Dolní 1 4 2 2 1 

Újezd 

Mladočov 1 

Morašice 1 2 

Sloupnice 1 2 1 1 (?) 

Vraclav 1 1 

Tab. č. 22: Počet výročních zpráv (nikoli jmenných výkazů) o náboženských sektářích, 

podaných faráři Litomyšlskému vikariátu za roky 1805-11. 

Na základě farních zpráv vikariát informoval konsistoř o celkovém stavu náboženského 

sektářství v obvodu jeho působnosti; zachované jsou opisy relací za roky 1805, 1808, 1809 a 

181 O, přičemž poslední dvě měly ukázat - vždy na základě srovnání s čísly z předchozího 

roku (ovšem ne nutně s těmi, která byla před rokem konsistoři poslána), jak sektářů ubývá 

(viz tabulka č. 23). Ačkoli litomyšlský vikář měl od podřízených farářů k dispozici mnohem 

více informací, ve zprávách konsistoři byl poměrně skoupý; informoval především o 

snižování počtu sektářů a o tom, jak proti nim jeho faráři bojují, zatímco další záležitosti si 

nechával pro sebe. Ani zde se přitom nelze zbavit dojmu, že nešlo než o splnění nezbytné 

povinnosti, nařízené "shora", která nebyla nijak lákavá a podle toho k ní také bylo 

přistupováno. Vikář přitom, stejně jako vrchnostenští úředníci, v některých případech snižoval 

počty "náboženských blouznivců", kteří mu byli hlášeni z jednotlivých farností, nebo je 

"zapomínal" uvést zřejmě s odůvodněním, že patřičnou informaci nedostal včas. Ostatně i 

farářské relace se po prvních z roku 1805 jaksi "vyčerpaly", byly nadále jen velmi stručné, 

vesměs opisující situaci popsanou již v předcházejících letech. 

Královéhradecká konsistoř, která si v roce 1808 vyžádala zprávu o změnách 

v reformovaných sborech, proto zřejmě od dalšího vyšetřování upustila, respektive 

z litomyšlského vikariátního archivu (ani z příslušných archivů farních) o něm nemáme 

nejmenší doklady. 
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Farnost Zpráva za rok 

1805 1808 1809 1810 

Udávaný počet sektářů v roce 

1808 1809 1809 1810 

Cerekvice 115 110 31 16 16 7 

Ceské 25 65 65 47 47 43 

Heřmanice 

Dolní Ujezd 27 20 ll ll 7 

Mladočov 126 

Morašice 69 58 58 

Sloupnice 38 27 27 19 19 16 

celkem 503 93 73 

Tab. č. 23: Toleranční sektáři v Litomyšlském vikariátu v letech 1805-10 podle zpráv 

konsistoři. 

Nezájem o další zprávy o náboženských sektářích trval až do poloviny dvacátých let, kdy si 

konsistoř prostřednictvím vikariátu vyžádala dobrozdání od vrchnostenských úřadů, popisující 

celkový stav sektářství na daných panstvích; tato dobrozdání přišla z Chroustovic, Litomyšle 

a Vysokého Mýta, přičemž všichni pozorovatelé se shodovali na tom, respektive přímo se 

"předháněli" v tom, jak rychle u nich "náboženské blouznilství" mizelo. Zvláštní aktivitu 

projevil o rok později jen heřmanický farář, který - patrně bez vyzvání - vedle obvyklé 

zprávy vyhotovil i jmenný seznam všech (sobě známých) sektářů (šlo o sedm osob z Vraclavi 

a osm z Vinar), jenž doplnil asi čtyřřádkovými osobními charakteristikami. Nic takového 

přitom nepřišlo z žádné další farnosti a ani heřmanický farář podobný pokus později 

neopakoval. Teprve v roce 1834 si vikariát, nebo jeho prostřednictvím konsistoř, vyžádal 

nové zprávy o stavu far a vyskytují-li se mezi farníky ještě sektáři. V návaznosti na tento 

pokyn obdržel zprávy z patnácti far, někdy už psané německy (do té doby byly všechny 

farářské zprávy psány latinsky), přičemž "náboženští blouznivci" už nebyli zmiňováni nikde 

s výjimkou Vraclavi. Podle zprávy heřmanického faráře, bylo ve Vraclavi 22 sektářů, zatímco 

výkaz z téhož roku (psaný stejnou osobou) jich udával jen sedmnáct. Rokem 1834 zároveň 

končí veškerá agenda tohoto typu, dochovaná v archivu litomyšlského vikariátu. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru úředních zpráv o tolerančních sektářích, ať již byly 

zpracovávány v linii vrchnostenských a státních úřadů nebo v linii katolických církevních 
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institucí, lze soudit, že o jejich podávání nebyl ze strany pověřených činitelů velký zájem, že 

se naopak na sektářské hnutí snažili spíše neupozorňovat, nebo dokonce jeho velikost 

záměrně zkreslovali. Důvodem nepochybně byla snaha "vypadat dobře" v očích nadřízených 

úřadů, i když svou roli asi hrál i ústup sektářského hnutí do pozadí a jeho vlastní snaha 

veřejně příliš nevystupovat, protože to mohlo být spojeno s postihy a dalšími nepříjemnostmi. 

Míra existence, obšírnosti a snad i hloubky jednotlivých ročních zpráv proto souvisela spíše 

se schopností státních a církevních úřadů vynutit si je, případně se zájmem jejich autorů 

vyniknout před recipienty, aniž je můžeme považovat za dostatečné zdroje pro poznání 

sektářského hnutí jako takového. Autory těchto zpráv nepochybně muselo, pokud se toho 

dožili, zarmoutit opětovné vystoupení sektářství na povrch v roce 1848, kdy se ukázalo, že 

řada jejich předpokladů byla ne-li vyloženě chybná, pak alespoň unáhlená. Žádné závěry nebo 

protiopatření z toho však, alespoň pokud je známo, nebyly vyvozeny. 

5. Přetrvávání tolerančního sektářství v jeho vedlejších větvích689 

Zvláštní kapitolu v dějinách východočeského tolerančního sektářství vytvořili tajní nekatolíci 

a později sektáři, kteří z náboženských důvodů opustili české země; jejich víra přitom zůstala 

do značné míry shodná, avšak změnilo se prostředí, ve kterém jí vyznávali. Jejich další 

kulturní, sociální a hlavně náboženský vývoj se proto díky jejich (ne vždy zcela 

dobrovolnému) rozhodnutí emigrovat ubíral jinými cestami, než vývoj nepovoleného 

nekatolictví v Čechách a na Moravě, s nímž buď vůbec přerušili kontakt anebo jejich spojení 

bylo jen okrajové. 

První takovou skupinu vytvořili (někteří) čeští emigranti 18. století, odcházející nejpozději od 

druhého desetiletí do Saska a později do Slezska (po okupaci jeho většiny Pruskem) a 

Braniborska. Důvodem jejich odchodů přitom byla touha svobodně vyznávat nekatolické 

náboženství, jak mu sami rozuměli, což jim protestantská cizina slibovala a někdy je i 

k odchodům za hranice přímo vybízela. To však vůbec neznamenalo, že by se na své víře 

shodli. Zatímco protestantské církve v zemích, kde bylo luterské nebo kalvínské vyznání 

státní nebo alespoň povolenou konfesí, pochopitelně stály na ortodoxních věroučných 

689 Přetrvávání tolerančního sektářství mimo Čechy, vzniklému v důsledku transmigrací části "náboženských 
blouznivců" do Banátu a dobrovolného odchodu dalších z nich ze země, se autor této práce věnuje dlouhodobě, 
počínaje první studií Nešpor 1999. Uvedená problematika byla dále zkoumána v řadě dílčích studií, z nichž lze 
zmínit alespoň Nešpor 2003; Nešpor et al. 1999; lidem 2000; lidem 2001; lidem 2002, které však na tomto místě 
pro jejich rozsah nelze prezentovat. Z tohoto důvodu je na následujících řádcích s drobnými úpravami přejata 
shrnující pasáž z díla Nešpor 2004: 140-172. 
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představách a bohoslužebné praxi, v Čechách a na Moravě tomu tak z pochopitelných důvodů 

nebylo a být ani nemohlo. Mezi emigranty se proto vedle "řádných" protestantů objevovali 

také nekatolíci, kteří se od těchto vyznání (nevědomky) vzdálili a kteří s jejich přijetím měli 

problémy. Právě jim podobní potom po vydání Tolerančního patentu ve východních Čechách 

vytvořili sektářské hnutí, zatímco ti emigranti, kteří se plně nesrovnávali s učením 

zahraničních protestantských církví, s1 v jejich prostředí museli vytvořit vlastní životní 

prostor. Buď přitom uznali církevní autoritu a náboženské znalosti jejich farářů, anebo naopak 

zůstali se svou vírou více či méně "pro sebe", zůstali "bez náboženství" nebo na samém okraji 

emigrantských církví, podobně jako východočeští toleranční sektáři na svém rodném území. 

Druhou sektářskou skupinu, která si udržela své vlastní pojetí víry, byt' pro ně musela opustit 

rodnou zemi, tvořili a dokonce i dosud tvoří někteří Češi žijící na Balkáně. V tomto případě 

šlo o již zjevné toleranční sektáře, kteří byli v rámci transmigrací vystěhováni na samý okraj 

rakouské monarchie, hlavně do temešského Banátu. Část z nich se usadila na tomto 

"náboženském smetišti Rakouska", kde vláda mlčky tolerovala i existenci řady dalších 

zakázaných náboženských skupin od antitrinitářů až po pozůstatky středověkých 

dualistických herezí (cf Nešpor 2003), zatímco ostatní se po čase vrátili do svých rodných 

obcí. Nevrátili se však nadlouho, protože když viděli náboženský útlak a nejrůznější restrikce 

uplatňované za vlády Františka II., raději se znovu obrátili do svobodnějšího Banátu a s sebou 

přivedli i další své souvěrce z východních Čech. Tím v Podunají vznikla přinejmenším jedna 

osada českých nekatolíků sektářského ražení, která se sice později smísila s dalšími 

(katolickými a hospodářsko-sociálně motivovanými) emigracemi z Čech, avšak uchovala si 

svou náboženskou svébytnost až do dnešní doby. A spolu s ní si ji uchovala ještě další obec, 

tentokrát v severozápadním Bulharsku, kterou její obyvatelé z náboženských důvodů vytvořili 

sekundární migrací z Banátu. 

Předtoleranční emigrace do Saska a na pruská území 

Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století náboženské emigrace z českých zemí do 

sousedního Saska a na Slovensko prakticky ustaly, protože většina těch, kdo museli nebo pro 

své náboženské vyznání chtěli opustit Čechy a Moravu po Bílé Hoře, tak již učinila a to 

hlavně na přelomu dvacátých a třicátých let 17. století a po skončení Třicetileté války. Nová 

emigrační vlna nastala až ve druhém desetiletí 18. století, přičemž k jejímu vzniku 

nepochybně přispěla pietistická reorientace saských (a okrajověji i slezských) luterských 

sborů a také zesílená rekatolizace v českých zemích za vlády Karla VI. Tato emigrace 
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směřovala hlavně do Horní Lužice, tedy nedaleko za hranice, nevybírala si však ani tolik 

"tradiční" lokality pobělohorských emigrantů (Drážďany, Pirnu, Žitavu), nýbrž obvykle 

zakládala místa úplně nová. Zvláštním případem přitom byl Hermhut, obec vytvořená 

německojazyčnými emigranty z Moravy, pravděpodobně potomky Jednoty bratrské, kteří na 

statcích N. hr. Zinzendorfa vytvořili nejen novou vesnici, ale záhy se i oddělili od saské 

luterské církve. Tím vznikla tzv. obnovená Jednota bratrská (Unitas fratrum), aktivní 

pietistická církev, která začala záhy podnikat celosvětové misie. Po vzoru Hermhutu však 

v jeho okolí začaly ve dvacátých letech 18. století vznikat i nové pietistické osady jazykově 

českých emigrantů. První z nich, Velký Hennersdorf, přitom byla založena v roce 1724, o rok 

později vznikla česká osada Karlov u vesnice Gerlachsheim. Tyto ryze české osady přitom 

zůstaly přinejmenším po dvě generace sociálně (nikoli lokálně) stabilními komunitami (Uher 

1992: 295), zatímco další čeští emigranti se sice podíleli i na dosídlování jazykově smíšených 

obcí, zejména Hermhutu, avšak v tomto případě došlo k jejich rychlé asimilaci. 

Výrazným a patrně nejvýznamnějším sociálně-stabilizujícím, etnodiferencujícím a 

etnozachovávajícím prvkem v životě hennersdorfské a gerlachsheimské české enklávy byla 

jejich specifická religiozita, pro níž bylo jejich skutečné splynutí se saskou luterskou církví 

dost problematickou záležitostí. Sice totiž platilo, "že byli ,na modlitbách ustavičně'. Modlili 

se nejen v komůrce, nýbrž i v lesích a na polích" (Skalský 1911: 317-318), avšak jejich 

zbožnost v mnoha ohledech kolidovala s "oficiálními" náboženskými názory saských 

luteránů, jimž se měli přizpůsobit a jejichž duchovní správce po emigraci dostali. Religiozita 

některých příslušníků této emigrační vlny totiž vykazovala některé rysy velmi podobné tomu, 

co později v Čechách nazýváme tolerančním sektářstvím. Velká část jejích příslušníků ostatně 

pocházela z těchže českých lokalit. 690 S českými emigranty se proto shodli jenom 

"dogmaticky mírní" pietisté, kteří kladli mnohem větší důraz na náboženskou praxi a na 

etický křesťanský život, avšak i v tomto případě někdy docházelo ke třenicím. Laikové si totiž 

připadali nábožensky opravdovější, než byli jejich kazatelé, a neostýchali se jim dávat najevo, 

že svou víru považovali za "křesťanštější", než bylo "oficiální" luterství; naopak jejich faráři 

v tom samozřejmě viděli trestuhodný útok na pravověří. Z hlediska luterské ortodoxie čeští 

nekatolíci vinou rekatolizace a toho, že neměli stálé duchovní správce "ztratili pravého ponětí 

o náboženství; [takže] musili půl leta utvrzováni býti ve víře, a pak teprv připuštěni k 

přijímání svátosti oltářní" (Rezek 1887: 96). A však čeští emigranti celou situaci viděli úplně 

690 Čeští emigranti v Berlíně a Rixdorfu, kam se lužické sbory později přesunuly, pocházeli podle Štěříkové 
celkem ze 142 lokalit (Štěříková 1999: 712, mapa), z nichž bylo plných 101 míst z oblasti pozdějšího výskytu 
tolerančního sektářství. 
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jinak. Podle jejich názoru to byli právě oni sami, kdo zachovával biblické náboženství, 

k němuž je vedlo nejen studium Písma ale i další náboženské literatury, zatímco luterská 

církev se od něj vzdálila. Možná se sice vzdálila méně, než církev katolická, avšak jako každá 

církev se "příliš profanizovala", začala podléhat mocným tohoto světa a plnit jejich příkazy, 

čímž se "obrátila zády" k "pravé" víře. Záhy se proto ustavilo několik "problémových 

oblastí", na jejichž odlišném výkladu se emigranti nebo jejich část se svými faráři vůbec 

neshodli a které byly typické pro všechny následující náboženské hádky a spory. Bylo to 

především lpění na eucharistickém lámání chleba proti luterskému přijímání oplatky, zamítání 

přísahy a další sektářské důrazy na striktně biblistickou náboženskou praxi (Skalský 1911: 

126-127, 133-139), co zabránilo bezvýhradné identifikaci se saskou církví a zároveň 

vyvolávalo problémy s vrchností, jež od svých nových poddaných (kromě jiného) vyžadovala 

poddanskou přísahu. Jen někteří emigranti se proto postupně s pietistickým luterstvím 

identifikovali, zatímco ostatní, kteří si byli více jisti "správností" svého náboženského 

přesvědčení, naopak často využili nově získané relativní náboženské svobody k rozvíjejí de 

facto sektářské zbožnosti, odmítající jakoukoli církevní organizaci. Formálně sice zůstali 

členy saských a později i slezských luterských sborů, avšak sami dávali přednost víře bez 

(organizovaného) náboženství. Tyto spory ostatně v konečném důsledku vedly k tomu, že 

české lužické sbory se od roku 1732 začaly přesouvat do Berlína a jeho okolí, kde jim byla 

nabízena větší náboženská svoboda, respektive to, že mohli vyznávat takové náboženství, jaké 

sami chtěli (Říčan 1943, II.: ll; Slavík 1876: 323-324; Štěříková 1999: 57-84).691 

Ve třicátých letech 18. století se sice nábožensky motivovaná emigrace z Čech výrazně 

zmenšila, avšak jenom nakrátko. Důvodem byl jednak přesun saských sborů mnohem dál od 

hranic, ale také represe proti nekatolíkům a potenciálním emigrantům na českém území, 

vyvolané Opočenskou rebelií v roce 1732. K novému vzedmutí emigrací došlo opět o deset let 

později v době po pruském záboru většiny Slezska (Rezek 1887: 107-111; Štěříková 1992: 

25) a zejména při vpádu pruských vojsk do severovýchodních Čech v letech 1741-42. 

Okupační armáda a její agitátoři, především pietistický kazatel Jan Liberda, přímo vyzývali 

nekatolické poddané k odchodu za hranice a jejich výzvy uposlechlo několik tisíc lidí 

(Štěříková 1968: 63). Emigrace z Čech pak pokračovaly prakticky až do vydání Tolerančního 

patentu; byly již sice menší co do rozsahu, avšak přesto šlo přinejmenším o několik desítek 

lidí ročně, kteří odcházeli do nyní již pruského Slezska nebo přímo do Braniborska a 

rozmnožili tamní české komunity. V okolí Berlína šlo hlavně o obce Rixdorf a Novou Ves u 

691 V případě Gerlachsheimu sice G. A. Skalský soudil, že hlavním důvodem tohoto sekundárního migračního 
přesunu byly neshody s vrchností (Skalský 1911: 347-356), avšak i za těmi stály náboženské rozdíly. 
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Postupimi,692 ve Slezsku byli čeští nekatolíci usazeni v okolí Mtinsterbergu, kde si po četných 

sporech s místními vrchnostmi nakonec založili vlastní obce Nízké (1742), Husinec (1749), 

Bedřichův Tábor (1749), Bedřichův Hradec (1752) a Lubín (1778) (Štěříková 1968: 69-71 ). I 

zde však byl problémem bohoslužebný ritus, protože emigranti požadovali při Večeři Páně 

podávání lámaného chleba proti luterské oplatce (Štěříková 1992: 37). Přesné dodržování 

biblických ustanovení totiž pokládali za jedinou a nejjistější cestu ke spáse, zatímco odchylku 

od tohoto ustanovení chápali jako "církevní zkaženost" luteránů, stejně jako byla podle jejich 

názoru zase jinak "zkažena" katolická církev v Čechách. Spor o charakter přijímání svátosti 

oltářní proto přerostl dokonce v "otevřený boj, ve kterém nechyběly ani ,krvavé hlavy"' 

(Štěříková 1968: 68). Diskuse o praktickém provádění eucharistického ritu ovšem nebyla 

"výsadou" tolerančních sektářů, nýbrž zasahovala (téměř) celé české tajné nekatolictví 

v předtolerančním období. Podle jejího propukání bychom tedy ještě nemohli říci, že i mezi 

emigranty byli takoví nekatolíci, kteří by měli blízko k pozdějšímu tolerančnímu sektářství. 

Východočeské "náboženské blouznivce" však jednoznačně připomínal důraz na laický živel, 

který se v tomto sporu projevil, skutečnost že tito emigranti se proti výkladům svých 

luterských kazatelů vždy výrazně stavěli na stranu svých lidových vůdců, náboženských 

učitelů z vlastních řad. Právě oni požívali svrchované náboženské autority, takže třeba ve 

Velkém Hennersdorfu donutili faráře Liberdu k podávání Večeře Páně s lámaným chlebem, 

ačkoli to odporovalo bohoslužebnému řádu saské luterské církve. V Gerlachsheimu a v 

Mtinsterbergu, kde to možné nebylo, naopak laičtí vůdcové výrazně znesnadňovali sborové 

působení farářům V. Schulzovi a O. Macherovi. Argumentovali přitom vlastní biblickou 

exegezí, podle níž "správné" přijímání z rukou laika cenili výš než "nesprávné" z rukou 

duchovního, ačkoli k tomu "správnému" nakonec muselo docházet jen v soukromých domech 

nebo dokonce v hostinci (Štěříková 1992: 40-43). 

Některé menší emigrantské skupiny však zřejmě zašly ještě dál. Autorita, jakou v nich měli 

jejich lidoví náboženští vůdcové, totiž byla tak velká, že se tyto skupiny zjevně oddělovaly od 

církví ve Slezsku povolených. Tím vznikaly místní náboženské skupiny, které byly svým 

charakterem zcela shodné s pozdějšími skupinami českých tolerančních sektářů. Například 

nedaleko Mtinsterbergu se takto oddělila "skupina usazená o samotě na panství hrabat Henklů 

[která] propadla pod vedením sečtělého, dříve velmi váženého písmáka a lidového kazatele 

Hejcmana sektářství" (Štěříková 1992: 59). Hejcman přitom začal vedle svých vlastních 

biblických výkladů, pro které luterští kazatelé pochopitelně neměli nejmenší pochopení, brzy 

692 Mezi další (alespoň částečně) české osady v Braniborsku patřil SchOnberg, Fridrichshagen, Buxhagen a 
Schi:ine Linde. 
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nábožensky vykládat i své sny, takže celé hnutí postupně směřovalo k radikálnímu rozchodu s 

křesťanstvím. Jeho čelní představitelé proto sice byli uvězněni, avšak v některých rodinách 

tato víra zřejmě skrytě pokračovala až do 19. století. K podobnému vývoji nakonec došlo 

v roce 1753 i v Husinci (ibid.: 79) a o pět let později v Bedřichově Táboře (ibid.: 89). Na 

obou místech sice byl přímý náboženský rozkol zažehnán, skryté sektářství zde však asi trvalo 

ještě dlouho potom. 

Rozdílné pojetí náboženské praxe a nedůvěra v oficiální církevní instituce však 

problematizovaly náboženský život i mezi českými emigranty v Braniborsku, ať již šlo o 

původní emigranty z Lužice, o emigranty z pruského Slezska, z nichž se někteří do 

Braniborska také vydali, nebo o příslušníky nových emigračních vln. Opět šlo hlavně o otázku 

svátostného přijímání a o vzájemné vztahy mezi církevními kazateli a laickými duchovními 

vůdci. K těmto sporům nedocházelo hned, do značné míry asi zásluhou prvního kazatele 

berlínských Čechů J. Liberdy, který už měl s jejich problematickým "pravověřím" značné 

zkušenosti. Liberda proto zajistil, aby český sbor dostal zvláštní milostí Bedřicha Viléma I. ze 

4. června 1739 povolení k přijímání pod obojí způsobou s lámaným chlebem, protože "oni 

zvlášť na tom trvali", a také vlastní církevní správu (Slavík 1876: 330). Tím se stala česká 

církev nezávislá na svém okolí a pod vedením benevolentního kazatele, jímž Liberda díky 

svému pietismu nepochybně byl, si věřící do značné míry mohli dělat, "co chtěli". Potíže 

ovšem nastaly po Liberdově smrti v roce 1742; jen část sboru totiž bez větších problémů 

přijala nového luterského kazatele, zatímco ostatní věřící se na něj dívali s podezříváním a 

raději se scházeli tajně pod vedením laiků (Štěříková 1992: 40). Ještě další svým vědomým 

navázáním na tradice české reformace a především Jednoty bratrské naopak nadchla zbožnost 

herrnhutské obnovené Jednoty, takže jenom mezi 420 berlínskými Čechy v roce 1747 již 

existovaly tři různá vyznání. 108 osob se hlásilo k luterství, 133 k reformovaným a 179 k 

herrnhutskému novobratrství (Slavík 1876: 331 ). Spory o správnou víru a náležitou 

náboženskou praxi se nadto staly pro braniborské Čechy typickými, mezi emigranty, kteří se 

samozřejmě báli o vlastní spásu, se proto na každém kroku projevovala "zášť a rozepře, až i 

před soudy souzeni byli" (ibid.: 332) a jejich poměrně rozsáhlá vzájemně polemická 

náboženská literatura představovala nejčistší možnou ukázku religijní nesnášenlivosti (cf 

ibid.: 334-335). 

Spory a literární polemiky českých emigrantů nezůstaly bez zpětného vlivu do českých zemí, 

kde pravděpodobně v 18. století působily na další rozrůzňování náboženských názorů tajných 

nekatolíků a jejich lidových věroučných učitelů. Podíl v Berlíně v češtině vydávané 

náboženské literatury, která byla do Čech a na Moravu pašována, mezi četbou tajných 
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nekatolíků totiž byl od poloviny století velmi významný a právě tato literatura postupně úplně 

převládla. V Čechách však zřejmě působili i někteří ne zcela ortodoxní emigranti a jejich 

potomci v 19. století osobně. Stejně jako jejich předkové byli v dobách rekatolizace tajnými 

náboženskými emisary a kolportéry zakázané literatury a jako další z nich vedli nově vzniklé 

raně toleranční sbory k určitému náboženskému postoji (viz např. Szalatnay 1931: 50; Žáček 

1936: 18), tak působili i někteří z jejich potomků ve století devatenáctém. Bylo jich 

samozřejmě méně vinou postupného úpadku a asimilace slezských sborů, stejně jako relativní 

vzdálenosti Berlína a polského Zélowa, kam se část slezských Čechů později uchýlila, ale 

také z důvodu lepší ochrany státních hranic a trvalého pronásledování nonkonformích 

náboženských skupin v Čechách. Nadto již 19. století tomuto typu osobního předávání 

specifické náboženské zkušenosti příliš nepřálo, ale i přesto nalézáme přinejmenším jeden 

případ vlivu slezského náboženského sektářství, které se rozmohlo mezi tamními potomky 

českých emigrantů, nazpět do Čech. Projevem tohoto zpětného působení se stala již 

zmiňovaná skupina tzv. "balcaráků", nazvaných po svém vůdci Janu Balcarovi (Adlof 1905; 

Domabyl 1912). Tento lidový náboženský myslitel z Horní Radechové u Náchoda, který se 

jakožto "písmák" dobře orientoval v Bibli i v další české nekatolické literatuře, se totiž 

seznámil s různými náboženskými polemikami rané toleranční doby a zřejmě i s netištěnou 

literární produkcí tolerančních sektářů a na jejich základě vystavěl své "bratrstvo beránkové". 

Jako katolík přitom zprvu, v roce 1855, pouze konvertoval k helvetskému vyznání a ve sboru 

"přičiňoval se pak o přísnější kázeň církevní" (Domabyl 1912: 876), avšak zakrátko jej 

přestalo uspokojovat i toto vyznání. Ve svém náboženském hledání se proto stále zřetelněji 

opíral o náboženské názory slezských emigrantů, o biblicky zaštítěnou asketickou etiku, 

zakazoval alkohol a jakoukoli světskou zábavu, divadlo a tanec, stejně jako hru v karty, ačkoli 

věroučně zůstal věrný náboženským představám reformovaných. Rozdílné pojetí nábožensky 

legitimovaného každodenního chování jej však vedlo k odchodu z helvetského sboru. 

Balcarem vedená náboženská skupina se přitom rozšířila mezi dosavadními reformovanými a 

(v menší míře) katolíky ve Rzech a Bystrém u Náchoda, a později i v dalších okolních obcích, 

až dosáhla celkového rozsahu asi dvou set věřících. Zprvu se deklarovala, jako tomu bylo už v 

případě pietismem ovlivněných raně-tolerančních sektářů, jako "víra beránková", ale v roce 

1865 se díky náboženské agitaci ze Slezska (a později prostřednictvím pražské misie 

kongregacionistů) prohlásila přímo za svobodnou reformovanou církev. Když v následujícím 

desetiletí došlo k masivnějšímu průniku svobodných reformovaných do Čech odjinud, obě 

složky se postupně spojily a Balcar se od roku 1882 podílel na jejich vedení a vydávání 
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časopisu Bethanie; vzhledem k rakouským zákonům ovšem "balcaráci" zůstali až do vzniku 

Československé republiky formálně bez vyznání. 

Východočeští toleranční sektáři na Balkáně 

Také v religiozitě některých banátských a později bulharských nekatolíků českého původu 

vždy hrál naprosto nejvýznamnější úlohu jejich důraz na skutky, na nábožensky zakotvenou 

etiku a asketickou každodenní životní praxi. Pochopitelně jim však šlo i o její "teoretický 

základ", o soteriologickou naději, kterou poskytovalo dodržování této praxe, zatímco 

ortodoxii trvale vnímali jako něco nepříliš důležitého, jako "nadstavbu", kterou se měli 

zabývat jenom někteří, jejich náboženští učitelé. Náboženský život banátských a bulharských 

Čechů přitom "býval tak mocný, že vše ostatní se jevilo jen nutnými jevy průvodními" 

(Findeis 1929: 223). České vystěhovalectví do Banátu však mělo dvojí původ i charakter, 

přičemž jen jedna z jeho větví souvisela s východočeským tolerančním sektářstvím (Nešpor 

1999: 135-138). 

Tradiční česká etnografie, jejíž metodické zaměření neumožňovalo dostatečné pochopení 

religijní problematiky nebo jí vůbec pomíjelo (Nešpor et al. 1999: 67-70), soudila, že hlavní 

příčinou všech českých emigrací na počátku 19. století do tehdy rakouského Banátu byly ryze 

ekonomické příčiny. Banátský podnikatel Magyarli totiž začal, jak je doloženo nájemní 

smlouvou z roku 1820 (Špoula 1982: 41), ve dvacátých letech 19. století v tehdy neosídleném 

Podunají těžit dřevo a vyrábět dřevné uhlí a protože nebyl spokojen s prací místních dělníků, 

hledal lepší pracovníky. Pomocí svých agentů proto najímal schopné dělníky v jihozápadních 

Čechách, jimiž osadil nově založené vesnice Alžbětinky, Eibentál, Gemik, Rovensko a 

některé další. 693 Osadníci přitom později tvrdili, že byli do Banátu vylákáni pod falešnou 

vidinou ekonomického prospěchu a dokonce, že vláda s nimi hrála jakousi "nečistou hru", 

protože prý potřebovala schopné hraničáře na tureckou hranici a Magyarliho spekulace, z níž 

nakonec nic nebylo, proto měla být jen nastrčenou (SchlOgl 1925-26: 38; Urban 1930: 7; cf 

Nešpor 1999: 135; Nešpor et al. 1999: 77). Jak ale ukázal etnografický výzkum na konci 

šedesátých let, nebyla to pravda, Magyarlimu prostě nevyšel jeho kalkul, zatímco rakouská 

vláda neměla s migrací Čechů do Banátu nic společného. Jejím hlavním cílem však nebylo ani 

zlepšení ekonomického postavení migrantů, do Banátu rozhodně neodcházela vesnická 

693 Podle Schlčigla (Schlčigl 1925-26) šlo o celkem devět obcí, z nichž osm existovalo ještě na počátku 20. století. 
V roce 1909 v nich 3.949 obyvatel z celkových 4.169 obyvatel uvádělo češtinu jako mateřský jazyk; Auerhan 
1921: 68. 
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chudina, jako spíš sociální důvody a především snaha vyhnout se tíživé vojenské povinnosti 

(Jech et al. 1995: 16). Ale ať už tomu bylo jakkoli, tyto důvody platily jen pro budoucí 

obyvatele osmi z devíti českých osad v Banátu; poslední z nich, Helena, od poloviny 19. 

století nazývaná Svatá Helena (Nešpor et al. 1999: 78), totiž byla jak svým původem, tak 

charakterem zcela odlišná. Vznikla navíc jako úplně první,694 bez souvislosti s ostatními 

českými vesnicemi v tomto kraji. 

Zatímco všechny ostatní české vesnice v Banátu byly osídleny římskými katolíky (SchlOgl 

1925-26: 89; Urban 1930: 28), do Heleny se první katolíci dostali až v roce 1847 v souvislosti 

se zánikem nedalekých Alžbětinek (Karas 193 7: 31; Klíma 1899: 22; Secká 1996: 28; Urban 

1930: 28) a ještě v posledním roce 19. století zde bylo z celkových 766 obyvatel 346 

nekatolíků, zatímco ve všech ostatních českých vesnicích bylo jen 10 nekatolíků z 3.403 

obyvatel (Auerhan 1921: 68). Ani soužití helenských nekatolíků s katolíky ovšem nebylo 

právě idylickou záležitostí, k čemuž přispěla skutečnost, že tamní nekatolíci byli (jak jesště 

uvidíme dále) lidmi dost zvláštního ražení. Odlišná ostatně byla i místa původu helenských a 

ostatních banátských Čechů v jejich rodné zemi. Zatímco totiž původní, nekatoličtí obyvatelé 

Heleny pocházeli téměř výhradně z Čáslavského, Kouřimského, Chrudimského a snad i 

Královéhradeckého kraje, všichni ostatní naopak z oblasti jihozápadně od Prahy a zejména 

z Pošumaví (Nešpor et al. 1999: 75-76). V případě banátských Čechů tedy ve skutečnosti 

došlo ke smíšení dvou charakterově odlišných migrací; působením Magyarliho agentů a pod 

vidinou zproštění vojenské služby totiž do Banátu přišla jen (větší) část tamních Čechů, 

katoličtí dřevorubci ze Šumavy, zatímco protestanti z Čáslavska, Chrudimska a snad i 

Královéhradecka přišli z jiného důvodu, a to ještě před první skupinou. Důvodem, proč 

k tomu došlo, přitom byla jejich náboženská výjimečnost (Nešpor 1999: 136), jak ostatně 

svědčily i jejich pozdější kolektivní vzpomínky, podle nichž do Banátu odešli "pro víru". Na 

základě řady nepřímých důkazů lze proto dnes již s jistotou říci, že česká osada Helena měla 

svůj původ právě ve východočeském tolerančním sektářství. Právě do Banátu totiž vedly 

josefínské transmigrace pardubických "deistů" a chlumeckých izraelitů, a možná i dalších 

tolerančních sektářů v první polovině roku 1783,695 aniž přitom byly plně dodrženy vládní 

694 Dobu vzniku (Svaté) Heleny nelze přesně určit, nejpozději se tak stalo v letech 1820-24; Nešpor et a!. 1999: 
74-75. 
695 V archivu bratislavského sboru a. v. zůstal zachován náboženský výslech příslušníků jednoho jejich 
transportu, zaznamenaný luterským kazatelem M. Institorisem-Moszóczim ze 14. dubna 1783 (Adamiš 1930: 32-
4 ). Jak jsem již ukázal jinde (Nešpor 1999: 132, pozn. č. 14 ), tento výslech odjinud znali i Helfert (Helfert 1877-
79, 1877: 540-1) a Zíbrt (Zíbrt 1904: 5), mylně jej však situovali do Jihlavy. Již v rámci tohoto jediného 
transportu se přitom v plném světle ukázala náboženská nejednotnost (transmigrovaných) sektářů, takže lze 
oprávněně hovořit o "východočeském sektářském partikularismu", tedy o umělém smísení několika odlišných 
sektářských skupin v rámci deportace; viz Nešpor 1999: 132. 
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pokyny o jejich rozdělení a o tom, že muži měli být přiděleni k vojsku, maximálně po šesti k 

jednomu oddílu, a jejich manželky s nimi měly zůstat jako posluha (Adamiš 1930: 31; Helfert 

1877-79, 1877: 536; Zíbrt 1904: 2, 5-9). Celkem šlo o několik transportů po asi 120-170 

osobách (Adamiš 1930: 85), takže nakonec do Banátu dospělo asi 424 Čechů z řad prvních 

tolerančních sektářů (Prášek 1903: 471), kteří byli dáni k dispozici poměrně benevolentnímu 

hlavnímu velitelství v Temešváru. Vojenské velitelství však patrně nemělo na jejich využití 

v armádě zájem a s jejich většinou proto zacházelo stejně jako s dalšími "obyčejnými" 

nekatolickými přistěhovalci z (pozdějšího) Předlitavska (Nešpor et al. 1999: 77-79; cf 

Heroldová 1996: 67, 87). Osadilo je do vznikajících hraničářských vsí, kde mohli žít, jak sami 

chtěli, přičemž s jejich vojenskou povinností se počítalo jen v případě aktuálního válečného 

nebezpečí. Ukazuje na to list schlainingského pastora Ferdinanda Siegla jeho kolegovi 

Rieckovi do Brna z 1 O. února 1784, v němž bylo uvedeno, že "deisté" jsou vesměs rozptýleni 

po banátských vesnicích (Prášek 1903: 470). De facto to znamenalo, že armádní velitelství 

dostálo libovůli prvního transmigračního dekretu, který násilné přesídlení zdůvodňoval 

"lidumilnou" snahou o sjednocení "deistů" se sedmihradskými ariány (tedy antitrinitáři), kteří 

jim údajně byli věroučně blízcí. Stejně tak se ovšem naplnil hlavní zájem josefinské vlády, 

aby v Čechách svými náboženskými výklady "nekazili" další poddané. O jejich další osud se 

proto nikdo valně nestaral. 

Zvládnout utrpení násilné deportace i nový život bez dětí a bez prostředků v Banátu však pro 

sektáře určitě nebylo ničím snadným. Někteří se proto své víry, třebaže možná jenom "na 

oko" vzdali a snažili se tak dosáhnout povolení k návratu do Čech. Nebylo jich asi mnoho, 

avšak obrácení osmnácti "deistů" a dalších sektářů z Rokytna, Chvojence a Žíželic z prvního 

transportu temešským duchovním P. Albertem Karlickým v květnu 1784 se stalo téměř 

dobovou legendou (Adamiš 1930: 84-85; Helfert 1877-79, 1877: 541); k závěru Č. Zíbrta, že 

nakonec konvertovala naprostá většina transmigrovaných (Zíbrt 1904: 15-17), nás to však 

nijak neopravňuje. Podle dvorského dekretu ze 7. června 1783 byl konvertitům povolen 

návrat do Čech (Rezek-Šimák 1927-34: č. 93, 148), čehož asi využilo všech osmnáct 

bývalých sektářů, ale většina dalších je asi nenásledovala, protože není doloženo, že by jim 

byly v Čechách ve větší míře vraceny původně zabavené statky, což tentýž dekret zaručoval. 

Návrat navíc byl odepřen i "zvlášť nebezpečným svůdcům", tedy náboženským učitelům 

sektářů, a to i kdyby konvertovali (ibid.: č. 167). Část transmigrovaných se tedy nakonec do 

Čech vrátila, zatímco část kdesi v Banátě zůstala a její další osudy jsou až do počátku 

dvacátých let 19. století v pramenech naprosto nezřetelné. Potom však přinejmenším část 

těch, kteří v Banátu zůstali, splynula s nově přicházející sektářskou vlnou z Čech. 
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Navrátilci z Banátu se totiž se svými novými církvemi, ať již šlo o katolíky nebo o 

reformované, nijak nesžili; vytvářeli v nich jakási "sektářská ohniska" a vědomě navazovali 

na jejich starší sektářské tradice (Bašus 1984: 109; Hellich 1926: 234; cf Nešpor et al. 1999: 

80). Tak tomu bylo například v Hořátvi, odkud zase s určitostí pocházeli někteří pozdější 

zakladatelé Heleny (Schléigl 1934: 30; cf Nešpor et al. 1999: 82-83), platilo to však i o 

náboženských sektářích z oblasti Pardubicka a Přeloučska, kteří sice v naprosté většině byli 

formálními členy reformovaného sboru v Bukovce, ale s jeho pastorem se neustále přeli o 

"pravou" víru. Tito sektáři se totiž v Čech náhle "ztratili" ve druhé generaci, což však ve 

skutečnosti znamenalo, že se "pořád ... za svými stěhují do Slavonie [ve skutečnosti ovšem do 

Banátu, pozn. ZRN]" (Dobiáš 1881: 1 0). Již autor tohoto záznamu J. Dobiáš přitom tuto 

poměrně značnou migraci dával do souvislosti s tamní českou enklávou, která vznikla 

josefinskými transmigracemi "náboženských blouznivců". Až nezvykle rychlé vymizení 

tolerančního sektářství v oblasti západně od Pardubic proto bylo přinejmenším částečně 

způsobeno právě tímto místním přesunem, který i v tomto případě potvrzuje genealogický 

původ řady nejstarších (svato)helenských rodů (Brandejs 1922: 164; Heroldová 1996: 93; 

Jech et al. 1995: ll; Klíma 1899: 22; Nešpor et al. 1999: 76; Secká 1995: 94; Schlogl 1934: 

7, 30). "Protože sborem byli vylučováni a sami sbor nepovažovali za ,dostatečně bohulibý', 

dostatečně blízký vlastní sektářské náboženské praxi i učení, zřejmě se spolu se svými 

souvěrci vydali hledat místo, kde by se mohli usadit a být plně právi vlastní víře" (Nešpor et 

al. 1999: 84). Zkušenost je pochopitelně zavedla nazpět do vojenské hranice, jejíž 

benevolentní správa jim nekladla žádné překážky; slovy jejich potomků, zavedla je do "země 

zaslíbené" (Schlogl 1925-26: 39), ačkoli sotva zaslíbené všemi svými příkořími a vyloženou 

hospodářskou nezpůsobilost kraje. Její zaslíbení bylo v plně náboženském významu toho 

slova, ve svobodě vyznávat v Banátu jejich vlastní víru. Tito noví emigranti ze středních a 

východních Čech zde (patrně) spolu s potomky těch transmigrovaných souvěrců, kteří se do 

Čech vrátit nechtěli nebo nemohli, počátkem 19. století založili právě osadu Helena. Později 

zde sice alespoň vnějškově splynuli s Magyarliho dřevorubci z jihozápadních Čech, ale ve 

skutečnosti šlo napořád o dvě nábožensky dost přísně rozdělené skupiny, o čemž svědčí jak 

trvalá náboženská endogamie (Secká 1995: 99), tak i další skutečnosti (Karas 193 7: 31; 

Nešpor 1999: 138; Nešpor et al. 1999: 84-86). Stejný etnický původ ani jejich shoda 

v zaměstnání, jímž bylo zprvu dřevařství a později hraničářská služba a zemědělství, přitom 

na této základní hranici mezi oběma skupinami nic nezměnily ani za více než sto let. 

Když podnikatel Magyarli v roce 1826 nebo 1827 zastavil v temešském Banátu těžbu dřeva 

(Klíma 1899: 23; Secká 1995: 94; Schléihl 1934: 7), na kterou angažoval nejenom "své" 
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katolické dřevorubce ale i tamní nekatolíky, všichni čeští osadníci se obrátili na správu 

vojenské hranice, která je "zaměstnala" jako neformální hraniční vojsko. Jejich úkolem bylo 

vytvořit domobranecké jednotky pro případ eventuálního vojenského konfliktu s Osmanskou 

říší, zatímco jinak byli de facto ponecháni svému osudu. Začali se proto živit jako zemědělci, 

avšak hospodářská nezpůsobilost podunajské krajiny a tíživá ekonomická situace nakonec 

jejich část vedla k několika druhotným migracím, buď do rovin nynější Jugoslávie, do 

Bulharska, Argentiny a nakonec i k pozdější reemigraci do Československa. K většině těchto 

přesunů však došlo až ve 20. století, zatímco o životě helenských osadníků do té doby 

nemáme téměř žádné zprávy. Víme jen to, že se v 19. století sami považovali za řádné, ba 

nejlepší "evangelíky", ačkoli jimi vzhledem ke genezi helenské nekatolické enklávy 

samozřejmě nebyli, jak ukazuje i zápis vnějšího pozorovatele, podle kterého "mají sklon 

k sektářství" (Karas 1937: 31). To však nijak nevadilo jejich postupnému přijetí do svazku 

maďarské reformované církve, k němuž došlo po zrušení vojenské hranice a zřízení uherské 

správy Banátu. Svou roli zde zřejmě hrála také upadající rigidita jejich asketických etických 

požadavků, výrazněji se projevující ve druhé a třetí generaci emigrantů (tedy ve třetí a čtvrté 

generaci sektářů). Ještě důležitější ale byl čistě formální charakter této církevní správy; 

protestantská fara totiž na Heleně nebyla, takže k tamním "reformovaným" pouze jednou až 

dvakrát ročně zajížděl kazatel z Temešváru či Clopodie (Jech et al. 1995: ll; Míčan 1931: 34; 

SchlOgl 1925-26: 90). Tento duchovní pak musel během velmi krátké doby vykonat 

bohoslužbu, přičemž v přijímání se samozřejmě toleranční sektáři a jejich potomci od 

reformovaných nijak nelišili, a urovnat často i rok staré matriční záležitosti. Protože navíc šlo 

o duchovního maďarské národnosti, který Čechům nerozuměl (Nešpor 1999: 138), byla 

možnost "prozrazení" jejich ne zcela ortodoxního charakteru naprosto minimální. Vzhledem k 

mizivému kontaktu s farářem a postupné deformaci skupinové paměti se proto později (ne 

však nadlouho) i oni sami začali považovat za "evangelíky", ačkoli proti nim kdysi v Čechách 

tak ostře vystupovali. V dané situaci totiž pro ně bylo mnohem důležitější skupinové 

sebevymezení vůči katolíkům, kteří z environmentálních podmínek opustili svou obec 

Alžbětinky a v roce 1847 se, pravděpodobně pod patronátem vojenské správy, přestěhovali na 

Helenu (Karas 1937: 31; Klíma 1899: 22; Secká 1996: 28; Urban 1930: 28). 

Mezi oběma skupinami totiž z pochopitelných důvodů nastaly dost napjaté vztahy, helenští (v 

této době již svatohelenští) nekatolíci "svých katolických spoluobčanů se stranili a měli s nimi 

časté spory" (Nešpor 1999: 138). Obě religijně definované skupiny se vzájemně téměř 

absolutně uzavřely, což mimo jiné dokumentovala jejich striktní náboženská endogamie, a ze 

stejného důvodu zůstaly mizivé i styky s ostatními nepříliš vzdálenými (katolickými) českými 
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obcemi v temešském Batátu (Secká 1995: 99). Protože na Svaté Heleně dlouho nebyla zřízena 

škola, byly děti vyučovány doma, pochopitelně katolické a nekatolické zvlášť (SchlOgl 1934: 

16); tento stav pak trval i po příchodu prvních diplomovaných učitelů a skončil až 

ekonomicky podmíněným zánikem "evangelické" školy v roce 1896 nebo 1897.696 Ani tyto 

změny proto nijak nepřispěly k poznání sektářského charakteru svatohelenských nekatolíků, 

pro které byla jejich vlastní, "necírkevní" víra mnohem důležitější než formální příslušnost ke 

kalvínské církvi. K tomuto poznání však nemohlo přispět ani nic jiného, protože nábožensky 

rozdělená obec žila fakticky "pro sebe" a se svým valašským (rumunským) okolím se 

nestýkala. Dokonce jím mnohdy přímo pohrdala, což platilo jak pro katolíky, tak pro 

nekatolíky, poněvadž jejich sousedé z okolních, většinou dost vzdálených vsí, byli jednak 

pravoslavní a zároveň byli zřetelně chudší a v negativním slova smyslu "tradičnější". 

Vzájemnou animozitu obou náboženských skupin na Svaté Heleně na čas (a do značné míry 

jen vnějškově) umenšila společná stavba katolického kostela, při níž nekatoličtí osadníci, snad 

z podnětu státních orgánů, ale možná i z vlastní vůle, pomáhali katolíkům za slib, že oni 

později pomohou jim. Katolíci však po dohotovení svého kostela v roce 1879 od svého slibu z 

neznámého důvodu upustili, takže zášť vyvstala nanovo. Nekatolíci se totiž netajili svým 

pohrdáním vůči "zrádcům", ani tím, že jejich zamýšlený kostel má být alespoň o kousek větší 

a honosnější než byl kostel katolický. Svůj záměr dovedli do konce v roce 1887 (Hruza 1992: 

7),697 takže od té doby měla Svatá Helena kostely dva (k nimž později přibyla ještě jedna 

modlitebna). O vnitřním náboženském přesvědčení svatohelenských nekatolíků, o pozitivním 

vymezení jejich víry však v tomto období nevíme prakticky nic. Jejich sbor patrně místo 

absentujícího faráře vedli laičtí domácí kazatelé, z nichž jmenovitě známe M. Trnku, nějakého 

Švejdu a jeho syna Josefa (SchlOgl 1934: 30), avšak co bylo podstatou jejich biblických 

výkladů, zůstává zaváto časem. Z dalšího náboženského vývoje obce můžeme soudit jen tolik, 

že postupně, v dalších generacích docházelo k částečnému rozvolnění sektářské etiky a 

k částečnému věroučnému přiblížení oficiálně deklarovanému reformovanému vyznání. 

Docházelo k tomu však jen mezi některými nekatolíky, zatímco ostatní se s tu větším, tu 

menším úspěchem snažili zůstat věrní "víře svých otců"; tato diferenciace se přitom plně 

projevila na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století, kdy na základě odlišně 

pojímané náboženské etiky došlo přímo k rozkolu v nekatolické části Svaté Heleny. 

696 První letopočet uvádí Míčan 1931: 52 a Schlogl1934: 30; druhý Urban 1930: 30. 
697 F. Hruza ovšem uvádí mylný letopočet dostavby kostela (1895), což opravila Secká 1995: 109. "Zrada 
katolíků" je přitom na Svaté Heleně vzpomínána dodnes; Nešpor et al. 2000: 114-115. 
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Rozpory mezi "věřící", tedy sektářsky rigoristickou a sekularizovanou částí nekatolického 

sboru, jež "dokonce" chodila do hostinců a jejíž dva představitelé hostince vlastnili (Nešpor et 

al. 2000: 114), se asi projevily již při stavbě evangelického kostela (Hruza 1992: 14). Umocnil 

je však nástup Vincence Jauzy na místo clopodijského faráře v roce 1893 a zejména příchod 

probuzeneckých kazatelů a učitelů z Čech. Oproti prvním diplomovaným evangelickým 

učitelům nevalné morálky (ibid.: 7-8; Míčan 1931: 52, 75, 80; Sch10gl1934: 30) to totiž byli 

radikální protestanti, členové svobodné reformované církve, jimž byly vlastní rigoristické 

ortopraktické důrazy některých svatohelenských nekatolíků, sektářské "dědictví otců 

zakladatelů", o jehož zachování a prohloubení se proto výrazně zasazovali. Prvním z těchto 

učitelů, kteří v době nepřítomnosti faráře zároveň plnili kazatelské poslání, byl od roku 1891 

Antonín Svoboda. Když se seznámil s poměry v obci, okamžitě se postavil na stranu 

"věřících" a začal bojovat proti alkoholismu, tanečním zábavám, karbanu, stejně jako odmítal 

křtít nemanželské děti (Hruza 1992: 8; Míčan 1931: 36, 83; Schlogl 1925-26: 37; SchlOgl 

1934: 30). Svobodovo počínání vedlo pochopitelně k odporu sekularizovaných nekatolíků, na 

jejichž stranu se postavil i clopodijský reformovaný farář, formální duchovní správce Svaté 

Heleny V. Jauza. Ten totiž "dopoledne vysluhoval Večeři Páně evangelíkum a odpoledne šel s 

nima do hospody" (cit in. Nešpor et al. 2000: 115-117; cf Míčan 1931: 81) a "věřící" část 

sboru mu vyčítala i další ortopraktické poklesky a celkový odkon od asketické evangelijní 

morálky. "Kdo viděl heJenské svatby, které se za úřadování dp. V. Jouzy [sic] odbývaly, musí 

se za vše jen stydět" (ibid.: 82), povzdechl si proto později jeden z radikálů. A. Svoboda však 

na Svaté Heleně dlouho nepobyl. Faráři, který nad ním měl církevní dohled, se podařilo na 

základě falešného udání z "nazarenství" (cf Nešpor 2003) u seniorátu uherské reformované 

církve prokázat jeho nezpůsobilost a Svoboda musel odejít do Spojených států (Míčan 1931: 

30, 82). Avšak rozkol, který byl do značné míry umocněný jeho plamennými kázáními, 

respektive jeho snahou, aby se věřící rozpomněli na (sektářskou) náboženskou praxi svých 

předků, se však tím již zastavit nepodařilo. Farář Jauza zůstal s nemnoha sekularizovanými 

osamocen proti sektářské většině sboru, jež si jej úplně přestala vážit nejen pro jeho (v jejich 

optice) závažná mravní pochybení, jako byl alkoholismus a karban, ale také pro jeho postup 

ve Svobodově případu. Vyčítali mu také to, že jeho motivace byla hlavně materiální, že se 

bál, aby ztrátou Svaté Heleny clopodijská fara nepřišla o své církevní příjmy (ibid.: 82). 

"Věřící" část nekatolického sboru, která byla nespokojená s nedostatečným Jauzovým 

kázáním a která zároveň potřebovala učitele pro své děti, se proto opět se svou žádostí 

obrátila na ústředí svobodné reformované církve do Čech. To jim doporučilo dalšího 

evangelikála, Slováka Jana Charváta, který v roce 1894 na Svatou Helenu skutečně dorazil a 
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nahradil A. Svobodu v učitelské i kazatelské funkci. Charvátův nástup do evangelické školy a 

na kazatelnu ovšem zásadním způsobem přispěl k potvrzení a dalšímu rozšíření rozkolu mezi 

"věřícími" a "nevěřícími" nekatolíky. V duchu své víry, pro kterou ostatně byl "věřícími" 

povolán, totiž i on kázal proti kouření, pití, karbanu, nemanželským stykům a rozvodům, což i 

proti němu shromáždilo opozici eticky umírněnějších "nevěřících", podporovaných jeho 

církevním nadřízeným V. Jauzou a katolickým učitelem J. SchlOglem (Míčan 1931: 36n.). 

"Oleje do ohně přililo", když se na Charvátovu stranu přidal jeden ze starších obce, Petr 

Kovářík, původně hostinský, jenž se však svého lokálu z náboženských důvodů vzdal (ibid.: 

84). To však už za Charvátem stála většina obce, zatímco proti němu byl farář Jauza a majitel 

druhého hostince "Čermák a Urbánek a ... eště několik numer, kerý nebyli věřící, byli jako 

svět, jako katolíci ... měli hospody a kouřili a to" (cit. in Nešpor et a1.2000: 136). I nový 

kazatel proto byl záhy obviněn ze zavádění nábožensky nepřípustných "novot", z 

"nazarenství" a do dvou let byl společným úsilím Jauzy a SchlOgla ze Svaté Heleny vypuzen 

(Hruza 1992: 8; Míčan 1931: 52; Schlogl 1934: 30); po jeho odchodu již nekatolické 

vyučování na Svaté Heleně zaniklo, protože pražská misie svobodné reformované církve už 

na problematické místo žádného dalšího kazatele nevyslala. Z někdejší školy byla proto 

zřízena fara, i když na vlastního reformovaného faráře si obec musela ještě několik let počkat. 

Odchod J. Chorváta, v krátké době již druhého "věřícího" kazatele, způsobený reformovanou 

církevní vrchností a zesvětštělou částí evangelického sboru, zároveň vedl k definitivní 

roztržce mezi svatohelenskými nekatolíky. Ti nejdůslednější a nábožensky nejopravdovější 

z nich proto dokonce obec opustili a šli hledat náboženskou svobodu na opačný břeh Dunaje, 

do Bulharska. Jen "samostatná dedinka mohla najlepšie vyhoveť ich želanému pokoju a 

národnej i náboženskej slobode" (Michalko 1936: 244). Ostatní se zatím shromáždili okolo 

někdejšího Charvátova pomocníka a sluhy (Chorvát měl chromou ruku) Petra Kýšky, který se 

na Svaté Heleně oženil a proto nemohl být "vyšupován" spolu se svým pánem. Právě Kýška 

od roku 1898 vedl v bývalém Kováříkově hostinci soukromé bohoslužby v duchu svobodně

reformovaných, respektive sektářských idejí (Míčan 1931: 37, 40). U této skupiny postupně 

sílilo přesvědčení o vlastní odlišnosti od "nevěřících" evangelíků (a pochopitelně katolíků), 

které jí nakonec od církve helvetského vyznání úplně oddělilo. Významným faktorem přitom 

zřejmě byl i příchod "vlastního" reformovaného faráře na Svatou Helenu. 

Farář Jauza totiž nebyl vzhledem ke své angažovanosti v kauzách Svobody a Chorváta pro 

většinu svatohelenských příliš vítaným hostem a zřejmě do obce dokonce na čas musel přestat 
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dojíždět,698 což vedlo reformovaný seniorát ke snaze zabránit šíření "sektářského bludu". Pro 

Svatou Helenu tak byl poprvé v její historii a vzhledem k relativní malosti nekatolické obce i 

poměrně překvapivě v roce 1904 ustanoven helvetský farář Lájos Bodnár (Hruza 1992: 10; 

Míčan 1931: 41n.; SchlOgl 1934: 49); mnoho se tím ale nezměnilo, protože P. Kýška naopak 

pro svůj sbor "věřících" ihned žádal české ústředí svobodné reformované církve o vyslání 

vlastního kazatele. Ještě téhož roku přijel sám jeden z jejích hlavních organizátorů J. 

Kostomlatský (Míčan 1931: 41, 89-90),699 který "věřící" nabádal k vystoupení z reformované 

církve. Když k němu skutečně došlo, na Svaté Heleně vznikl sbor "svobodné církve", 

sdružující ty nekatolíky, kteří se bezvýhradně hlásili k asketické morálce svých předků, 

oživené Svobodou a Charvátem. Jejich sbor vedl a kázal v něm P. Kýška, přičemž "věřící" se 

zprvu scházeli v bývalém Kováříkově hostinci, avšak během necelé dekády byli s to 

shromáždit dostatek prostředků na koupi stavení, ze kterého si přestavbou zřídili modlitebnu 

(Míčan 1931: 93-94). Demograf Jan Auerhan, který Svatou Helenu navštívil v prvním 

desetiletí 20. století, o nich se vzácnou upřímností napsal, že ,jsou to sympatičtí, poctiví lidé, 

kteří se snaží plnit do poslední písmeny přikázání Kristova dle toho, jak jim sami porozuměli. 

Jsou horlivými čtenáři Písma a každý svůj názor dovedou ihned opříti případným citátem" 

(Auerhan 1921: 75). "Nevěřící" reformovaní v čele se svým farářem a spolu s nimi i katolíci 

ovšem věci pochopitelně viděli v dost odlišném světle; pro členy "svobodné církve" měli jen 

slova pohrdání a snažili se jim překážet v činnosti, jak jen mohli (ibid.: 75; Hruza 1992: 12; 

Míčan 1931: 89-90, 93-94).700 

Před první světovou válkou a v jejím průběhu sice tvořili na Svaté Heleně početně největší 

náboženskou skupinu obce katolíci ( 429 osob z celkových 814 v roce 191 0), kteří však vždy 

byli striktně oddělení od ostatních vesničanů. Vedle nich zde měla svůj kostel stále se 

zmenšující reformovaná církev, spravovaná maďarskými faráři nevalné morálky (Nešpor et 

al. 2000: 127), jíž nakonec zůstalo věrných jenom sedm rodin (Hruza 1992: ll; Jech et al. 

1995: 24; SchlOgl 1925-26: 90; SchlOgl 1934: 49-51 ). Ani český farář Pavel Po toček, který na 

Svatou Helenu dorazil počátkem dvacátých let, již tento vývoj nedokázal zvrátit a navíc i on 

698 Pro-jauzovsky orientovaná katolická kronika J. Schlogla to ovšem líčila odlišně: "nesváry, které pak vznikly 
[sic] na Heleně jej moc trápilo [sic], tak, že více na Helenu nejezdil a radějí [sic] odešel do pense"; SchlOgl 1934: 
31. 
699 V. Penčev klade chybně vznik svobodné reformované církve již do devadesátých let 19. století, kdy k němu 
byly pouze vytvořeny předpoklady v podobě rozkolu mezi "věřícími" a "nevěřícími"; viz Penčev 1996: 54. 
700 V rámci tohoto intercírkevního boje hrála podstatnou úlohu i pejorativně míněná vzájemná označení, např. 
identifikace svobodných reformovaných jako "sektářských" "adventistů" nebo "baptistů", jíž z neznalosti přejali 
i někteří badatelé (např. Auerhan 1921: 68; Jech et al. 1995: ll). Skutečný baptismus, tedy křtění dospělých po 
jejich duchovním obrácení a další související věroučné i ortopraktické důrazy, však Svatá Helena poznala až po 
první světové válce; Hruza 1992: ll; Schlogl 1934: 49-51. 
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nakonec musel obec opustit z "mravnostních důvodů", protože se rozvedl (Hruza 1992: 17; 

Míčan 1931: 44). Zato Kýškův sbor vzkvétal; ke svým bohoslužbám užíval vlastního 

shromáždění, stojícího na místě pozdější baptistické modlitebny, ale v poměrně dlouhých 

obdobích absence reformovaného faráře zřejmě také evangelického kostela. Členové 

"svobodné církve", oni asketičtí "věřící" sektářského rázu a sektářských kořenů, si proto stále 

častěji začali sami říkat "evangelíci", protože ve své optice byli jedinou náboženskou 

skupinou v obci, která skutečně dostávala požadavkům Kristovy církve. Mezi jejich četbu 

přitom patřily tisky svobodných reformovaných z Čech (Nešpor et al. 2000: 127), což dává 

tušit, že asketická přísnost, religijně zakotvená etika a náboženská praxe zůstávala základní 

devízou této náboženské skupiny. K jejímu rozvolňování nakonec vedlo jejich faktické 

spojení s místními "nevěřícími evangelíky" a generační vývoj. Baptismus, který je 

v současnosti vedle katolictví jediným vyznání svatohelenských, se do obce dostal působením 

frontových navrátilců z první světové války, kdy v nedaleké rumunské obci Coronini vznikl 

misijně velmi aktivní baptistický sbor, ve kterém se nechal pokřtít svatohelenský rodák 

Ferdinand Křivánek s příbuznými. Zřejmě přitom měl za to, že nadále zůstane členem 

"svobodné církve", avšak vedení baptistického sboru jej nakonec přesvědčilo, aby založil a 

vedl vlastní náboženskou skupinu, která se scházela u něj doma.701 Ještě na konci dvacátých 

let však baptismus zůstal omezen jen na okruh pěti rodin, vesměs příbuzných s Křivánkem 

(Urban 1930: 31 ). 

Válečné a poválečné vnější okolnosti se však dotkly i Kýškova sboru. Rakouský Banát totiž 

byl Trianonskou mírovou smlouvou rozdělen mezi nástupnické státy, z nichž Rumunsko, 

jemuž připadla i Svatá Helena, svobodnou reformovanou církev jako náboženskou skupinu 

neuznávalo; v roce 1924 proto četníci jejich shromáždění na Svaté Heleně uzavřeli (Míčan 

1931: 111 ). Kazatel Kýška nejprve uvažoval o spojení s baptisty, protože věděl, že vzájemné 

dogmatické neshody jsou minimální, nakonec mu ale na rumunských baptistech vadil jejich 

neetický postoj k životu, to že upřednostňovali obrácení a nový křest před trvalým úsilím o 

mravný křesťanský život. Animozita se ještě prohloubila, když v roce 1924 přijel na Kýškovo 

pozvání z Čech přijel kazatel Dostál, který v potoce nad obcí pokřtil 27 obrácených dospělých 

z řad "svobodné církve" (ibid.: 111 ), jimž však rumunský baptistický kazatel odmítl na rozdíl 

od Křivánkovy skupiny podat Večeři Páně. Baptisté si však přesto ponechali modlitebnu 

"svobodné církve", kterou v letech 1937-38 na náklady coroninského sboru zbořili a vystavěli 

701 Kazatel svobodné reformované církve P. Kýška si na ně ale stěžoval, že "jedno u nich těžce nesu, že kdo není 
v jejich církvi, i kdyby andělem byl, není uznán věřícím, kdežto když je členem církve, nepadá tolik na váhu 
jeho charakter. Tak my je známe"; Míčan 1931: 108. 
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znovu; baptistickému sboru potom sloužila až do osmdesátých let 20. století. Kýška se proto 

se svými "věřícími" vrátil do evangelického kostela, uprázdněného po odchodu faráře 

Potočka, a na radu českého ústředí Jednoty českobratrské zde v roce 1927 formálně přijal 

reformovaný kazatelský úřad (Míčan 1931: 44, 117). Ze svobodných reformovaných se tak 

úředním zásahem znovu stali "evangelíci", protože ale náboženský zápal většiny někdejších 

"věřících" a jejich potomků postupně uvadal, až nakonec docela zmizel ve třicátých letech po 

odchodu jeho hlavního nositele P. Kýšky do Argentiny (Míčan 1931: 47-48; Nešpor et al. 

2000: 129; Secká 1995: 1 03), nebylo to jen pro forma. 

Z této opětovné sekularizace proto na čas profitovali reformovaní; Českobratrská církev 

evangelická na Svatou Helenu vyslala z Československa faráře Jana Košťála (Karas 1937: 

32), jemuž zůstala věrná naprostá většina někdejších členů "svobodné církve". Jejich 

radikalismus totiž natolik zeslábl, že ekumenicky smýšlející farář a jeho prostá bohoslužba s 

reformovanými základy je stačila uspokojit, zatímco nespokojená menšina někdejšího sboru 

se přidala k ještě o něco asketičtějším a hlavně probuzenečtějším baptistům (Hruza 1992: 21). 

Farář Košťál, na jehož působení svatohelenští dodnes vzpomínají, však v obci nezůstal 

dlouho, jako cizinec totiž musel Rumunsko před vypuknutím druhé světové války opustit a po 

jeho odchodu již evangelická fara zůstala neobsazena. "Staří umírali a mnoho mladých se 

přidalo k církvi baptistů" (ibid.: 21 ), takže po skončení války jen několik málo osob podrželo 

svou reformovanou víru. K soukromým bohoslužbám se scházeli na osiřelé evangelické faře, 

avšak po úmrtí jejich lidového kazatele Štěpána Švejdy i tato setkání ustala. Všichni 

"evangelíci" nebo "reformáti" tak postupně splynuli s baptismem, což ještě asi umocnily 

reemigrace do Československa po druhé světové válce. Reemigrace totiž oslovily výrazně 

větší množství nekatolíků, což zároveň znamenalo značný úbytek členů jak v evangelickém 

tak v baptistickém sboru, které se z tohoto důvodu musely spojit. Svou roli však ale mohla mít 

i větší schopnost baptistů postavit se nastupující komunistické ideologii a jejímu 

protináboženskému tažení, které bylo na Svaté Heleně pochopitelně přísně odsuzováno, což 

vedlo k tomu, že "baptistická modlitebna ... se těšila velké návštěvnosti. Lidé se tam nejednou 

nemohli vejít" (Hruza 1992: 21). 

V období vlády komunistické diktatury v Rumunsku se přitom náboženské vymezení 

svatohelenských nekatolíků, kteří se už všichni hlásili k baptismu, stalo jejich naprosto 

nejdůležitější sebeidentifikační složkou. Jako vždy dříve přitom kladli obzvláštní důraz ani ne 

tak na věrouku, jako na religijní praxi a nábožensky legitimovanou asketickou morálku, které 

jediné jim podle jejich názoru mohly poskytnout náležité soteriologické zabezpečení. 

Přesvědčují nás o tom kromě jiného nově upravené náhrobky na svatohelenském hřbitově, 
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jejichž pořizovací cena byla na místní poměry nesmírná, ale stejně tak náboženská zpěvnost, 

která zcela zastiňuje profánní, takže školou povinné děti se mnohdy i odmítaly učit "světské" 

písničky, a v neposlední řadě i vědomí exkluzivity spásy u baptistů, kteří si nikoli náhodou 

sami pořád říkají "evangelíci" (Nešpor et al. 2000: 133). Jejich vztahy ke katolické části obce, 

přestože z různých důvodů alespoň deklarativně ekumenické, však stále zůstávají chladné a až 

přezíravé. Sektářská morálka a odpor vůči organizovanému církevnictví v této rumunské 

osadě žije dál. Katolíci sice podle nich jsou "skoro jako oni", ale to neznamená, že by se s 

nimi zejména starší generace nechala společně fotografovat, nebo že by baptisté uznávali 

jejich "nemravný" život a podobně. Říkají totiž, že když "voni [katolíci] dou z kostela ... 

zapálej cigára, kouř de vod nich a rovnou do hospody ... potom vopilí padaj po cestě, našeho 

sem neviděl žádného takového ... A pranice sou mezi nima, mezi náma zase nejsou pranice" 

(cit. in Nešpor et al. 2000: 136). S výpověďmi, že katolíci "sou jako svět", "sou dále od 

Boha" (případně Slova Božího), že mají "lehkou víru", protože "to někdo vyřídí za ně" a že 

odtud pramení jejich, v přísné baptistické optice nesprávné a "bezbožné" chování, se při 

podrobnějším průzkumu setkáváme nesmírně často. Svatohelenští nekatolíci tradičně popisují 

nábožensky nehloubavou katolickou víru průpovídkou, že "popa je s Biblí a sedlák s vidlí"; 

stejně negativně se však dívají také na vysokou míru sekularizace současné české společnosti, 

o které se příležitostně dozvídají. 

Sektářský typ zbožnosti svatohelenských nekatolíků se však vedle uvedeného 

sebevymezování vždy projevoval a projevuje i pozitivně, k čemuž nestačí prosté církevní 

bohoslužby, a proto se osadníci zejména ke stáru, když už polní práce z většiny zastanou 

jejich děti, neustále obírají studiem Písma i dalších náboženských textů a rozjímáním nad 

nimi. Právě tak se přitom rodí svébytné lidové věroučné výklady, specifické interpretace 

Evangelia, se kterými se v této náboženské skupině setkáváme doslova na každém kroku 

(Nešpor et al. 2000: 135-138). Mezi nejzajímavější zachycená podání přitom nepochybně 

patří úvaha, že katolíci "mají slabý anděle", poněvadž jim neposkytují dostatečné náboženské 

životní zabezpečení, a proto se mezi katolíky vyskytuje sebevražednost, zatímco u baptistů 

nikoli. Zda přitom jde o realistický popis existence suicidity uhelenských katolíků oproti její 

neexistenci u baptistů, nebo jen o jistou dogmaticky podmíněnou projekci, to se nepodařilo 

zjistit, ale pro první uvedený výklad se přesto překvapivě zdá pravděpodobnějším. Per 

analogiam můžeme soudit, že velmi podobně vypadaly i lidové nekatolické náboženské 

výklady před dvěma sty lety, ač o nich pochopitelně nevíme nic bližšího. V případě 

svatohelenských nekatolíků, zřejmě posledních žijících duchovních potomků východočeských 

tolerančních sektářů, tedy došlo vzhledem k odlišným vnějším podmínkám k dost rigidnímu 
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přetrvávání religijně vymezené mateřské kultury. Došlo zde k petrifikaci sektářského 

nábožensko-skupinového typu, který si do značné míry podržel sociální charakteristiky 

předmoderní lidové zbožnosti. 

V reemigracích po druhé světové válce ze Svaté Heleny odešla více než třetina jejích 

obyvatel, 580 osob najmě nekatolických vyznání. Směřovali do Chebu, kde byli úředně 

evidováni, kde jim bylo poskytnuto ošacení a něco peněz a odkud byli dále rozesíláni do míst, 

kde se jim dostalo ubytování a zaměstnání. Ti kteří se rozhodli pracovat v průmyslu, zůstali 

většinou v Chebu a jejich naprosto majoritním zaměstnavatelem se stal podnik ESKA, nebo v 

menšině případů odešli do chemických závodů ve Falknově/ Sokolově a v Lovosicích, do 

Kraslic či do hnědouhelných dolů Žacléřsko-Svatoňovického revíru. První léta po reemigraci 

tak byla charakteristická značnou migrací novoosídlenců, kteří se stěhovali za zaměstnáním 

(Jech et al. 1995: 172; Secká 1996: 101). Svou roli zde hrála i skutečnost, že původní 

kovorolníci nebyli uvyklí českým dělnickým profesím a ani plnému zaměstnání v průmyslu, 

což jim dělalo značné potíže. Ale zvykali si rychle, takže již v první polovině padesátých let 

došlo k protisměrné reakci, k postupnému zpětnému sestěhovávání baptistických reemigrantů 

ze Svaté Heleny do Chebu a do Lovosic. Toto sestěhovávání však bylo podmíněno hlavně 

nábožensky, novou možností shromažďovat se na religijní bázi. V Chebu a v Lovosicích totiž 

vznikly poměrně silné komunity baptistických reemigrantů ze Svaté Heleny, za nimiž se 

stěhovali jejich bývalí sousedé; naproti tomu katoličtí reemigranti ze Svaté Heleny, Gerniku a 

dalších českých osad z Banátu zůstali rozptýleni po okolních i vzdálenějších vsích. 

Praktickým důsledkem tohoto různého, konfesijně podmíněného vztahu k městskému životu, 

zaměstnání v průmyslu a s tím souvisejícímu vytváření sebevymezující religijní skupiny, byl 

rozdílný náboženský vývoj baptistických a katolických reemigrantů. Baptisté totiž své 

shromáždění v Chebu založili již v roce 1949 a v šedesátých letech si vystavěli i modlitebnu a 

o něco později k tomu došlo i v Lovosicích. Přitom "shromáždění znamená pro tuto skupinu 

centrum, uvnitř kterého probíhá veškeré společenské i rodinné dění" (Jech et al. 1995: 175), 

zatímco u katolíků k ničemu takovému nedošlo. Asimilace katolíků do české společnosti tak 

byla právě pro jejich nezájem o náboženské sebevymezení dokonána již v první generaci 

reemigrantů a z jejich dětí se k náboženství nehlásil nikdo nebo téměř nikdo. Bylo to asi 

podpořeno i tím, že v malých lokálních komunitách byli vystaveni daleko větším sociálním 

tlakům majority, že se asi sami snažili o co nejrychlejší asimilaci, aby se zbavili posměchu 

pro svůj "rumunský" původ (ibid.: 173-175). Naproti tomu chebští i lovosičtí baptisté tvořili 

poměrně velké a tudíž společenských tlakům značně odolné skupiny, pro které bylo 

přinejmenším v první a částečně i ve druhé generaci charakteristické vypjaté izolační pojetí 

685 



zbožnosti, představované například přísnou náboženskou endogamií skupiny. Sektářská 

exkluzivita jejich religiosity, dobře nám známá již ze Svaté Heleny, zůstala zachována a 

zřejmě jim byla okolím i vyčítána. Tvořili svébytnou náboženskou skupinu, spravovanou 

(vedle řádného kazatele) i jejich vlastním laickým kazatelem, v níž byly silně zastoupeny i 

nejmladší generace. Vůči tlaku státní správy, reprezentovanému například častými výslechy a 

pracovními problémy jejich kazatele a snad i existencí udavače ve sboru, proto byli do značné 

míry imunní. Tento tlak v nich navíc vyvolával odpor a tím větší semknutí okolo víry a 

náboženské skupiny. 

Baptistická komunita reemigrantů začala po pádu komunistické vlády v obou zemích od 

počátku devadesátých let 20. století organizovat zprvu pomoc a později i individuální 

reemigrace svých souvěrců z Rumunska, tzv. reemigraci devadesátých let. Ti do baptistického 

sboru jaksi "vlili novou krev", protože přestože náboženský život baptistů daleko přesáhl 

životaschopnost religiozity katolických reemigrantů, přesto se postupně do určité míry 

vytrácel. Do shromáždění pravidelně docházela jen ztenčující se první a částečně i druhá 

generace novoosídlenců, přestalo se bezvýhradně dbát na náboženskou endogamii. Ne snad, 

že by jejich zbožnost ztratila příliš ze své sektářské výlučnosti, nově přišedším se však jevila 

až příliš "profánní", v České republice se setkali s jevy na Svaté Heleně nevídanými. Tato 

profanace sice samozřejmě ani zdaleka nedosáhl obecné míry ateismu v české společnosti, 

avšak přesto si jej nově příchozí vysvětlovali "zhoubným vlivem" české majority; tedy 

několika sňatky s "ateistickými" Čechy a především oním tak obvyklým budováním 

rekreačních chat a chalup, které "ubíralo síly" od vážnějších, tedy náboženských životních 

zájmů. Nově příchozí reemigranti se proti tomu radikálně postavili. Reemigrace devadesátých 

let 20. století přitom znamenala a (okrajověji) dosud ještě znamená poměrně rozsáhlou vlnu 

individuálních odchodů z českých vesnic rumunského Banátu do Československa a později do 

České republiky (Secká 1993: 178). Zatímco v polovině roku 1991 v tehdejší ČSFR žilo asi 

padesát Čechů původem z Banátu (Jech et al. 1995: 175), o rok později to už bylo třikrát víc 

(Secká 1993: 180) a dnešní stav přesahuje tisíc osob. Většina těchto reemigrantů přitom 

směřovala za svými příbuznými, účastníky poválečných reemigrací, kteří jim pomáhali nalézt 

ubytování a zaměstnání a "bez jejichž pomoci by se nedokázali v nových podmínkách 

orientovat" (ibid.: 180, 182). V případě svatohelenských baptistů proto hrála naprosto 

nezanedbatelnou úlohu pomoc chebského sboru, těchto "duchovních příbuzných" nových 

emigrantů, kteří se svým souvěrcům snažili příchod do nové vlasti všemožně ulehčit. Míru 

této pomoci, samozřejmě ve spojení s jistým sklonem ke "světské askesi" a tedy s větším 

zájmem o reemigraci mezi baptisty, si zřetelně uvědomíme, uvážíme-li, že mezi prvními 
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reemigranty devadesátých let bylo z cca 150 osob pouhých 15 ne-baptistů, tedy katolíků (stav 

v roce 1992; ibid.: 180). Kromě toho se zde ale asi uplatnil i vliv katolického duchovního 

správce českých osad v Rumunsku, gernického děkana, který se k reemigracím devadesátých 

let od počátku stavěl negativně. Protože věděl, jak vypadá nábožensko-církevní scéna 

současné České republiky, neváhal dokonce říkat, že reemigrace "vede lidi do pekla". 

Třebaže přitom sami reemigranti udávají jako hlavní důvod svého příchodu do 

Československa svůj etnický původ, je zřejmé, že daleko větší úlohu v něm hrají faktory 

ekonomické a sociální (Secká 1993: 178). V současném Rumunsku, a hlavně na venkově, 

totiž panuje bída a možnost srovnání s relativně bohatou a blahobytnou českou společností, 

kterou rumunští Češi mají díky svým cestám za příbuznými, tuto skutečnost jenom potvrzuje. 

Avšak proto ještě nelze novoosídlence z Rumunska považovat za vypočítavé nebo dokonce za 

málo pracovité, neboť opak je pravdou, samozřejmě s výjimkou důsledného svěcení dne Páně. 

Velká a v Čechách nebývalá pracovitost přitom reemigrantům zajišťuje nejen bezproblémové 

pracovní zařazení i při současné poměrně značné míře nezaměstnanosti v České republice, ale 

mnohde je jim z tohoto důvodu dokonce dávána přednost před českými starousedlíky (ibid.: 

178). Tuto pracovitost lze patrně vysvětlit protestantskou, v tomto případě baptistickou 

"světskou askezí" (Weber). Osmihodinová pracovní doba se totiž reemigrantům nezdá 

"dostatečně dlouhá", cítí že mohou a tudíž by měli pracovat víc. Toto náboženské pochopení 

práce, jehož "podstatou není tiché trpění a snášení, nýbrž vyznávající a jednající čin" 

(Troeltsch 1934: 43), přitom reemigranti devadesátých let dávají zřetelně najevo i okolní 

české společnosti. Soudí totiž, že "i Češi se od nich mají co učit", čímž míní primárně 

náboženský pohled na život. V dnešní době jde o pohled sice stále ještě sektářský, avšak už 

zřetelně církevně (baptisticky) zakotvený. 

Náboženský život v bulharském Vojvodovu 

Nábožensky motivované rozrůzňování svatohelenských nekatolíků však nebylo vyčerpáno 

jejich vzájemnými půtkami a ani odchodem jejich části do "země otců". Nejdůslednější 

svatohelenští "věřící" na konci 19. století, stoupenci někdejší sektářské náboženské praxe 

oživené probuzeneckými kázáními A. Svobody aJ. Chorváta, totiž po vynuceném odchodu 

těchto kazatelů usoudili, že pro ně na Svaté Heleně již není místo. Toužili být se svou vírou 

sami, bez závazků vůči jakékoli, podle jejich soudu nutně "zesvětštělé" církevní vrchnosti i 

profanizované části jejich sboru, která se zase příliš "blížila" nenáviděným katolíkům. Jejich 
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jediným přáním proto bylo vytvoření vlastní samosprávné obce, ustavená na sektářském 

náboženském základě, nebo alespoň obce v níž by měli většinu.702 

Podle jejich názoru příliš "zesvětštělou" Svatou Helenu se proto rozhodli opustit, ale nešli 

nikam do neznáma. Využili totiž bulharského Osidlovacího zákona z roku 1880, který za 

výhodných podmínek umožňoval i nebulharským zájemcům usadit se v Bulharském 

království (Penčev 1998: 481). Teprve po úspěchu jakési předsunuté mise, která s 

bulharskými úřady projednala podrobnosti, Svatou Helenu v letech 1897-98 opustilo asi 

padesát až šedesát nejradikálnějších rodin. Ty byly v Bulharsku usazeny nejprve na Plevensku 

a na Kněžsku, avšak nevraživost okolního bulharského etnika a nedobré environmentální 

podmínky je nakonec donutily tato místa opustit. Byly na čas bez přístřeší, což ve spojení s 

dalšími útrapami tohoto exodu vedlo jejich menšinu (asi 18 rodin) k návratu na Svatou 

Helenu, kde posílili vznikající sbor svobodné reformované církve (Penčev 1996: 56), většina 

však vytrvala a bulharská vláda jim nakonec přidělila půdu v lokalitě Gladno Pole mezi 

obcemi Bukjovci a Krušovnica v severozápadní části země. Zde byla v roce 1900 nově 

založena obec Vojvodovo (Nešpor et al. 2001: 62-64; Penčev 1996: 54-56; !dem 1998: 480-

486), na jejím založení se přitom vzhledem ke ztenčenému počtu svatohelenských "věřících" 

částečně podíleli i etničtí Slováci z Mrtvice, vyznávající nazarenství (Heroldová 1996: 93; 

Nešpor 2003: 73-74). 

Protože Vojvodovo bylo založeno výhradně svatohelenskými "věřícími" a podobně přísně 

asketickými slovenskými nazareny, nijak nepřekvapí soudy dobových pozorovatelů, že 

náboženský život vojvodovských "býval tak mocný, že vše ostatní se jevilo jen nutnými jevy 

průvodními" (Findeis 1929: 223), nebo že náboženství "hralo a hrá aj dnes [30. léta 20. 

století] u nich viičšiu úlohu, ako u všetkých ostatných [Čechů a Slováků v Bulharsku]" 

(Michalko 1936: 244). "Věřící" a nazareni přitom sice tvořili obecní majoritu, avšak 

bulharské úřady v prvním a druhém desetiletí nového století do Vojvodova usadily i další 

etnické (Bulhaři, Rusové) a náboženské skupiny, pravoslavné, katolíky a paulikiány 

(Heroldová 1996: 93; Nešpor et al. 2001: 78). Některé tyto skupiny (paulikiáni) sice musely, 

vzhledem k primárně náboženskému charakteru obce a ke skupinovému tlaku, který na ně byl 

vyvíjen, Vojvodovo časem opustit, ale i přesto lze tuto obec označit za vpravdě polyetnickou 

a polykonfesní. Její vývoj přitom lze rozdělit do dvou odlišných období (Nešpor et al. 2001: 

74); v prvním období po založení obce až asi do roku 1925, kdy ve Vojvodovu "vládla" 

702 Marxistická etnologie naproti tomu vykládala druhotnou migraci ze Svaté Heleny, v jejímž důsledku bylo 
založeno Vojvodovo, ekonomickými příčinami (např. Secká 1995: 98; Vaculík 1983: 83). Nesprávnost tohoto 
výkladu však ukázali Penčev 1996: 54-56; !dem 1998: 480-486 a Nešpor 1999: 139-140. Podrobněji k této 
otázce Nešpor et a!. 2001: 62-64. 
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generace přistěhovalců, totiž došlo k přísnému oddělení všech náboženských skupin, které 

vyvrcholilo rozpadem svatohelenských přistěhovalců na radikální a sekularizovanou část. Ve 

druhém období, charakterizovaném denominačním typem zbožnosti a představovaném druhou 

generací, se naopak uplatňovala rozvíjející se spolupráce mezi jednotlivými religijními 

skupinami a postupné nahrazování výhradní náboženské skupinové identity jinými způsoby 

(sebe)vymezování jedince i skupiny. 

Svatohelenští "věřící" po svém příchodu do Bulharska vytvořili vlastní sbor, ostražitě 

sledující okolní dění prismatem své radikální interpretace Evangelia. Služby Boží si 

vykonávali sami (Michalko 1936: 244; Penčev 1996: 61) a jen v otázce oddavků museli 

přistoupit na formální církevní režim, vyhovující bulharským zákonům (oddával je 

metodistický farář z Plevenu). Jak ale sledovali počínání metodistických misionářů, shledali, 

že se od nich "liší jen ve formálnostech" (Auerhan 1921: 94), ve věrouce kterou beztak nikdy 

nepovažovali za příliš významnou. Celý sbor se proto v roce 1902 formálně přihlásil k 

bulharské metodistické církvi, jejíž asketická morálka mu plně vyhovovala a navíc 

poskytovala potřebné vnější, formálně-církevní zakotvení, stejně jako tomu bylo na Svaté 

Heleně v případě svobodné reformované církve. Téhož roku si také, s podporou bulharského 

ústředí metodistů, postavili sborovou modlitebnu, tzv. Dolní kostel. Radikální sebevymezení 

vůči jiným náboženským skupinám v obci, vyjádřené přísnou religijní endogamií, ale i 

neméně silný odpor vůči okolnímu pravoslavnému bulharskému etniku, přitom pochopitelně 

zůstal zachován (Penčev 1996: 62; /dem 1998: 485). Čeští sektáři si Bulhary brát nemohli už 

z toho důvodu, že "byli hodně věřici". Jak poznamenal V. Penčev, nejdůležitějšími 

etnodiferencujícími a etnozachovávajícími faktory české enklávy ve Vojvodovu byly 

"náboženství, jazyk, škola a folklorní tradice. Zvláště bych pak zdůraznil roli náboženství" 

(Penčev 1996: 59); i zde proto pochopitelně byl zapovězen alkohol a kouření (Findeis 1929: 

223; Heroldová 1996: 93; Michalko 1936: 245-247; Nešpor et al. 2001: 84), divadlo 

(Folprecht 1940: 21), tanec a světské zábavy vůbec (Findeis 1929: 223; Heroldová 1996: 93; 

Michalko 1936, s. 245-247; Penčev 1996: 61), neboť to vše bylo pokládáno za smrtelný hřích, 

za protivení se vůli Boží a za nejjistější cestu, jak se připravit o spásu. Stejným prismatem 

bylo vnímáno i náboženské ocenění práce (Nešpor et al. 2001: 71; cf Heroldová 1996: 92; 

Michalko 1936: 255) nebo další popracovní činnosti, přičemž dobový pozorovatel 

poznamenal, že "knihy mají naši krajané pouze náboženské a také časopisy odebírají jen 

církevní" (Auerhan 1921: 94; obd. Michalko 1936: 248). 

Vojvodovské metodisty zprvu vedl plevenský farář B. Todorov, ale protože jim vadila jeho 

jazyková odlišnost, obec se snažila stejně jako už dřív na Svaté Heleně, aby získala faráře z 
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Čech. Stalo se tak v roce 1906 v osobě M. Roháčka (Michalko 1936: 245; Penčev 1996: 

60),703 avšak nový kazatel ve Vojvodovu dlouho nepobyl. Sektářská morálka první generace 

vojvodovských totiž byla rigorističtější než jeho vlastní, "Roháček se proti prýsnym 

náboženským mravom vojvodovským prehrešil jednak svojím životem [patrně se rozvedl, 

pozn. ZRN], jednak, že sa pustil tiež do politiky" (Michalko 1936: 245). Nadřazení sborové 

morálky nad kazatelovu bylo do značné míry umožněno faktickou správní a soudní autonomií 

obce, v jejímž čele stál za tichého souhlasu bulharských orgánů téměř všemocný kostelní 

výbor zvaný "trojčlenka" (Penčev 1996: 62; !dem 1998: 485). "Oni měli tu moc, že mohli 

uspořádat vztahy, nebo dávat manžele znovu dohromady, mohli soudit rozepře mládeže a 

veškeré druhy přečinů, viníci byli nuceni podrobit se rozsudku místního soudu [tj. kostelního 

výboru] a oni se podrobovali" (Penčev 1996: 62), přičemž zároveň samozřejmě platilo, že 

kjakýmkoli přestupkům těchto radikálních etických norem nedocházelo buď vůbec, anebo 

jenom ve výjimečných případech. Skupinový tlak, představovaný kostelním výborem vedl 

také k vypuzení "bludařských" paulikiánů z obce (Penčev 1998: 484), stejně jako k 

přinejmenším chladnému vztahu české obecní majority k nábožensky "zaostalým" 

pravoslavným (Nešpor et al. 2001: 79; Penčev 1996: 60; !dem 1998: 484). Po Roháčkově 

odchodu vojvodovské metodisty nadále církevně spravovali bulharští kazatelé z Plevenu a od 

roku 1926 jejich vlastní maďarský kazatel J. Harman; tito formální církevní vedoucí však 

měli na obecní dění jen minimální vliv. 

Jednota metodistického sboru, postavená na přísných etických nárocích, ovšem nevydržela 

věčně. Jen část druhé generace přistěhovalců ze Svaté Heleny totiž byla ochotná plně dostát 

asketické zbožnosti svých rodičů, zatímco většina ovlivněná školní osvětou i frontovými 

zkušenostmi z první světové války žádala její rozvolnění, projevující se především ve 

změněném, pozitivním vztahu ke krajanskému hnutí a k lidové nenáboženské zpěvnosti. 

Tento rozkol umocnil příchod samozvaného německého darbistického misionáře E. Kowala 

na počátku dvacátých let 20. století, který se stal důsledným obhájcem někdejší asketické 

morálky a na svou stranu získal radikálnější část sboru. Ve Vojvodovu nastal paradoxní 

rozkol mezi "pravověrnými", hlásícími se k tradiční morálce a novému Kowalovu vyznání 

(darbismu) a "zesvětštělými", hlásícími se k v obci tradičnímu výkladu Evangelia 

(metodismu) avšak ustupujícími ve svých etických důrazech. Darbistická menšina si díky 

sponzorským darům z Německa již v roce 1925 postavila v obci druhý, Horní kostel, po jehož 

703 J. Auer han uvádí až rok 191 O, ale patrně jde o omyl; viz Auer han 1921: 94. 
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dokončení se zdálo, že rozkol potomků přistěhovalců ze Svaté Heleny již bude definitivní 

(Findeis 1929: 224). 

Nakonec však byl ale opak pravdou. Rigoristická protisekularizační tendence části druhé 

generace neměla dlouhého trvání a to i přes protichůdné Kowalovo snažení. Zanedlouho proto 

"i samotní věřící byli jen stěží schopni určit rozdíly [mezi metodisty a darbisty] ... ,Kázalo se 

to samé', ... ,Měli jsme jaksi jednu víru. Vždyť jsme evangelíci"'(cit. in Penčev 1996: 60). 

Jediným skutečným rozdílem proto zůstala příslušnost ke kostelům, děděná v jednotlivých 

rodinách; některé rodiny chodily na bohoslužby do Dolního kostela a byly proto 

"metodistické", zatímco jiné do kostela Horního, takže byly "darbisty". Tento vývoj byl do 

značné míry umocněn vnějšími okolnostmi, faktickou správní autonomií obce, která z ní 

vytvořila zcela samostatnou, vnitřně pluralitní enklávu, v níž sice existovaly rozličné 

náboženské výklady světa, avšak aniž byl některý z nich s to nabýt převahy. Se vznikem 

darbistického sboru zároveň zanikla dosavadní autorita "trojčlenky". "Rostoucí technizace 

společnosti, která nutila k otevření se bulharské společnosti, ve spojení s osvětovým 

působením školy a frontovými zkušenostmi veteránů z první světové války pak nezbytně 

vedly k odvrhnutí někdejšího partikularismu, k onomu [niebuhrovskému] ,kompromisu se 

společností' ... z Vojvodova se stala rurální pospolitost denominačního typu" (Nešpor et al. 

2001: 81). 

V této podobě vojvodovské "církve" trvaly až téměř úplné reem1grace obce do 

Československa po druhé světové válce; právě reemigraci přitom byla úplným triumfem nově 

vzniklé a do značné míry vnější etnické sebeidentifikace této lokální skupiny nad identifikací 

náboženskou (cf Hirt 2001). Z někdejších 127 českých a slovenských rodin ve Vojvodovu 

totiž zůstalo jen pět smíšených rodin a jediná pouze česká rodina (Heroldová 1996: 94; 

Penčev 1996: 67; Vaculík 1983: 83). Fakticky vylidněná obec byla bulharskou vládou 

dosídlena pravoslavným etnikem, škola a obě české modlitebny byly pochopitelně uzavřeny. 

Metodistickému faráři S. Popovovi bylo zakázáno kázat a v letech 1949-54 byl dokonce 

komunistickou vládou vězněn. Soukromé pobožnosti skupinky vojvodovských Čechů však 

přesto trvaly, do roku 1953 dokonce v Dolním kostele. Avšak tato skupina, jakkoli počtem 

malá a stále se zmenšující (v dnešním Vojvodovu nalezneme jen tři etnické Čechy a Slováky), 

se přese všechno stala významným činitelem ovlivňujícím lokální náboženské dění. Z jejich 

setkávání, jehož se ve stále narůstajícím počtu začali účastnit i místní Bulhaři, totiž 

v osmdesátých letech století za podpory vojvodovského rodáka, metodistického kazatele B. 

Popova vznikl zárodek obnovy zdejšího metodistického sboru (Nešpor et al. 2001: 83-84). V 

plné míře k ní ovšem došlo až po pádu bulharské komunistické vlády po roce 1989, přičemž 
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vojvodovský metodistický sbor je v současnosti natolik aktivní, že připravuje nákladnou 

stavbu nového shromáždění. 

Náboženské dějiny vojvodovských Čechů tím však neskončily, protože stejně jako v případě 

Svaté Heleny a dokonce relativně ještě víc platilo, že po druhé světové válce došlo k jejich 

přesunu do Československa. Reemigranti z Vojvodova postupem času vytvořili poměrně 

stabilní částečně novoosídlenecké obce na jižní Moravě - Březí, Dolní Dunajovice, Drnholec, 

Hrušovany, Frélichov, Kuchařovice, Nový Přerov, Valtice a Vlasatice. Přestože je však z 

Bulharska vyvedla "nově nabytá" etnická identita, tato identita se v průběhu konfrontací s 

domácím českým etnikem dostala do krize. Z reemigrantů se záhy stali "Bulhaři", což ve 

spojení s jejich stále ještě dost významnou náboženskou, respektive ortopraktickou 

identifikací zprvu vedlo k určitému znovuoživení významu náboženství. Reemigrantské obce 

na jižní Moravě se proto dodnes od svého okolí výrazně odlišují zejména tím, že v nich 

existují poměrně silné metodistické či křesťanské sbory, které byly ustaveny krátce po 

reemigraci. Například obyvatelé Nového Přerova požádali úřady již v roce 1949 o přidělení 

společného náboženského domu, kde by se metodisté k bohoslužbám scházeli dopoledne a 

příslušníci křesťanských sborů odpoledne (Hrůzová 1999). Poněvadž se svou žádostí přišli 

jako první a včas, bylo jim jako jediným nastupující komunistickou státní správou ještě 

vyhověno, přestože místní exponenti režimu se na tyto aktivity pochopitelně dívali negativně. 

Na místě darovaného hostince, který strhli, novopřerovští rychle vybudovali důstojnou 

modlitebnu. Z příkazu státních orgánů sice příslušníci křesťanských sborů brzy museli svých 

shromáždění zanechat, protože nepatřili mezi státem uznané konfese, avšak pod svá 

"ochranná křídla" je ze solidarity vzali brněnští baptisté. Pamětníci vzpomínají na jednání s 

brněnským baptistickým sborem, jehož představitelé jim říkali "než vás povolí, můžete být u 

nás", ačkoli toto spojení bylo čistě jen formální. Jako zvláštní část brněnského sboru 

darbističtí reemigranti existovali až do počátku šedesátých let, kdy byly křesťanské sbory 

státem uznány, a kdy došlo i k ustavení řady dalších sborů tohoto vyznání. Se nevstřícným 

postojem státu a strany se ovšem v téže době pochopitelně potýkaly i sbory metodistické, 

které byly většinou až do počátku šedesátých let nucené k soukromým bohoslužbám. K 

vybudování jejich dalších modliteben a k řádnému ustavení nových sborů došlo i v případě 

metodistů až v šedesátých letech. 

Přestože se komunistické státní moci naprosto nepodařilo vykořenit religiozitu vojvodovských 

reemigrantů a postupně se o to i přestala pokoušet, ani jim se nevyhnula poválečná 

sekularizace českého a moravského venkova. A tak přestože víra předků sice zůstává 

respektovaná, dnešní počet praktikujících věřících do 30ti let lze odhadnout na menší než 
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10%, tedy podíl blížící se obecnému zastoupení aktivních věřících této věkové skupiny v 

soudobé české společnosti. Zřejmý rozdíl vzhledem k do značné míry přetrvávající asketické 

religiozitě ze Svaté Heleny reemigrovaných baptistů, rozdíl proti jejich sektářskému vědomí 

vlastní výlučnosti, je patrně dán předchozím vývojem. Postupný přerod Vojvodova v 

pospolitost denominačního typu, v níž náboženství přestalo hrát nejdůležitější identifikační a 

sebeidentifikační roli, totiž vedl k možnosti jeho relativně snazší ztráty ve druhé generaci 

přistěhovalců, umocněné samozřejmě vývojem okolní společnosti. Naproti tomu na Svaté 

Heleně a mezi reemigranty z této oblasti bylo vždy určující vědomí vlastní soteriologické 

exkluzivity na základě úzkostlivě dodržované asketické náboženské praxe. Právě tento 

sektářský typ zbožnosti působil jako izolační faktor vůči domácí české majoritě. I zde by sice 

asi nakonec došlo ke splynutí, avšak sektářské tendence chebských a lovosických baptistů 

byly opětovně v devadesátých letech výrazně posíleny příchodem nové reemigrační vlny 

z Rumunska, čímž v těchto komunitách došlo k upevnění vztahů k mateřské obci a růstu 

izolacionismu vůči jejich sekularizovanému okolí. 

6. Český lidový spiritismus a jeho různé formy704 

Vědeckému studiu spiritismu, hnutí které od poloviny 19. století tak razantně zasáhlo lidové 

vrstvy po celé Evropě, ve Spojených Státech, Brazílii i jinde, vždy stál v cestě jeho stejně 

prudký intelektuální odsudek. Postosvícenská kognitivní elita, vyznávající ideu pokroku, 

bezmezné evoluce racionality, inteligence a schopností člověka jako druhu a zejména jeho 

obzvlášť nadaných představitelů (sebe samých) bezmála jako nové náboženství, v tomto hnutí 

nespatřovala než nové tmářství, průlom magického uvažování do slibně se konstituujícího 

vědeckého, empiristického světového názoru většiny populace. Tento smysl má Frazerova 

obava v závěru jeho Zlaté ratolesti (Frazer 1994: 613), stejně ostře protimagicky a tedy 

protispiritisticky se však do budoucnosti dívala i většina jeho vědeckých souputníků a jejich 

žáci (Rádi 1922; Škola 1922; později Horká 1961: 126-145; Pertold 1956: 121-125). Českou 

situaci popsal M. Plecháč slovy ,jest poměr inteligence k hnutí zdrženlivý ... v obsáhlém 

sborníku ,Novopacko' [oblasti, kde byl v té době spiritismus nejrozšířenější, pozn. ZRN] 

marně bychom hledali kapitolu o spiritismu" (Plecháč 1931: 60). Asi nejvíce pozornosti 

tomuto hnutí věnovali někteří spisovatelé, A. Stašek v Blouznivcích našich hor, J. Šír 

704 Tento exkurs tvoří studie Nešpor 2003b, zkrácená o popis nově objevených pramenů (spiritistických kreseb), 
k níž naopak byly doplněny odkazy na nejnovější literaturu. 
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například v povídkách Tkalci, Souboj světla , F. X. Šalda ve druhém svazku Loutek a dělníků 

božích či K. Sezima v V soumraku srdcí, takže "bez nich bychom pravděpodobně brzy 

nevěděli, čím spiritismus zdejšímu lidu ... byl" (ibid.: 61). Jejich recepce spiritismu ovšem 

byla primárně umělecká, proto rozhodně nelze bez výhrad souhlasit s názorem M. Machovce, 

že "zaměření Staškovo má i vědeckou hodnotu, neboť on první obrátil pozornost od názorů 

sektářů k životním okolnostem, z nichž tyto názory vznikaly" (Machovec-Machovcová 1960: 

287). Proti spiritismu se však postavili i badatelé vycházející z náboženských pozic, kteří v 

něm viděli svého druhu "nekalou konkurenci" (Blažek 1914: 241; Bledý 1899: 1-34; 

Kudrnovský 1908; Oliva 1908-10, 1908: 201-202; cf Kozák 2003: 534n.). Jiný přístup 

pochopitelně měli lidé, jenž se ke spiritistickému hnutí sami přiklonili (A. C. Doyle), jejich 

zprávy většinou ovšem mají charakter stejně nesmiřitelné apologie, nikoli skutečně vědeckých 

studií (v českém prostředí stojí za zmínku Rosner 1927; Zachar 1914). Rozplétat klubko 

mýtů, pověr a předsudků okolo spiritistického hnutí se tak daří až v nejnovější době. 705 

Studium lidového spiritismu však komplikuje ještě jedna skutečnost. Jak sami spiritisté v 

bohaté, zejména překladové literatuře (viz Nešpor 2003: 60; Nová 2000), tak i polemici s 

tímto hnutím se totiž ve své publikační činnosti téměř výhradně věnovali "vysokému", 

intelektuálně bohatému městskému spiritismu, zatímco lidovou formu hnutí ponechávali jako 

"upadlou" stranou svého zájmu (cf Plecháč 1930: 60, pozn. 4). Kupříkladu O. Zachar hledal 

kořeny novodobého spiritismu v nekromantických praktikách Johna Dee a E. Kelleyho 

(Zachar 1914: 9-10, 101) a obdobné ahistorické tendence můžeme sledovat i v současnosti 

(Kozák 2003: zejm. 55-142). Ve skutečnosti ovšem, jak uvidíme dále, byly alespoň v českém 

prostředí rozdíly obou těchto složek, intelektuálního městského spiritismu a lidového 

"duchařství", zcela zásadní a trvalo velmi dlouho, než byly setřeny. Tato záliba ve "vysoké", 

svým vědeckým interpretům intelektuálně blízké formě spiritistických, okultních a 

hermetických nauk, ostatně trvá dodnes; například M. Nakonečný, náš asi největší současný 

znalec této problematiky, v Zacharových stopách nachází "zlatý věk českého hermetismu" v 

rudolfinské době (Nakonečný 1995: 12) a třebaže svůj zájem centruje na dobu pozdější, 

výrazně se vymezuje proti "zvulgarizovanému spiritismu", jenž si představuje jako "pouhé 

,citování duchů' zemřelých osob, kterému se nejlépe dařilo v lidových vrstvách ... zejména v 

Podkrkonoší, jež jím bylo zaplaveno" (ibid.: 31; obd. Nakonečný 1992: 264-265). 

705Dosud nejlépe je prostudován brazilský spiritismus, vycházející z díla A. Kardeca, později se však do značné 
míry propojující se synkretickým náboženským hnutím Umbanda. V češtině viz Heller-Mrázek 1988: 222-223; 
Nešpor 2003: 60. 
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Několik málo badatelů se přeci jen lidovému spiritismu věnovalo. Ponejprv to byli katoličtí 

faráři a regionální badatelé, kteří se pro lásku ke kraji či místu, kde se narodili nebo kde 

působili, okrajově věnovali i tomuto "novému šejdu" (Blažek), jejichž dílo však bylo 

poznamenáno silným apriorním odsudkem a mnohdy skutečnou podstatu spiritistického hnutí 

ani nepochopili. Na počátku 20. století však již nastoupili i první regionální historikové a 

národopisci, kteří neváhali dát v šanc svou pověst (cf Brezina 1996: 128-129; Rosner 1927: 

9-11, 25-36) a tímto fenoménem se zabývali ze skutečně vědeckých pozic. Zajisté nikoli tak, 

jak to činí moderní kulturní a historická antropologie, k tomu jim chybělo jejich teoretické 

zázemí, přesto však sdostatek obsažně, věcně a objektivně. Tak J. Panýr uvedl do naší 

odborné literatury podkrkonošské spiritisty (Panýr 1909), přičemž si správně uvědomil jejich 

fundamentální různost od intelektuálního spiritismu Prahy a Českých Budějovic. Podle něj 

"Spiritismus v Krkonoších nesporně má ráz náboženský, ráz sekty ... stoupenci spiritismu, jak 

se vyskytuje ve městech, na př. v Praze, nestaví v popředí náboženský jeho ráz, nýbrž dělají 

jej spíše vědou" (ibid.: 390). Panýr vysoce oceňoval asketickou etiku lidových spiritistů, 

projevující se v každodenní životní praxi, nedokázal však správně určit sektářský původ 

tohoto hnutí. Podle jeho názoru byli spiritisté prostě samouky, neovlivněnými ani "vysokou" 

literaturou svých městských souputníků, ani ničím jiným. Jiní badatelé, kteří se zabývali 

výhradně pozůstatky někdejšího tolerančního sektářství v této oblasti, byli naproti tomu 

natolik orientováni na minulost, že ve svých jinak vynikajících studiích nedokázali ukázat 

jeho souvislost s pozdějším spiritismem (Stěhule 1907; Žáček 1936). Na Panýrovu studii 

navázal M. Plecháč souborem článků uveřejněných v Křesťanské revue, které byly později v 

podstatně rozšířené podobě vydány i knižně (Plecháč 1930; !dem 1930a; !dem 1931 ). Tento 

autor podržel, ba svým na autopsii založeným detailním rozborem "věrouky" lidového 

spiritismu dokonce ještě prohloubil úvahy o rozdílnosti městského a venkovského spiritismu, 

zachoval však i nesprávnou představu, že "v oboru náboženském ... [spiritismus v 

Podkrkonoší] formoval nový útvar" (Panýr 1931: 35). Na příkladu válečných událostí, kdy 

příslušníci hnutí na rozdíl od svých sousedů "prodávali obilí a mouku za ceny zákonem 

stanovené a pomoci neodepřeli" a někteří dokonce ve jménu Božího přikázání odmítli sáhnout 

na zbraň (ibid.: 42-43), doložil svědomitost a opravdovost jejich víry v každodenní praxi. 

Obzvlášť cenné byly i jeho úvahy o propojování lidového spiritismu s nově vzniklou Církví 

československou (ibid.: 57-58, 63), ale i s různými sociálně-demokratickými a 

komunistickými kroužky (ibid.: 44-45) na lokální úrovni. Celkově přitom hodnotil stav 

lidového spiritismu po první světové válce jako upadající (ibid.: 61 ). 
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Období komunistické diktatury vědeckým studiím spiritistického hnutí pochopitelně nepřálo, 

stejně jako nepřálo ani samotným spiritistům. Lidové "duchařství" bylo pochopeno jako 

pověrečná praktika, která měla být co nejrychleji vykořeněna a pokud možno brzy 

zapomenuta. Přesto v této době vznikla významná studie, okrajově se zabývající 

spiritistickým hnutím; M. Machovec totiž spiritismus (správně) pochopil jako jednu z 

pozdních forem východočeského tolerančního sektářství, i když celé toto hnutí vysvětloval 

primárně sociálními důvody (Machovec-Machovcová 1960: 459). V marxistickém duchu tak 

sice psal, že se sociální emancipace děla "zkratkovitou a pervertovanou formou", převedením 

sociálních obsahů do religijní oblasti, poněvadž pro úplné odvrhnutí náboženství "nejsou v 

lidu ani společenské ani gnoseologické předpoklady" (ibid.: 357), některé jeho nové objevy 

však rozhodně nepostrádají ceny. V návaznosti na monografii manželů Machovcových, jež 

upřela svou pozornost především na oblast Litomyšlska, vyslovil pak J. B. Čapek domněnku, 

nejsou-li také podkrkonošští spiritisté alespoň z části potomky tolerančních sektářů, neboť 

"když v tom kraji převládl spiritismus, přidali se k němu i četní potomci písmáků [t.j. tajných 

a potom neortodoxních nekatolíků, pozn. ZRN] a dostalo se jim názvu ,mediáni"' (Čapek 

1982: 59). Teprve nejnovější doba vedla k opětovnému oživení zájmu o tuto mimořádně 

zajímavou kapitolu našich náboženských a duchovních dějin. Bylo ovšem již výše řečeno, že 

většinou se jedná o studie pojednávající o "vysokém" spiritismu, anebo o populární výklady 

postrádající jakékoli ceny. Dvě rozsáhlejší časopisecké studie tak spíše jen opakují literaturou 

tradované omyly, například nerozlišují mezi intelektuálním a lidovým spiritismem, přičemž 

druhý chápou jako odvozeninu prvního (Brezina 1996; Nová 2000), zatímco obsáhlá 

monografie J. Kozáka nebyla napsána z vědeckých pozic a vedle nepochybně záslužné 

publikace (někdy i dosud neznámých) pramenů uvádí řadu vyložených nesmyslů (Kozák 

2003).706 

Spiritismus intelektuální a lidový 

V literatuře se nejčastěji setkáme s přesvědčením, že spiritismus se do Čech dostal dvojím 

způsobem, jednak z Německa prostřednictvím seancí, které okolo roku 1880 pořádal 

trutnovský továrník I. Etrich, ve druhé řadě v devadesátých letech 19. století prostřednictvím 

českobudějovické martinistické lóže U modré hvězdy a jejích styků s francouzskými 

hermetiky a literárními symbolisty (Bledý 1999: 17; Brezina 1996: 127; Jílek-Oberpfalcer 

706 Cf recenzi I. Adamoviče v Lidové noviny, 29. 5. 2004. 
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1946: 281; Kozák 2003: 148-149); Kudrnovský 1910: 31; Nakonečný 1995: 35; Pertold 1956: 

124-125; Plecháč 1930: 44; Rosner 1927: 6). V obou případech přitom mělo jít o vcelku 

jednotný směr, vycházející z Davisových amerických pokusů s pohybujícím se stolečkem, 

které byly v Evropě recipovány A. Kardecem a postupně obohaceny některými prvky starších 

esoterních, hermetických a paravědeckých tradic (Swedenborg, Aksakov, němečtí tzv. 

pneumatologové přelomu 18. a 19. století: Horst, Jung-Stilling, von Mayer, mesmerismus; cf 

Nová 2000: 26-31). Pro takto obecně pojaté hnutí, které od padesátých let 19. století vítězně 

kráčelo Spojenými státy i Evropou, pak dobře můžeme přijmout Zacharovu definici, že totiž 

spiritista "domnívá se, že duše lidská jest nesmrtelna a jest schopna i po smrti těla stýkati se s 

pozůstalými živoucími na tomto světě a po čas svého zjevu vykonává dokonce i různé fysické 

a duševní úkony, kterých člověk živoucí, podle našich pojmů, schopen není. Aby žijící svět 

mohl vstoupiti ve styk s duchy zemřelých, k tomu jest třeba prostředníka, člověka, media" 

(Zachar 1914: 1 0-11). 

Ve skutečnosti však byl spiritismus vždy spíše konglomerátem různých místě i časově 

odlišných představ na tomto se shodujících, v jiném však odlišných. Bylo tomu tak i u nás, 

proto je nezbytné, jak uvidíme dále, alespoň v počátcích hnutí striktně rozlišovat lidový a 

intelektuální spiritismus. Tuto zavedenou představu však komplikuje ještě jedna skutečnost. 

Uvedl-li by spiritismus do Čech až I. Etrich, těžko totiž vysvětlíme zápis v radhošt'ské farní 

kronice, odkazující k tomu, že "toho roku [1853] na jaře činily se zkoušky v pohybování a 

točení stolů a jiných věcí. Mládí[!] lidé se na způsob řetězu okolo stolu posadili a každý palec 

od obou rukou položil na ten palec opět vedlejší tak, že spojení bylo jako řetěz. Když tak 

nepohnutě několik minut seděli, počal se stůl sám od sebe pohybovati" (Oliva 1908-10, 1910: 

201). Podobně byl o rok později v nedalekém Dobříkově ze spaní hovořící mladík využíván 

jako médium a záhy se našla další (ibid.: 202). Ale i v samotné podkrkonošské oblasti měl 

spiritismus zřejmě delší trvání, jak svědčí Plecháčova snaha "posunout" první (pramenně 

nedoložená) shromáždění, která většina jiných autorů klade do roku 1880, o dva roky dříve 

(Plecháč 1930: 44); mělo-li totiž být zachováno Etrichovo prvenství, dále již vskutku jít nešlo, 

poněvadž teprve v roce 1878 se tento průmyslník v Čechách trvale usadil. Ve skutečnosti však 

Etrich zřejmě jen navázal na starší tradici, pro což mezi jiným svědčí výběr jeho prvních 

médií, která byla výhradně z obcí a samot ležících na svazích kopců nad údolím Jizerky 

(Jestřabí, Žalý) (ibid.: 44; cf Kozák 2003: 144-149). Než svou pozornost věnujeme tomuto 

lokálnímu specifiku, eo ipso skutečnému původu českého lidového spiritismu, zaměříme se na 

jeho již zmiňovanou odlišnost od městské, intelektuální formy tohoto hnutí. 
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Podkrkonošští lidoví spiritisté, o kterých máme nejvíce zpráv, byli totiž především 

náboženskými mysliteli, tamní spiritismus "vykazuje znaky křesťanské sekty (Plecháč 1930: 

38; cf Kozák 2003: 27-34; Panýr 1909: 390). Jeho zdrojem, na což kladli obzvláštní důraz i 

sami spiritisté, bylo Písmo (Panýr 1909: 391; Plecháč 1931: 32). Tak i učení o 

métempsychosis, pozdějšími badateli pokládané za import východní religiozity (např. Brezina 

1996: 190; Plechář 1931: 3 7), ve skutečnosti pocházelo spíše ze svébytné výkladové tradice 

Ježíšova výroku "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit 

království Boží ... Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu" (J 3, 3-7; cf Panýr 

1909: 390). Stejného původu přitom byla i představa médií, prostředníků Slova božího, 

neboť "sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v 

prorockém vytržení" (Sk 2, 17; cf ibid.: 390). V tomto kontextu nepřekvapuje silný a trvalý 

důraz na asketickou morálku a každodenní praxi, neboť veškeré konání bude posuzováno 

Soudcem, který není z tohoto světa a jehož předpokládaná tvrdost připomínala, podle 

svědectví dobových pozorovatelů, starozákonní židovskou víru (Jílek-Oberpfalcer 1946: 282; 

Plecháč 1931: 37). Tak byl zamítán alkohol, kouření a světské zábavy, někdy i vojenská 

služba, zatímco nad vším jejich konáním stál imperativ lásky k bližnímu (Jílek-Oberpfalcer 

1946: 284; Plecháč 1930: 47; !dem 1931: 42). Pro "srdeční" zbožnost tohoto typu, blízkou 

zejména luterskému pietismu hallské a herrnhutské provenience, bylo ovšem charakteristické 

i zamítání církevních obřadů a chrámů, svátostí, obrazů jako pouhých "vnějších" a v tomto 

smyslu nenáležitých projevů víry (Panýr 1909: 390-391). Pravým symbolem této vnějškovosti 

jim byla katolická církev, v jejich optice vnímaná jako "moderní Babylon", proti kterému (na 

rozdíl od německých spiritistů na našem území) neustále vystupovali ve jménu "pravé", tedy 

své vlastní víry (Bledý 1899: 19; Jílek-Oberpfalcer 1946: 286-287; Plecháč 1931: 39). S 

pietismem je spojoval i důraz na událost, náhlé "procitnutí ve víře" působením Ducha (ibid.: 

52-53), a na laickou exegezi (Čapek 1982: 59; Kudmovský 1910: 30). 

Náboženský, ba až sektářský ráz ve weberovsko-troeltschovském smyslu měly i spiritistické 

"sedánky", seance spojené s vyvoláváním duchů a religijními výklady; M. Plecháče, který se 

řady takových shromáždění účastnil, na první pohled upoutala úprava místnosti, připomínající 

Poslední večeři, "kostelní" oděv a vzezření účastníků, stejně jako neustálé opakování 

křesťanských motivů (někdy v pozměněné podobě) v modlitbách, vzývání, kázání i 

věroučných výkladech (Plecháč 1930a: 116-119). Zároveň přitom existovaly i jakési 

ecclesiola in ecclesia, kroužky "obzvlášť zbožných" na rodinném či lokálním základě, které 

nadto pořádaly i své vlastní seance, "jakési soukromé pobožnosti" (ibid.: 120). Ostatní 

spiritisté se k nim stavěli zdrženlivě až odmítavě, v jejich existenci ještě na sklonku dvacátých 
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let 20. století však můžeme vidět jisté přetrvávání původního rodinného a lokálního rázu 

podkrkonošského spiritismu, který se teprve později vzhledem k relativně příznivým vnějším 

okolnostem rozšířil na větší území. 

Charakteristiku našeho lidového spiritismu můžeme doplnit dalšími třemi podstatnými znaky, 

které obdobně byly náboženského původu. Byl to jednak "sklon k předvědeckým formám 

myšlení" (Plecháč), vědomá návaznost na českou reformaci a konečně blízkost dobovým 

sociálně-demokratickým a komunistickým ideálům. Lidoví spiritisté (na rozdíl od 

intelektuálních/urbánních) v žádném případě nepovažovali své přesvědčení za moderní vědu a 

mnohdy se explicitně stavěli proti ní, zejména proti materialistickému pohledu na svět, a 

pokud jim nějaké "přírodovědné" poznatky imponovaly, byly to - astrologie a přírodní 

léčitelství (Brezina 1996: 128; Plecháč 1931: 48-49). Snaha po sebeidentifikaci jako potomků 

české reformace se projevovala v názvech spiritistických spolků - například Komenský 

(Plecháč 1930: 45; Kozák 2003: 55n.), v jejich účasti na husovských oslavách (Plecháč 1932: 

120), ale především v úctě, kterou těmto dvěma postavám našich náboženských dějin 

prokazovali (Plecháč 1931: 49-50; cf Scheybal 1990: č. 54). Například jedno stradouňské 

médium bylo proslulé tím, že jeho ústy promlouval Husův duch (Machovec-Machovcová 

1960: 459). Zdánlivě paradoxní souvislost tohoto vpravdě náboženského hnutí s velkými 

sociálně-politickými utopiemi 19. a 20. století pramenila jednak z přesvědčení lidových 

spiritistů o rovnosti všech lidí a posmrtné odplatě za hříchy (Brezina 1996: 130; Plecháč 

1931: 44), ve druhé řadě i z požadavku účinné lásky k bližnímu (ibid.: 44-45); později se 

někteří z nich dokonce (nespěšně) pokusili o založení komuny (Plecháč 1930: 49). Tato 

skutečnost tedy potvrzuje Bultmannův soud, že marxismus vlastně není než svého druhu 

"sekularizovanou eschatologií" Joachima z Fiory707 a dalších podobných myslitelů, že 

"sekularizace křesťanské ideologie ve víru v pokrok proběhla v idealismu stejně jako 

v materialismu" (Bultmann 1994: 60). Spiritismus tak podpořil rozšíření sociální demokracie 

na českém venkově (Oliva 1912-13, 1913: 65; Plecháč 1930: 44), což není nemyslitelné v 

situaci před první světovou válkou, kdy nad lidovou recepcí a vlastní interpretací 

socialistického učení, ať už byla brána odkudkoli, ještě nepřevládlo agitační působení 

pražského stranického centra. Samo za sebe ostatně mluví, že lidoví spiritisté se politicky 

nejčastěji hlásili k "socialismu všech odstínů" (Plecháč 1930a: 117). 

707V této souvislosti není bez zajímavosti, že někteří spiritisté docela v joachimistickém duchu interpretovali 
Zjevení Janovo jako zvěst o příchodu nové, třetí epochy světových dějin, kterou otvírá jejich víra; viz Brezina 
1996: 129-130. 
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Lidový spiritismus popsaného typu se ze svých center a zřejmě i matečných oblastí, z 

Podkrkonoší a některých míst někdejšího Chrudimského kraje (Kudmovský 1908: 31; Panýr 

1909: 389; Pertold 1956: 124-125), na přelomu 19. a 20. století rychle rozšířil na daleko větší 

území. V. Bledý tak v roce 1899 uváděl 112 spiritistických kroužků v Čechách, přičemž si byl 

vědom, že ani jeho statistika nebyla úplná (Bledý 1899: 13-14); v polovině dvacátých 20. 

století byl odhadován počet lidí více či méně ovlivněných "duchařským" uvažováním na 

několik set tisíc, byť počet aktivních spiritistů se pohyboval jen okolo deseti tisíc (Plecháč 

1930: 46). Na tomto masovém rozšíření se ovšem stále vzrůstající měrou podílel intelektuální 

spiritismus. 

Městský spiritismus, mezi který charakterově spadá i německý spiritismus v Čechách, přitom 

byl vpravdě antipodem popsaného východočeského lidového spiritismu. Nebylo v něm nic 

náboženského, ba naopak mnozí "vidí ve spiritismu jen společenskou hru s klepáním stolečku 

... různé pokusy medií, jichž účelem je řešení nějakého kriminalistického případu nebo třeba i 

-hledání pokladu" (Plecháč 1930a: 120). Ve svých upadlých formách umožňoval i jakousi 

"víru na oko", pro zábavu a ze zištných důvodů, intelektuálně pak tíhnu! k "amalgámu 

západního křesťanství s věrou východní (karma, reinkarnace)" (Plecháč 1931: 3 7), kromě 

"křesťanských" forem askese zaváděl vegetariánství a podobně. Po svých cizích vzorech se 

považoval za svého druhu vědecké poznání, přičemž tato tendence vyvrcholila pozdějším 

založením Universalie a Horev-klubu (Nakonečný 1995: 30, 37, 54-60; Plecháč 1931: 14, 41-

43), z pochopitelných důvodů se stavěl odmítavě k socialistickým myšlenkám atd. Městský 

spiritismus se ze svého prvního centra, Českých Budějovic šířil nejprve do Prahy a potom již 

po celém území Čech a Moravy hlavně prostřednictvím rozsáhlé publikační činností. Od roku 

1886 totiž byla vydávána Spiritistická knihovna, o osm let později začal vycházet první 

časopis Hvězda záhrobní, záhy se přidaly mnohé další. Z tohoto intelektuálního centra byl na 

konci devadesátých let 19. století podnícen spiritismus ve Slezsku (Rosner 1927: 6), z něj se 

šířily i další proudy lidového spiritismu, o kterých však již platilo, že byly spíše 

zvulgarizovanou formou tohoto "vysokého" spiritismu měst, než filiací svrchu zmíněných 

náboženských forem. 

Všechny tyto proudy, jakkoli vnitřně protikladné, dokázal na počátku dvacátých let 20. století 

spojit K. Sezemský do Bratrského sdružení českých spiritistů na základě velmi obecně pojaté 

ideologie, podle které "spiritistická věrouka spočívá v pochopení skutečné jsoucnosti Boží a 

[ve víře] ve věčný život Ducha a též [v] jeho zasahování do hmotného světa" (Plecháč 1930: 

47; k dějinám Bratrského sdružení cf Kozák 2003: 176-321). Sezemský totiž brzy pochopil, 

že nejživotnější složky hnutí lze nalézt v Podkrkonoší a proto se již v roce 1904 nebo 1905 
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přestěhoval do Hrabačova u Jilemnice a později do Nové Paky, odkud spiritistické hnutí, 

jehož byl dlouholetým předsedou, řídil (Brezina 1996: 127-128; Plecháč 1930: 48). 

Znamenalo to "příklon ke směru náboženskomravnímu" (Sezemský), blízkému asketické 

zbožnosti reformovaných (sám Sezemský, který vystoupil z katolické církve, posílal svou 

vnučku na náboženské vyučování ČCE; ibid.: 47-48). K úplné syntéze lidově-náboženského a 

intelektuálního spiritismu, která znamenala faktické převálcování prvního, však došlo až v 

období po první světové válce v přímé souvislosti se založením Sdružení. Vedlo to k situaci, 

kdy ,jest dnešní [meziválečný] spiritismus v Podkrkonoší na nižší úrovni, než byl před 

válkou. Vzdělanější rolníci ... se vedení vzdávají a spiritism se udržuje mezi vrstvou 

nejchudší" (Plecháč 1931: 61 ). V meziválečném období, kdy se pozitivnější vztah veřejnosti 

ke spiritistickému hnutí projevil jeho postupným rozmělňováním, které znamenalo zánik 

lidově-náboženské formy, na ní v obou jejích matečných oblastech zřejmě určitým způsobem 

navázala nově vzniklá Církev československá. Svědčí pro to jak kladný vztah 

československých farářů ke spiritistickému hnutí a pozdější vstup řady jeho stoupenců do této 

církve (Plecháč 1931: 56, 65), tak i skutečnost, že k jejímu podstatnému rozšíření došlo právě 

v obou uvedených oblastech (Hurychová 1955: 195-205; Machovec-Machovcová 1960: 467-

468; Vaňomá 1927-28: 68). 

Původ lidového spiritismu v tolerančním sektářství 

Na Vysokomýtsku se spiritismus rozšířil zejména v okolí Stradouně, v Dobříkově, 

Janovičkách, Tynisku a Vraclavi (Oliva 1908-10, 1910: 202), tedy v samém ohnisku 

sektářského hnutí. Jeho jádro přitom tvořili potomci "náboženských blouznivců" (Hurychová 

1955: 183; Machovec-Machovcová 1960: 459) a i tam, kde pro !uto přímou filiační linii 

nemáme genealogické důkazy, na ni můžeme spoléhat, protože spiritistické názory a 

každodenní praxe, jež byly derivací "blouzniveckých", ve spiritistických kroužcích na 

Vysokomýtsku zcela převládly. Bylo přitom již řečeno, že počátky zdejšího spiritismu 

můžeme klást již do poloviny padesátých let 19. století, v roce 1895 pak byl v Chrudimi, kam 

se někteří přestěhovali, založen spiritistický spolek Komenský (Plecháč 1930: 45) s řadou 

místních více či méně nezávislých odboček, v samotné Stradouni byly na počátku 20. století 

dva spiritistické kruhy (Oliva 1908-10, 1910: 201). Pro zdejší spiritistické hnutí, jakkoli nám 

nedostatek pramenů nedovoluje proniknout do celé šíře náboženského přesvědčení jeho 

stoupenců, přitom byl charakteristický jednak odkaz na matnou paměť české reformace, ve 

druhé řadě s ním související ostře protikatolické ladění (Bledý 1899: 19). Toleranční sektáři, 
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kterým nebylo lze vstoupit do protestantských sborů, totiž sice byli na základě dvorského 

dekretu z 25. února 1808 považováni za katolíky a příležitostně nuceni k návštěvě katolických 

mší, ke sňatkům, křtům a pohřbům podle rituálu této církve, jejich víra a víra jejich potomků 

však nezůstala než vnějším církevním zařazením. Ještě na počátku dvacátého století si 

administrátor radhošťské fary stýskal, že jeho "ovečky" jsou sice katolíky, "ale úplně 

formálními. Marně [jsem] jim rozdával katolické časopisy. Mnozí přijdou v neděli do kostela, 

ale ke zpovědi nepřijde žádný ... Nechtějí vstoupit též do katolické politické strany" (cit. in 

Hurychová 1955: 184). Viděli jsme již, jak se tento náboženský negativismus, proti kterému 

nepomohly ani četné misie, ani oktrojované zakládání náboženských bratrstev, projevoval 

například ve vztahu obyvatel k symbolu kříže, či jak vyvrcholil v podobě zábora 

radhošťského kostela a následujících událostí.708 V dlouhodobější perspektivě z něj však 

neprofitovala Církev československá ale především necírkevní náboženské kroužky, zejména 

spiritisté (ibid.: 197-205; Machovec-Machovcová 1960: 467-468). Jejich úsilí o likvidaci 

jakéhokoli vnějšího "dozoru" nad vlastní vírou bylo korunováno úspěchem, plně se mohli 

ponořit do rozborů vlastních náboženských představ, které již nikdo nemohl obvinit z hereze. 

Platilo přitom, že "ve vesnicích, kde se krise náboženská a církevní plně uplatnila, jest jejich 

víra jediná, na níž indiferentní ještě něco dají" (Plecháč 1931: 56). 

Situaci na Jilemnicku (obce a samoty nad údolím Jizerky) a zřejmě i v dalších 

podkrkonošských oblastech709 můžeme charakterizovat podrobněji. Tajní nekatolíci zde po 

vydání Tolerančního patentu vytvořili luterský sbor v Křížlicích, který se však po příchodu 

prvního kazatele Š. Šimka rozdělil na luterskou a "reformovanou" část (Jílek-Oberpfalcer 

1946: 291; Kutlík 1881: 6; Žáček 1936: 31; k dějinám křížlického sboru a. v. cf Rejchrt 

1978). K dalším různicím došlo za horlivějšího pastora Bolemana v letech 1794-98, přičemž 

tyto spory o víru vyvrcholily Bolemanovým odchodem z křížlického sboru (Kutlík 1881: 25); 

příčinou byli oni "reformovaní", ve skutečnosti toleranční sektáři, kteří pro svůj relativně 

malý počet zůstali bez stálé duchovní správy, byli údy "různého tajného náboženského 

sektářství pozdějších dob, jež bylo pro Jilemnicko příznačné" (Žáček 1936: 31 ). Později se 

jim, po vzoru tolerančních sektářů z jiných oblastí, začalo říkat "adamité" (Stěhule 1907). 

Bydžovský hejtman o nich v roce 1801 psal guberniu, že "vůbec náboženství neuznávají a též 

katolíky svádějí" (Rezek-Šimák 1927-34: č. 379), čímž odkazoval především k jejich odporu 

708 S tímto jevem se setkáváme i v další spiritisticko-sektářské oblasti, v Podkrkonoší; viz Rejchrt 1978: 47-48. 
709Zejména v Chotči u Lázní Bělohrad, kde se v roce 1919 konaly oslavy Husova výročí za významné účasti 
spiritistů (cf Plecháč 1930a: 120), přičemž okolní vesnice (Mlázovice a Šárovcova Lhota) druhdy patřily k 
významným centrům tolerančního sektářství. K tomu viz Rezek-Šimák 1927-34: č. 552, 634, 664, 685, 694, 731, 
735-736,762,770,777,793-794,805, 807,813-814,816,824-825,827,831,835-836,838,841,848,852,855, 
867,870,891,913,930,952,968,989,1051. 
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vůči jakékoli vnější zbožnosti, který podle svědectví pamětníků trval i v dalších generacích 

tohoto hnutí. 

Podkrkonošští "adamité" tak odmítali chodit do kostela, poněvadž je "Pán Bůh vyslyší na 

každým místě" (Stěhule 1907: 394), jako bezpodstatný zamítali křest a dokonce i užívání 

jmen, neboť ,jsme všichni jedna bytost". Zcela v marokánském duchu očekávali brzký konec 

předmětného světa (ibid.: 396; Kutlík 1881: 2), čehož důkazem bylo i jejich nelpění na jmění 

a téměř absolutní snaha pomáhat svým bližním (Stěhule 1907: 395-396). I přes věroučnou 

různost a diskreditaci, které se jim dostalo zejména z úst křížlických luterských farářů, o nich 

proto pamětníci hovořili vždy v dobrém. J. Stěhule na počátku 20. století zaznamenal 

množství výroků jako "žádnýmu nikdy ti Adamiti ublížit' nechtěli", "o, to ne, to nebyli lidé 

špatní, voni to byli lidé nábožní, voni se cestou modlili, ale ubližovali jim a přeháněli je" 

(ibid.: 395). Charakteristický pro ně byl striktní biblicismus jak ve víře, tak v asketické 

každodenní morálce, kdy se podle lidového podání ,jakýmsi proniknutím vnitřním [patrně 

pietistickým "vanutím Ducha", pozn. ZRN] ustanovili se na výrazném jasném [religijně 

podmíněném] pojímání životním" (ibid.: 395). Toleranční sektářství sensu stricto v této 

oblasti vymizelo někdy ve druhé polovině 19. století, abychom zde vzápětí nalezli 

rozmáhající se spiritismus. Přestože přitom pro nedostatek genealogických pramenů nelze 

doložit, že prvními spiritisty byli právě příslušníci sektářských rodů, jako tomu bylo na 

Vysokomýtsku, je tato hypotéza vysoce pravděpodobná.710 Spiritistické zamítání vnější 

zbožnosti, svátostí, obřadů a chrámů (Panýr 1909: 390-391), jejich biblicky podmíněná 

asketická morálka plnění božích přikázání a lásky k bližnímu, včetně třeba zamítání obrazů 

(ibid.: 390-391; Plecháč 1930: 47), toho byly dostatečným důkazem. Ukazovala na to ostatně 

i skutečnost, že továrník Etrich se při hledání schopných medií obrátil právě do oblasti 

někdejšího sektářství, do obcí Jestřabí a Žalý nad Jizerkou (Plecháč 1930: 44). Podobně v 

případě údajného spiritistického "samouka" F. Tůmy z Kruhu u Jilemnice, jehož dílo objevil 

J. Panýr, a dalších "duchařů" z této oblasti nalézáme četná rezidua někdejšího sektářského 

světonázoru (cf Panýr 1909: 391 ). Byt' šlo o vyhraněně religijní duchovní směr křesťanského 

původu, naprosto zde chyběla symbolika kříže, katolická církev jim byla "Babylonem", 

"dělaným" náboženstvím naproti jejich "skutečnému" náboženství, vracela se marokánská 

eschatologická symbolika a tak dále. 

710 Jisté je tolik, že spiritismus nakonec pronikl do rodiny lidových náboženských myslitelů Vodseďálků ze Staré 
Vsi, s nimiž jsme se v první polovině 19. století setkali jako s tvůrci osobitého náboženského divadla; viz 
Novotná 2000: 32-36. 
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Výklad o českém lidovém spiritismu tedy můžeme uzavřít konstatováním, že toto hnutí se 

zrodilo postupnou transformací východočeského tolerančního sektářství na Vysokomýtsku a 

Jilemnicku a odtud se jako svébytný religijní výklad světa v součinnosti s intelektuálním 

městským spiritismem šířilo na přelomu 19. a 20. století i do dalších oblastí. Průnik obou 

forem a symbolická (i mediální) převaha intelektuálního spiritismu přitom postupně vedly k 

upozaďování prvního typu, k triumfu "vysokého", avšak v praktickém mravním konání 

mnohdy méně rigoristického, městského "duchařství", jehož upadlé formy zdomácněly i na 

českém, moravském a slezském venkově. Tvrdit o původním venkovském spiritismu se 

sektářskými kořeny, že byl odrazem a/nebo zjednodušením intelektuálního "duchařství" a 

hermetismu, by však bylo omylem (cf Jílek-Oberpfalcer 1946: 288; Kozák 2003: 27-34; na 

konkrétním příkladu spiritistických kreseb N ešpor 2003: 7 6-79). 
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ZÁVĚRY 

~ .. 9-1' ,, 
\ 

Historické procesy se vyznačují prolínáním dvou protichůdných tendencí, trvání a změn, 

v jejichž rámci může existovat větší množství "časů"/průběhů, které se uplatňují v různých 

institucionálních sférách či na odlišných rovinách zakoušení. Historický čas sociálních 

společenství a jejich zakoušení zdánlivě objektivní reality proto není plně homogenní, 

objektivizovatelné, nýbrž jde vždy o relativní veličinu, tvořící "podklad" a zároveň mnohdy i 

ospravedlnění pro trvání "starého" a jeho směšování a průniky s "novým", stejně jako pro 

jejich obvykle jen rétoricky postulované radikální odlišnosti. Procesy, o nichž v obecné rovině 

hovoříme, se přitom uplatňují ve všech rovinách (historického) sociálního dění, avšak 

s obzvláštní naléhavostí k nim dochází zejména v případě dějin duchovních a tedy i 

náboženských. Je tomu tak z toho důvodu, že objektivní realita, která vždy musí být uchopena 

prostřednictvím kulturních kategorií, aby se mohla stát realitou sociální (Berger-Luckmann 

1999: 26-33), tak je v tomto případě uchopována zcela explicitně, při plném vědomí takového 

kroku. Předměty duchovních dějin, respektive jejich aktéři-konstruktéři a recipienti vzniklých 

programů a koncepcí, si jsou vědomi, že navazují na nějakou minulost, případně ji dokonce 

vědomě (re)interpretují vzhledem ke svým záměrům (v ostatních případech tak činí 

nevědomky). Trvání a změny, k nimž v tomto případě dochází, nejsou hodnotově neutrální, 

nýbrž mají za cíl (v pozitivním i negativním smyslu) symbolicky legitimizovat, i když celý 

jejich rozsah nemusí být (všem) aktérům zdaleka zřejmý, nebo jej mohou vnímat různým 

(namnoze i protikladným) způsobem. 

Všechny uvedené procesy, uplatňující se v rámci sociální objektivizace reality i jejích 

historických dimenzí jsme měli příležitost sledovat na proměnách, jimiž procházela 

(východo )česká religiozita v průběhu přechodu od "předmoderní" společnosti ke společnosti 

"moderní", od heteroreferenčnosti odkazující k trascendentnu směrem k antropocentrickému 

či sociocentrickému autoreferenčnímu sebepochopení. Ukázala se přitom nedostatečnost 

standardních popisů (západo )evropské sekularizace, jejichž zdánlivý objektivismus mnohdy 

čerpal spíše z (post)osvícenského sebepochopení společnosti a jejích edukativních struktur 

než ze skutečného poznání minulosti a vývojových procesů vedoucích k současnému stavu, 

stejně jako kladl přílišnou váhu na moment změny, radikální transformace na cestě 

k modernitě. Přitom rozhodně nelze popřít, že k dalekosáhlým změnám skutečně došlo, 

mnohdy však byly "vykoupeny" skrytým ale o to důležitějším trváním různých náboženských 

705 



prvků a struktur, které se sice mohly měnit nebo být jinak zakoušeny, avšak právě proto 

nepřestaly výrazně ovlivňovat dění, jež se jich po svém soudu "zbavilo". Aby bylo možné 

postihnout alespoň některé prvky a procesy stojící "za" sekularizačním a modernizačním 

paradigmatem, museli jsme sociální realitu náboženství (bez nároku na úplnost) "rozdělit" na 

několik institucionálních rovin a zkoumat i její různé zakoušení v sociálně, mocensky a 

intelektuálně/kognitivně odlišných vrstvách, respektive jejich prezentaci v příslušných 

písemně fixovaných diskursech a (bylo-li to možné) v sociálním jednání. Z povahy 

historického (ale i sociálně-vědního) výzkumu sice plyne, že takové poznání není vposledku 

ukončitelné, přesto se však lze domnívat, že k němu byl učiněn podstatný krok, jenž na 

následujících stranách nezbývá než uzavřít. 

Sledovali jsme období od radikalizace tajného nekatolictví ve východních Čechách, 

projevující se mimo jiné Opočenskou rebelií, a souvisejícího zpřísnění státní rekatolizační 

politiky přes pozvolný nástup osvícenství, jehož důsledkem byly josefinské náboženské 

reformy a jejich "ustrnutí" za vlády dalších panovníků, kdy byly vystřídány neméně 

významným rozvojem národního hnutí a završeny revolucí roku 1848, až po stav náboženství 

v éře neoabsolutismu a konečné zrovnoprávnění katolíků s protestanty, k němuž došlo 

vydáním Protestantského patentu. Uvedených sto třicet let tedy přineslo dalekosáhlé 

náboženské změny, srovnatelné snad jen s christianizací, nástupem reformace a 

protireformace, rozhodně však už nikoli s dalšími náboženskými procesy (možná s výjimkou 

současnosti), protože pro ty byl vytvořen základ právě v období končícího raného novověku a 

v 19. století (respektive byl vytvořen základ pro to, že přestaly být sociálně významné). Pokud 

jde o lidovou zbožnost, její určující znaky a struktury v jednotlivých obdobích, stejně jako její 

postupné transformace, byly již naznačeny v pátých kapitolách druhé až čtvrté části práce, 

zatímco počínaje druhou kapitolou první části byla soustavně sledována jejich teoretická 

reflexe, vycházející z různých pojetí historické skutečnosti i různých přístupů k minulosti a 

jejímu studiu. Na tomto místě se proto omezím jen na postižení některých důležitých 

institucionálních rovin, které lidovou zbožnost ve sledovaném období a prostoru 

ovlivňovaly/tvořily, působily na její vnější hranice i vnitřní struktury a vedly k jejich trvání 

nebo proměnám. 

Organizované náboženství mezi monokonfesionálním státem a religijně pluralitní společností 

Epocha západoevropské konfesionalizace doznívající v 18. století vycházela ze spojení raně 

novověkého státu s jedním výlučným náboženstvím, přičemž stát vůči této konfesi uplatňoval 
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vůdčí postavení nebo se o to alespoň snažil. V případě Čech a ve velké míře i ostatních 

habsburských dědičných zemí to znamenalo, že s výjimkou státního katolicismu a židovství, 

které mělo zvláštní postavení a podléhalo přímému vlivu panovníka, všechna ostatní 

(křesťanská) vyznání byla pronásledována podle státních zákonů a stávajících intencí. Tajné 

nekatolictví, které se udrželo hlavně ve východních a středních Čechách, i když ani zde 

netvořilo většinu společnosti, bylo pronásledováno jako crimen contra staum, ovšem 

s rozdílnou intenzitou i záměry. Z hlediska raně novověkého státu znamenali poddaní odlišné 

víry dvojí nebezpečí; jednak v symbolické rovině porušovali dosavadní jednotu náboženského 

a "proto-občanského" principu, konfesionální legitimizaci panovnické a státní moci, 

především však hrozili stát poškozovat "prakticky", spojením s nepřítelem (Prusko) nebo 

svými útěky za hranice, které vedly k jeho relativnímu ochuzení a oslabení. Proto se 

rekatolizace v období vlády Karla VI. a Marie Terezie zaměřovala hlavně na potírání 

zahraničních vlivů na tajné nekatolíky (predikanti, knihy), přičemž zesilovala v situacích 

(domnělého) ohrožení, v případě válek s nekatolickou cizinou nebo poddanských povstání, 

která odtud byla vyvolána (Opočenská rebelie, na rozdíl od pozdější falešné tolerance na 

Valašsku). 

Pronásledování jinověrců, do kterého se zapojovaly i církevní složky, a výlučné postavení 

katolické církve (včetně její legitimační role) na druhou stranu neznamenaly její rovnocennost 

se státem; panovníci a v mnohem menší míře i šlechta se naopak snažili o podřízení a 

systematické ovlivňování církevních institucí. Proces "začleňování církve" do výkonných 

složek státní moci, který vyvrcholil osvícenstvím avšak nikdy nebyl v absolutním měřítku 

dokončen, začal i na katolické straně již v 17. století a i když dlouho probíhal cestou 

vzájemných dohod (například reformy episkopální sítě, klášterů, výuky náboženství ad. 

v tereziánské epoše), pro církev ipso facto znamenal podřízení státním zájmům. V českých 

zemích byla tato situace dále umocněná skutečností, že církev byla na státu do značné míry 

finančně závislá, její rozvoj jako organizace (včetně možností pastoračního působení) tedy 

probíhal v součinnosti s možnostmi státu, respektive spíše s jejich chronickou absencí. 

Podobně tomu bylo i na nižších rovinách, ve farní správě, napořád ovlivňované nedostatkem 

finančních prostředků, často i nechutí a nezájmem konkrétních vrchností, který se však při 

celkově nízké úrovni pastorace podstatněji projevoval hlavně ve vztahu k "příliš aktivním" 

misionářům, jimiž byla nekompetentní farní správa doplňována. Vrchnosti se totiž (mnohdy 

oprávněně) obávaly, že horlivé působení na jejich poddané je připraví o zisk, v extrémním 

případě povede k ochodu tajných nekatolíků (o jejichž existenci nikdo nepochyboval, aniž byl 

znám její skutečný rozsah) za hranice. Rekatolizační působení, i když bylo ze zpětného 
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pohledu velmi úspěšné, proto naráželo na řadu vnějších překážek a jeho rozvoj byl nutně 

punktuální a nesystematický. 

K praktickým důvodům omezeného pronásledování tajných nekatolíků dodal teoretické 

ospravedlnění nástup osvícenské ideologie, jež se zároveň (a hlavně) chtěla vypořádat i 

s dalšími prvky barokního katolicismu, které považovala za nenáležité a obvykle častovala 

označením "pověry". Nekatolíkům (respektive těm z nich, u nichž to panovník pokládal za 

vhodné) se dostalo omezené tolerance, pro svou víru přestali být vylučováni z "proto

občanského" postavení. Vedle (státní mocí) reformovaného katolicismu, který zůstal 

panujícím vyznáním, se mohly na základě iniciativy věřících a (alespoň v teorii) výlučně 

za jejich prostředky konstituovat reformovaná a augsburská církev (pravoslaví v českých 

zemích nepadalo na váhu), které však také podléhaly státnímu dozoru a vlivu. Světské 

vrchnosti, jež to zbavilo stále méně oblíbené povinnosti pronásledovat tajné nekatolíky, si 

nepochybně oddechly, mnohdy dokonce projevily značnou vstřícnost vůči nově vznikajícím 

církvím, které i hmotně podpořily, i když šlo o jinověrce (vedle vědomí jistého závazku vůči 

poddaným a nad něj se zde patrně uplatnila osvícenská koncepce křesťanské tolerance). Obě 

protestantské církve ovšem i tak zůstaly v nerovnocenném postavení vůči katolicismu. 

Přestože osvícenství v době vlády Josefa II. a Leopolda II. přineslo vedle dalších 

náboženských reforem toleranci některých forem křesťanství a do značné míry i judaismu 

(respektive zmenšení jeho specifičnosti vzhledem k "standardním", tedy křesťanským 

vyznáním), rozhodně nedošlo k úplnému rozpojení státně-církevních vazeb a to ani v jejich 

negativním působení. Povolení konkrétních vyznání totiž záleželo na panovníkově 

benevolenci, přičemž k němu došlo jen v případech, kdy to podle názoru osvícenských 

kameralistů státu nemohlo uškodit, zatímco ve vztahu k náboženským sektářům, kteří se do 

tohoto rámce nevešli, byla uplatňována (alespoň v teorii) nezmenšená exkluze. I ta sice 

v souvislosti s rozpoznáním politicky nikoli nebezpečného charakteru "blouzniveckého" hnutí 

a nezájmem (světských i církevních) vrchností o jeho pronásledování postupně upadala, nikdy 

však nedošlo k jejímu formálnímu odstranění. 

Osvícenský "státocentrismus" v náboženských záležitostech (i když rozhodně nejen v nich) 

netrval jen v období vlády (různým způsobem) reformistických synů Marie Terezie, nýbrž i 

v epoše Františka II. a Ferdinanda V., byť se projevoval spíše stabilizací (některých) 

reformních opatření a zvýšeným státním dozorem nad povolenými vyznáními i náboženskými 

sektáři. Zároveň však docházelo k ekonomické a později i sociálně-politické emancipaci 

širokých vrstev společnosti, mimo jiné podnícené nacionalistickou agitací, jež přestávaly být 

pasivním objektem "shora" přicházejících reforem a začaly se hlásit o jistý podíl na moci. 
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Určující složkou společensko-náboženských vztahů v tomto smyslu přestával být stát, 

přestože nadále vnějšně/normativně ohraničoval církevní záležitosti, a stávala se jí společnost 

jako celek, stále více ovlivňující (byť i v negativním smyslu) etablované církve. K 

vyvrcholení občanské emancipace samozřejmě došlo v průběhu revoluce v roce 1848, jejíž 

důsledky se v tomto smyslu promítly i do náboženských otázek. Pokud jde o institucionální 

část religiozity, zástupci českého národa předložili několik reformních návrhů, v nichž se 

mimo jiné objevoval požadavek zrovnoprávnění a (povolení) sloučení protestantských církví, 

přičemž alespoň první z nich nezůstal oslyšen. Protestantské provizorium z roku 1849, které 

rušilo většinu tolerančních omezení, lze proto chápat jako snahu vlády vyhovět alespoň části 

revolučních požadavků, aby nemusela vyhovět všem, zejména potenciálně nebezpečnému 

propojení české národní identity s protestantismem. Šlo o výraz skutečnosti, že stát 19. století, 

jakkoli směřující k nastolení neoabsolutistického policejního režimu, si už nemohl dovolit 

nebrat vůbec ohled na veřejné mínění. 

Zrušení většiny tolerančních omezení české protestanty zřejmě potěšilo natolik, že si příliš 

neuvědomovali stále trvající panující postavení katolické církve, utvrzené náboženskými 

patenty z počátku padesátých let, a zaregistrovali až jejich vnější vyjádření v podobě 

konkordátu (1855). Naopak se vcelku bez hluku rozžehnali s myšlenkou historizující 

protestantské unie, která byla nezbytným předpokladem propojení národní a protestantské 

identity, a obě církve se vydaly- stejně jako v tomto období církev katolická- cestou nové 

konfesionalizace a snahy o disciplinaci běžných věřících v duchu konfesionálně 

exkluzivistické "vysoké" teologie. Nastoupenou cestu de facto požehnal i stát, když nedlouho 

po pádu Bachova režimu zrovnoprávnil všechna dosud povolená vyznání (stalo se tak 

Protestantským patentem v roce 1861, o tři roky později k tomu došlo v případě 

pravoslavných a ještě později i židů), nepovolil sice stav bez vyznání, ale vzdal se dalšího 

sledování tolerančních sektářů a postupně umožnil legalizaci dalších náboženských komunit, 

čímž došlo k definitivnímu rozpojení občanského a konfesionálního principu. V důsledku 

toho začaly zanikat i specifické konfesionální instituce typu protestantského církevního 

školství, protože většině společnosti dostačovaly instituce profánní; bylo tomu tak i proto, že 

zbožnost tzv. druhé konfesionalizace nedokázala oslovit širší společnost, jež se (na rozdíl od 

státní instituce) stala pro další vývoj církví určujícím faktorem. 

Církevně organizovaná religiozita byla i přes svůj (v některých případech úspěšný) odpor po 

celé sledované období závislá na vnějších veličinách, zprvu na státních zásazích a později na 

sociokulturním vývoji postosvícenské společnosti. Tento vývoj však vedl ke kritice samotné 

její podstaty, k "dezeklesializaci" a privatizaci náboženských obsahů, pokud ještě nějaké 
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zůstávaly. Zejména katolická církev, která nadále byla v české populaci výrazně 

nejrozšířenějším vyznáním, se proto již od první poloviny 19. století musela vyrovnávat 

s indiferentností a nízkou mírou participace části věřících a poněvadž v polovině století 

nedokázala (respektive ani nechtěla) adekvátně reagovat na reformní požadavky a 

sociokulturní změny, stáhla se do obranného, nicméně marginalizujícího postavení. Věřící ji 

sice formálně neopustili, začal se však rozšiřovat vnitřně bezobsažný "matrikový" 

katolicismus; v mnohem menší míře k podobnému vývoji došlo i v rámci protestantských 

církví. V religijně pluralitní společnosti přitom náboženství přestalo hrát výraznější 

(sebe)identifikační roli, stejně jako (pro většinu) přestalo být motivem sociální exkluze. 

Intelektuální religiozita: od barokní individualizace víry po moderní racionalitu 

K modifikacím institucionálního ohraničení náboženství, které byly dílem mocenských elit, 

nedocházelo z čistě profánních pohnutek, nýbrž byly ve velké míře důsledkem 

předcházejícího teologického, filosofického a souvisejícího kameralistického vývoje. 

Proměny "vysoké" teologie je proto třeba sledovat nejen jako zdroj modifikací pololidových a 

později i lidových náboženských představ, ale (časově) v první řadě jako ideový podklad 

normativních i behaviorálních změn mocenských elit, přičemž obecný vliv intelektuálního 

teologického diskursu (respektive jeho různých forem) na tyto vrstvy upadal ve prospěch 

nenáboženských filosofických a sociálně-teoretických koncepcí až v 19. století. 

Přestože jediným v plném smyslu legálním vyznáním v Čechách v 18. století (až do vydání 

Tolerančního patentu) byl katolicismus, neznamenalo to, že by se české prostředí nesetkávalo 

s různými typy víry jednak uvnitř této konfese, ale i v případě protestantských teologií, které 

oficiální katolicismus přece jen ovlivňovaly, nehledě na jejich působení na tajné nekatolíky. 

Všem intelektuálním/elitním vírám (mutatis mutandis to však platilo i pro jejich lidové 

složky) nicméně bylo společné kognitivní a sociokulturní naladění, mentalita, jež zprvu byla 

"barokní" a později přecházela do především rétoricky antagonistického osvícenství. Již 

katolické baroko (a na protestantské straně především luterský pietismus) přitom přineslo 

výraznou individualizaci elitní víry, v níž akcentovalo dynamiku protikladů tohoto světa a 

transcendentna, mystické a mocenské složky víry, jejího vnitřního působení a vnějších 

symbolů. Náboženské přesvědčení přestalo být (výlučně) kolektivní záležitostí, pro většinu de 

facto implicitně vynucovanou sociálním tlakem, zatímco se stávalo úhelným kamenem 

individuálních soteriologických úvah/zájmů, k jejichž probuzení a kultivaci sloužila i nová 

literatura. Důležitou složkou barokní fascinace transcendentnem a jeho projevy na tomto světě 
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nicméně zůstávalo konfesionální vymezení, vědomí vlastní exkluzivity spásy na základě 

teologických diferencí, což už protestantský pietismus dokázal zrušit (místo toho zavedl 

obdobný exkluzivismus na základě praktického konání); tento rys podpořila racionální 

"ekonomie spásy", postavená ovšem na racionalitě, která nebyla soupodstatná s moderní 

racionalitou "odkouzleného" světa. Jak v elitní tak v lidové české zbožnosti 18. století proto 

neshledáváme, že by nekatolická (luterským pietismem ovlivněná) zbožnost tendovala k 

moderní racionalitě (či představovala její zárodky), a tím by se lišila od katolické, z hlediska 

modernity iracionální zbožnosti. Podstatnější byl rozdíl mezi dvěma rozdílnými řády 

racionality, racionalitou tradiční v její katolické i nekatolické podobě a osvícenstvím nesenou 

racionalitou moderního ražení. 

Teologie "oficiálního" katolicismu habsburských dědičných zemí byla vedle běžných znaků 

potridentského katolicismu výrazně ovlivněna tzv. pietas austriaca, zdůrazňující význam 

eucharistie, kult světců a zejména mariánskou úctu a teologii Kříže, reflektovala však i 

historický rozměr víry (v Čechách namnoze v protikladu k husitství) a kladla poměrně značný 

důraz na náboženskou zpěvnost (patrně v konkurenci s protestantismem). I zde nicméně 

převládala její polemická složka, plně se projevující jen v intelektuálním diskursu, zatímco 

předávání obsahů "vysoké" teologie lidovým vrstvám bylo nedostatečné a selektivní. Právě 

tyto nedostatky, vedoucí k "pověrečné" lidové víře, stejně jako související fyziokratické a 

populacionistické "zhodnocení" poddaných na jedné straně, a postupné vyprazdňování a 

formalizace barokní elitní zbožnosti na straně druhé vedly kolem poloviny 18. století 

k nástupu osvícenského náboženského myšlení, k němuž přispěly také vnější, státně a 

mezinárodně politické souvislosti, především očividné zaostávání za protestantskými zeměmi 

a na prvním místě Pruskem. Intelektuální a mocenské elity proto začaly barokní katolicismus 

opouštět ve prospěch církevních a státních reforem, snažících se odstranit religijní složky 

neodpovídající jejich pojetí prvotního křesťanství a/nebo přirozeného náboženství. Tím se 

osvícenský reformní katolicismus do jisté míry přibližoval soudobému protestantismu, 

vzdával se mezicírkevních polemik a směřoval k zavedení náboženské tolerance; ve všech 

případech šlo o průnik moderního teologického a filosofického myšlení s de facto 

utilitaristickou potřebou efektivního vládnutí. Osvícenský reformní katolicismus však byl 

charakteristický i pro intelektuální kruhy, jejichž mocenské působení bylo jen potenciální, 

nebo se realizovalo prostřednictvím symbolické moci, snažící se (nejen v Čechách a na 

Moravě) o jistou "rehabilitaci" české reformace, která jim byla bližší než protestantismus, 

stejně jako o adekvátnější pohled na české dějiny znamenající příkrý odsudek pobělohorského 

vývoje. Jeho protagonisty to logicky sbližovalo s myšlením českých emigrantských 
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protestantských církví, i když ty svůj historismus naopak orientovaly k "potvrzení" vlastní 

konfese prostřednictvím (často uměle konstruovaného) odkazu na tradici české reformace. 

Vyvrcholením osvícenských snah o rekonceptualizaci katolického náboženství se v praktické 

rovině staly josefinské náboženské reformy, zatímco v teologickém diskursu došlo k zásadní 

proměně v podobě reorientace na prameny (Písmo) a praxi prvotní církve, stejně jako 

zavedením a zdůrazněním pastorální teologie. Teologie se napříště měla stát v plném slova 

smyslu vitae magistra, nejen pro intelektuálně schopnější část populace, ale pro populaci jako 

celek, k čemuž mělo na jedné straně sloužit její obohacení o soudobé přírodovědné i 

filosofické poznání a na druhé straně neologické oddělení od závislosti na nich (respektive na 

"světě"). Výsledkem však byl téměř pravý opak. Náboženství, které bylo do značné míry 

redukováno na etiku a které zároveň směřovalo k výchově lidu, bylo zbaveno podstatné části 

svého duchovního rozměru a odděleno od běžných sociálních potřeb, což vedlo k jeho 

marginalizaci. Neznamenalo to, že by se většina intelektuálů (a později společnost jako celek) 

stala nenáboženskou, avšak religiozita "vyklidila pole" jiným typům symbolických univers, 

jimž nedokázala konkurovat, stáhla se do ústraní s malým vlivem na běžné sociální dění, na 

kterém se naopak teologický vývoj stal závislým. Krátce řečeno, moderní racionální 

společnost náboženství "přestala potřebovat", s výjimkou občasného a přesně ohraničeného 

návratu k němu (respektive k některým jeho funkcím, jinak nenahraditelným), zatímco 

východiskem z hodnotové krize přelomu 18. a 19. století, způsobené právě "nefunkčností" 

náboženství, se pro ni stal nacionalismus, scientismus, respektive později i socialismus a další 

ideologie 19. století. 

Na tuto sekularizaci (západo )evropského myšlení, vedoucí k modernistickému 

nenáboženskému liberalismu, katolíci reagovali především ideově nehlubokou reakcí, která 

kognitivně výše postavené vrstvy nedokázala dlouhodoběji oslovovat, nebo romantismem 

jenž však dále podporoval nacionalismus a který se nadto v českých zemích propojoval 

s vnějšně potlačeným katolickým osvícenstvím. Byla-li totiž teologie 19. století obecně 

ovlivněná sociopolitickým děním, v habsburských dědičných zemích tomu tak bylo 

dvojnásob, protože všudypřítomné obavy z lidového revolučního povstání v období vlády 

Františka II. a Ferdinanda V. vedly k dlouhodobým restrikcím (nejen) teologického myšlení. 

Rakouský katolicismus konce 18. a první poloviny následujícího století proto nedokázal 

adekvátně odpovídat na intelektuální výzvy moderní doby, s jedinou výjimkou (umírněně) 

osvícensky laděných národoveckých kněží, sice potlačovaných ale přesto působících 

především na lidové vrstvy. Osvícenští kněží, vychovaní v intencích reformního katolicismu a 

v duchu pastorální teologie se snažící předat jej lidovým vrstvám, se proto v první polovině 
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19. století stali velmi důležitými prostředníky českého národního obrození. Paradoxně právě 

oni zároveň mnohdy byli rozšiřovateli redefinovaného pohledu na husitství, respektive na 

soudobé protestantské církve (které se pokládaly za jeho dědičky), který od základu změnil 

"barokní" interpretaci českých dějin. Naopak teologie obou českých protestantských církví 

zůstávala od jejich založení až do roku 1848 poměrně chudá s jedinou výjimkou jejich 

bezprostředně potoleranční účasti na publicistických polemikách, která však byla z velké části 

dílem zahraničních intelektuálů. Luterští i reformovaní faráři museli v průběhu Toleranční 

doby řešit mnohem "přízemnější" záležitosti, než bylo jejich teologické sebevzdělávání a 

rozvoj, takže s výjimkou první generace, ovlivněné nejčastěji osvícenskou racionalistickou 

teologií (zejména luteráni) nebo tradicionalistickým reformovaným "fundamentalismem" 

maďarských kalvinistů, žádná velká díla na tomto poli nedokázali vytvořit. Česká katolická i 

protestantská teologie většiny Toleranční doby proto byla, na rozdíl od prvotního vzmachu, 

později převedeného hlavně do překladatelské činnosti, spíše rigidní, nepůvodní a širší 

publikum (dlouhodobě) neoslovující. Paradoxně k tomu však v téže době docházelo k úpadku 

svébytné lidové religiozity, jemuž se budeme věnovat níže, který znamenal její ústup ve 

prospěch "vysoké" teologie; neměla-li pak ta co poskytnout, tato impotence dále přispěla 

k ideové sekularizaci. 

Z (post)osvícenské marginalizace se učená teologie vzpamatovala až kolem poloviny 19. 

století, kdy se opět začala hlásit nejen o slovo, ale především o celospolečenský vliv. 

Důsledkem této snahy byla tzv. druhá konfesionalizace, patrná nejdříve na katolické straně. 

Katoličtí teologové se totiž od počátku čtyřicátých let snažili o opětovné exkluzivistické 

rozhraničení nejen vůči protestantským církvím, ale také proti mimonáboženským (respektive 

náboženství marginalizujícím) ideologiím, navazujícím na (z jejich úhlu pohledu) nesprávně 

pochopené osvícenství a romantismus. Jiní teologové téže církve, stejně jako liberální 

intelektuálové, se však naopak pokoušeli o konečné prosazení osvícenských náboženských 

reforem, které církev měly nacionalizovat, demokratizovat a vrátit k raně křesťanskému 

ideálu, jak mu sami rozuměli. Ideový kvas, který mezi různými proudy katolického myšlení 

poloviny 19. století nastal, ovšem v Rakousku byl po porážce revoluce "vyřešen" mocenským 

zásahem, jednoznačně podporujícím "reakční" složky. Katolická církev se pokusila o 

(nerealizovatelný) návrat ke svým pozicím v předmoderní společnosti, pročež se musela (o 

své újmě) dále podřizovat neoabsolutistickému režimu, čímž definitivně odradila liberální 

modernisty. Ke společensky (více) akceptovanému řešení nevedl am důsledný 

ultramontanismus, vládou potlačovaný stejně jako osvícenský reformismus, takže začalo 

s konečnou platností docházet k roztržce mezi církví a společností, v první řadě s jejími 
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"mluvčími". Církev se stáhla do protimodernistické "pevnosti", zůstala v ní však osamocená, 

respektive se stále se zmenšujícím počtem věřících. 

Rozšíření veřejného diskursu na konci čtyřicátých let zároveň umožnilo, konsekventně 

k ideovému vývoji postosvícenské české společnosti, ambiciózní vystoupení některých 

protestantských teologů, pokoušejících se o propojení modernistického nacionalismu s jejich 

denominacemi prostřednictvím historického odkazu k tradicím české reformace a liberální 

racionalistické teologie. Tento pokus byl podnícen zahraničními (především německými) 

vzory stejně jako teologickou volností racionalismu, přičemž se nepokoušel o nic menšího, 

než o "re-protestantizaci" českého národa v duchu aktuálně pojatého liberálního 

protestantismu, jíž mělo předcházet spojení obou protestantských církví a jejich explicitní 

přihlášení k "českobratrské" tradici. Svými nacionálními (a snad i konfesionálními) 

konotacemi ovšem tento projekt vyvolával vážné a opodstatněné obavy vídeňské vlády, proto 

musel být potlačen, aniž dosáhl větších úspěchů. Vláda se za to protestantům "revanšovala" v 

podobě redukce tolerančních omezení, což jejich naprosté většině stačilo, takže se o další 

kroky tímto směrem již nepokusili. Místo nich i na protestantské straně nastoupila druhá 

konfesionalizace, představovaná především novoluterstvím, ale pozorovatelná i v rámci 

reformované církve, která sice měla menší dopad než v případě katolíků, ale přesto vedla 

k marginalizaci teologického křesťanství. 

V důsledku (post)osvícenských modernizačních změn a jejich (nového) ideologického 

ospravedlnění, na které křesťanské církve nedokázaly adekvátně reagovat, ačkoli patřily mezi 

jejich původce, ztratila teologická konceptualizace světa a místa člověka v něm pro většinu 

společnosti svou určující úlohu. Teologie se stala závislou na sociokulturním dění nebo na 

mimonáboženských ideologiích a symbolických universech, pokud nezvolila cestu 

exkluzivistické "sebeostrakizace", přítažlivou jen pro malou a stále se zmenšující část 

společnosti. Intelektuálové, kteří patřili mezi první protagonisty této změny, se nadále mohli 

obejít bez teologických znalostí a úvah, stejně jako se osamostatnily sociální procesy typu 

individualizace a sekularizace, kdysi nastartované na půdě náboženského myšlení. 

Pololidová a lidová religiozita: mizející struktura 

Raně novověká lidová religiozita, jejímž stavem jsme se začali zabývat od třetiny 18. století, 

již netvořila "metodický" protiklad učeným formám náboženství, i když s nimi zároveň 

nebyla soupodstatná. Náboženství české společnosti v předmoderní době mělo nepochybně 

křesťanský základ a pokud v něm ještě existovaly nějaké prvky paganokřesťanského substrátu 
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animistického ražení, byly reinterpretovány v duchu "oficiální" náboženské ideologie a 

začleněny do ní alespoň tak, že v nich aktéři nenacházeli rozpory. Důležitou složkou lidové 

religiozity 18. století přitom bylo lpění na vlastní konfesionální výlučnosti, typické jak pro 

katolíky tak pro tajné nekatolíky, stejně jako další snahy o "konkretizaci" a "materializaci" 

víry, hraničící s vnějším formalismem a až magickým pojetím náboženských symbolů a 

praktik. Rozdíl mezi českými tajnými nekatolíky a většinovými katolíky se rozhodně 

nepřekrýval s hranicí mezi odkouleným světem a světem začarovaným, až na malé výjimky 

nevykazovala česká nekatolická zbožnost 18. století rysy odkouzlení světa (oproti od soudobé 

"vysoké" protestantské teologii, respektive osvícenskému katolicismu). To však neznamenalo, 

že by lidové vrstvy nenastoupily (byť s jistým zpožděním vzhledem k intelektuálům) cestu 

individualizace víry, i když její sociální rozměr byl v tomto případě přeci jen silnější než mezi 

elitou. Konfesionální vědomí v rovině lidové zbožnosti však ještě méně znamenalo 

bezprostřední souvislost s dobovými obsahy "vysoké" teologie, byť z jejich recepce 

vycházelo; v případě katolíků i tajných nekatolíků lidová víra obsahovala celou řadu 

heterodoxních složek, nebo i "výpůjček" z druhého konfesionálního tábora (což se týkalo 

především tajného nekatolictví). 

Nejdůležitějším zdrojem lidových náboženských představ sice byla učená teologie, která se 

k nim dostávala prostřednictvím kázání a stále častěji i individuální četby a náboženské 

zpěvnosti (v případě katolíků i nekatolíků), avšak její recepce závisela na konkrétních 

schopnostech jedince a jeho sociálního okolí, především na neinstitucionalizovaných lidových 

náboženských učitelích a jejich výkladech a na lokální tradici. Tyto charakteristiky byly 

obecně známé v případě tajného nekatolictví, kdy mohly vést až k překročení hranic 

křesťanství (jako se to stalo novobydžovským abrahamitům) nebo naopak k větší blízkosti 

katolicismu, než by si tajní nekatolíci asi přáli (zejména v případě mariánské zbožnosti), ale 

neméně výrazně se uplatňovaly i v předosvícenském katolicismu. I zde se totiž (snad o něco 

později) začalo objevovat lidové písmáctví a pro českojazyčné prostředí typický důraz na 

náboženskou zpěvnost, stejně jako heterodoxní lidově náboženské výklady, v některých 

případech vedoucí k přímé konfrontaci s oficiální religiozitou, nebo konečně magické a 

pověrečné praktiky překračující její hranice. Těchto složek, například zázraků ovlivňujících 

průběh válek, se lidová víra začala zbavovat až ke konci 18. věku v přímé souvislosti s vlivem 

osvícenské teologie (někdy ještě dříve částečně prostředkované některými vrchnostmi a jejich 

úředníky), přičemž nelze shledávat větší odlišnosti mezi katolíky a protestanty. Jediní, kdo se 

naopak k osvícenské racionalizaci víry postavili zády (i když na zázraky nikdy nevěřili), byli 

toleranční sektáři. Sektářské skupiny, pevněji sdružené kolem svých náboženských vůdců, 
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totiž na základě vědomí vlastní náboženské výlučnosti a blížícího se konce světa odmítly 

jakékoli ústupky modernímu uvažování, takže v jejich prostředí zůstaly některé podstatné 

prvky předmoderní lidové zbožnosti petrifikovány hluboko do 19. století. 

Projevem ještě "předmoderní", předosvícenské lidové víry se staly polemiky jednotlivých 

vyznání na počátku Toleranční doby, sycené i lidu určenou konfesionální literaturou. 

Prostřednictvím vzájemných potyček, hádek a symbolického (sebe)vymezování na základě 

vnějších charakteristik v nich mělo být rozhodnuto, která víra je "pravá", přičemž právě 

legalizovaní luteráni a kalvinisté se k jinověrcům chovali stejně nenávistně jako katolíci. Ani 

jedna strana těchto konfliktů nebyla s to nahlédnout ideu křesťanské tolerance, jak jí 

představovalo nové zákonodárství a jak jí v té době již nahlížela elita (s výjimkou části 

duchovenstva). Nově vznícené konfesionální (sebe)vědomí, v oblastech vícevěří nahrazující 

dosavadní implicitní "sousedskou" toleranci tajných nekatolíků, však na druhou stranu 

netrvalo příliš dlouho jednak proto, že mu institucionálně bránily mocenské elity, ale také 

z toho důvodu, že zároveň s raně toleranční polemickou literaturou (nebo o málo později) 

začala být vydávána lidu určená literatura osvícenského ražení a osvícenství se do lidového 

prostředí začalo dostávat také dalšími cestami. Katoličtí kněží, odchovaní josefinskými 

generálními semináři či jejich dědictvím, totiž většinou patřili mezi stoupence umírněného 

osvícenství a v jeho duchu působili na lid, k čemuž se poději přidala i romantická nacionální 

agitace. Náboženská výchova lidu, o níž se osvícenci snažili, vedla k podstatné redukci 

"barokních" náboženských struktur, religijní intolerance i tak zvaných "pověr" a magického 

myšlení, stejně jako k nové interpretaci historie. Lidová religiozita, doposavad "tradiční" ve 

smyslu konzervativního lpění na zdánlivě věčných a ea ipso nezpochybnitelných představách, 

byla náhle konfrontována s pokusem o návrat k religiozitě prvotního křesťanství i s poznáním 

"husitského" charakteru českého národa, na nějž obrozenci vědomě navazovali. 

Výsledkem osvícenského náboženského působení na lid, který na ně rozhodně nebyl 

připraven, ale i dalších vnějších počinů a změn, tudíž byla rozsáhlá identitní krize uplatňující 

se hlavně na počátku 19. století. Doposavad existující "tradiční" náboženství, respektive 

legitimizace jíž poskytovalo sociálním institucím, se zhroutily - a to příliš náhle na to, aby 

mohly být nahrazeny reformovaným konceptem náboženství, představovaným osvícenskou 

teologií. K marginalizaci heteroreferenčnosti postosvícenské společnosti ostatně přispěl i pro 

lid obtížně pochopitelný obrat této teologie ke "světu", kdy se duchovní stávali napřed 

státními úředníky, učiteli a vychovateli a teprve ve druhé řadě, pokud vůbec, "posly 

transcendentna". Z identitní krize přelomu 18. a 19. století proto religiozita nemohla vyjít jako 

vítěz, protože proti svým tradičním - doposavad jediným v lidových vrstvách existujícím -
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složkám bojovala, zatímco její nové formy nebyly obecně přijaty. Jejich místo začaly 

postupně obsazovat jiné ideologie, nebo ještě častěji (a dříve) obrat k tomuto světu, který 

náboženství sice nevylučoval, avšak zároveň jej ani příliš často nepotřeboval/nevyhledával. 

Jeho výrazem bylo například opětovné postupné rozšiřování "praktické" tolerance jinověrců, 

zdůvodnitelné fungováním lokálních společenství, jemuž se později dostalo "teoretického" 

ospravedlnění v podobě národního hnutí, odkazujícího jednak k minulosti a zároveň i 

k budoucnosti. 

Sekularizační či lépe "dezeklesializační" proces, který se postupně rozšiřoval a (pro ten čas) 

vyvrcholil v roce 1848, provázela ještě jedna důležitá strukturní změna, charakteristická pro 

postosvícenskou společnost. V důsledku osvícenské lidovýchovy si totiž stále větší část 

nižších vrstev začala uvědomovat vlastní kognitivní a intelektuální nedostatečnost vůči elitám 

a nejen to, začala se pokoušet o jejich "dohnání", k čemuž svým vztahem k lidu výrazně 

přispěl i romantismus. Tím docházelo k emancipaci lidových vrstev, zprvu hlavně 

ekonomické, ale později i sociální a kulturní, včetně symbolického rozměru v podobě 

požadavku politicky a sociálně rovnostářské občanské společnosti. Tuto emancipaci 

samozřejmě podnítily elity (byť asi nedohlédly všechny její důsledky), snažící se o vzdělávání 

lidových vrstev, stejně jako osvětovou činnost "shora" kontrolující a usměrňující, přičemž je 

důležité, že její výrazná část neskončila smrtí Josefa II. či Leopolda II., nýbrž pokračovala i za 

dalších dvou císařů. I když totiž došlo k razantnímu omezení působení "nepravého" 

osvícenství a náboženství byla přisouzena sociálně stabilizační úloha, vzdělávání poněkud 

vzletně nazvatelné hospodářským a technickým, stejně jako do určité míry i národní, nadále 

zůstávalo chtěným a vyžadovaným. Výsledkem těchto procesů se stal úpadek svébytných 

lidových teologií, na které hloubající venkované a měšťané (s výjimkou sektářů) nadále 

"nenacházeli čas", které se však především ukázaly jako nedostatečné v konkurenci s elitními 

náboženskými (ale už i nenáboženskými) obsahy. Osvícenské působení na lid, prostředkované 

{povinným) školním vyučováním, homiletikou a novým typem pastorační práce, různými 

druhy literatury, spolkovou činností i divadlem, tím došlo svého cíle - ovšem poněkud 

jednostranně. Marginalizovalo a postupně likvidovalo "barokní" lidovou religiozitu, plnou 

magických a pověrečných praktik, aby jí jen částečně nahradilo oficiální teologií povolených 

vyznání, zatímco v jiných případech pouze přispělo k rozvoji "profánních" zájmů venkovanů i 

měšťanů a náboženství, kterému "dovolilo existovat", pro ně činilo nepříliš zajímavým a/nebo 

významným. 

Zatímco v 18. století došlo k nebývalému rozvoji písemných forem lidové katolické i tajně 

nekatolické religiozity, souvisejícímu se zřetelnou orientací podstatné části tehdejší 
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náboženské literatury na lid a jeho konfesionální (sebe)vymezení, o sto let později lidová 

písemná náboženská produkce prakticky zmizela. Důvodem byla skutečnost, že přestala být 

potřebná, protože vlivem disciplinačního tlaku elitní kultury se lidová religiozita buďto plně 

sjednotila s "oficiální", takže si vystačila s tištěnou literaturou (díky důsledněji uplatňované 

censuře v převážné většině ortodoxní), nebo došlo k útlumu zájmu o náboženskou sféru a 

tudíž k znepotřebnění jakékoli náboženské literatury, čemuž odpovídal i relativní pokles 

četnosti tištěné náboženské literatury na úkor sekulární. Vzhledem k posledně uvedené 

skutečnosti sice nelze říci, že by se náboženské představy (všech) tolerančních katolíků a 

protestantů plně sjednotily s vírou jejich duchovních, nebylo tomu však proto, že by nadále 

přetrvávala nějaká svébytná lidová religiozita. Ta naopak v průběhu Toleranční doby zanikla 

a byla nahrazena přijetím elitních náboženských představ, později ve většině případů dále 

nahrazených sílící dezeklesializací a liberálně modernistickým nezájmem o náboženství. 

V roce 1848 a po něm se proto již s lidovou religiozitou sensu stricto nesetkáváme, 

s výjimkou malých skupin tolerančních sektářů, zatímco později ji (na čas) nově vytvořily 

některé implicitně náboženské ideologie, například spiritismus, namnoze také se sektářskými 

kořeny. 

Proměna (náboženské) literatury v procesu modernizace 

V raně novověkých transformacích intelektuálních forem křesťanství, stejně jako (později) v 

jejich působení na lid, hrála významnou roli literatura, písemné fixace a/nebo interpretace 

"pravé" víry. Na stránkách této práce jsme proto věnovali poměrně značnou pozornost tomuto 

médiu a jeho sociálně a kognitivně podmíněné recepci, stejně jako technickým (gramotnost, 

dostupnost) i ideovým předpokladům, které ji umožňovaly. V průběhu sledovaných sto třiceti 

let českých (náboženských) dějin přitom tato literatura prošla výraznými změnami. 

Velká většina tištěné literatury 18. století byla náboženského charakteru, což platilo obzvlášť 

výrazně v případě literatury určené lidovým vrstvám, která se v této době začala výrazněji 

objevovat. Byla to jednak literární produkce českých náboženských emigrantů, která měla 

podstatnou zásluhu na udržení i jistých proměnách českého tajného nekatolictví, ale 

komplementárně k tomu i katolická literatura, jež měla proti té předchozí bojovat stejnými 

prostředky. "Náhrada" předbělohorské nebo (mnohem častěji) exulantské literatury, stejně 

jako heterodoxních spisků "dobrou" katolickou četbou byla jednou z hlavních priorit státní 

rekatolizační politiky stejně jako církevním zájmem, přičemž vedle represivních opatření a 

vlastní katolické knižní produkce se dokonce alespoň v jednom případě uchýlila i k podvržení 
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údajného zahraničního protestantského díla. Pokud jde o předtoleranční katolickou knižní 

produkci určenou lidovým vrstvám, nejčastěji šlo o modlitební knížky, popularizující 

teologickou literaturu, kancionály a postily, úzce související se zbožností orientovanou na 

jednotlivé světce (hagiografie, poutní literatura), i když postupně mírně rostla i četnost 

vydávání Písma nebo jeho částí. Charakteristickým rysem této literatury byla její "stálost", 

respektive neustálé opakování prostřednictvím nových, doplněných či výběrových edic, 

umožňující (už v 17. století) na jednu stranu třeba integraci husitských písní nebo alespoň 

nápěvů a na druhou stranu jaksi bránící jakýmkoli změnám poté, co byl dosažen "ideální" 

protireformační obsah. Předtoleranční katolická lidu určená náboženská literatura proto v 18. 

století prošla jen málo změnami, na rozdíl od intelektuálních žánrů té doby nebo i dřívějších 

(které v 18. století "zlidověly). 

Různorodější naproti tomu byla předtoleranční literatura nekatolická, protože se v ní do jisté 

míry uplatňovaly jak starší, ortodoxně luterské prvky (pocházející především ze Slovenska, 

ale i z části saských sborů), tak nové formy pietistické (saské a slezské provenience), 

reformované a novobratrské (ze Saska a především z prostředí berlínských českých sborů). 

Konfesionálně se vymezující emigrantské církve přitom po svém navazovaly na tradice české 

reformace, především Jednoty bratrské, které interpretovaly v duchu svého soudobého 

teologického myšlení, čemuž odpovídalo i jejich selektivní a upravované (například 

prostřednictvím předmluv) vydávání starších českých náboženských děl. V 18. století přitom 

početně výrazně převažovala literatura pietistické provenience, takže podle jedné z jejích 

nejoblíbenějších složek- kancionálu Harfa nová hennersdorfského a pak berlínského kazatele 

J. Liberdy- se českým tajným nekatolíkům dokonce začalo říkat "harfenisté". Ať už ale byla 

tato literatura jakékoli teologické provenience, nebo jakékoli mělo být její vyznění, nejčastěji 

se jednalo o Písma a kancionály, doplněné o katechismy a (mnohem méně často) populární 

teologické výklady. Specifikem české lidově-náboženské četby v 18. století, katolické i tajně

nekatolické, přitom bylo paritní zastoupení modlitebních knížek a kancionálů, zatímco 

v případě německojazyčné literatury z českých zemí modlitební knížky výrazně převažovaly; 

podobně tomu bylo nejen mezi tištěnou literaturou, ale i v případě rukopisů lidové 

provemence. 

Omezení cenzury v osmdesátých letech 18. století přineslo boom náboženské knižní, 

brožurové a letákové produkce, zatímco v jiných částech monarchie se tzv. brožurová válka 

orientovala spíše politicky. Většina této literatury byla určena měšťanům a šlechtě (navíc šlo 

o literaturu jazykově německou), přičemž mnohdy i dost ostře polemizovala s barokní 

religiozitou, zatímco k lidovým čtenářům směřovaly mezikonfesní polemiky a později i 
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osvícenská vzdělávací četba. "Vysoká" náboženská literatura byla vydávána spíše v)jimečně 

a i později tvořila jen malou část knižní produkce; na konci dvacátých let 19. století se její 

podstatná část přesunula na stránky nově zřízeného Časopisu pro katolické duchovenstvo. 

Náboženské polemiky josefinské doby měly lidovým čtenářům ukázat "pravost" autorova 

vyznání a heretičnost všech ostatních, často i dost nevybíravým způsobem a s využitím 

jakýchkoli argumentů. Zejména katolická literatura "proti odpadlcům" se přitom 

nevyznačovala žádnou velkou hloubkou a její charakter se vylepšil až v devadesátých letech a 

na počátku 19. století (kdy jí však zároveň ubývalo). Protestantské polemické knihy, jimž 

bylo velmi záhy zakázáno brojit proti panujícímu vyznání, byly o dost kvalitnější, zejména 

pokud se jednalo o díla zahraničních teologů, ale i o ně se zájem brzy vyčerpal. Protestantské 

církve navíc musely z organizačních důvodů přejít k vydávání pozitivních teologických a 

církevně-organizačních děl, konfesí, agend, kancionálů, katechismů, modlitebních knih apod. 

Ne vždy ovšem jejich bohoslovci byli s to uspokojit potřebu, takže sahali i k reedicím 

emigrantských knih (především kancionálů), které jim nadto dodávaly historické 

ospravedlnění, podobně jako znovuvydávaná díla J. A. Komenského, jež ve skutečnosti 

vlastně spíše nově vytvářela než potvrzovala reformovanou toleranční zbožnost. Pomineme-li 

krátce potoleranční rozmach luterských knih, způsobený jazykovou blízkostí slovenských 

luteránů, po celou Toleranční dobu na tom byla lépe knižní produkce reformovaných již pro 

jejich větší početnost, i když to paradoxně nemuselo znamenat, že by všichni kalvinisté četli 

ortodoxně kalvinistické spisy. Přestože augsburská církev toleranční boj o české a moravské 

věřící v podstatě prohrála, stala se výrazně menší s obou protestantských církví, luterské 

knihy byly mezi českými protestanty nadále oblíbené. 

Vzhledem k minoritnímu postavení českého protestantismu (i jistým státním obstrukcím) 

nicméně protestantská literatura Toleranční doby představovala jen velmi malou část soudobé 

knižní produkce. Zůstaneme-li u náboženské literatury, tentokrát katolické, po zrušení 

náboženských bratrstev pochopitelně zanikla jejich literatura a výraznou krizí procházel i žánr 

hagiografií a poutní literatura (k jejichž dočasnému návratu došlo po třetině 19. století), místo 

nichž se objevily nové "praktické" nebo "zábavné" žánry v podobě biblických konkordancí, 

historické literatury a časopisů. Velmi časté bylo vydávání osvícenských teologických spisů 

určených laickým čtenářům (především modlitebních knížek) nebo těm, kteří je měli 

v náboženství vzdělávat (pastorální teologie), přičemž mezi oběma typy teologických děl 

přestal existovat jasný předěl. Osvícenské náboženské spisy, například postily, totiž sloužily 

jak kazatelům, tak je zároveň měly i zastupovat pro lidové čtenáře (změnu i v tomto případě 

přinesla až třetina 19. století). Menší avšak z dlouhodobého hlediska významný posun 
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zaznamenala hojnější produkce lidu určených Biblí, zatímco zvětšení zájmu o teologickou 

dogmatiku v posledních desetiletích 18. století bylo jen dočasným. Vzhledem k absenci 

relevantních výzkumů v této oblasti ovšem zatím nelze určit, jak velký podíl na charakteru a 

struktuře náboženské literatury Toleranční doby měla cenzura, ačkoli se dá předpokládat, že 

byl výrazný. Ve druhé polovině osmdesátých a v devadesátých letech totiž cenzura zcela 

zjevně bránila tištění "předosvícenských" děl, ačkoli o ně mezi autory i čtenáři nepochybně 

byl zájem, stejně jako později rozlišovala "správné" a "nesprávné" osvícenství. V 19. století 

se znovu objevily barokní modlitební knihy, obvykle pouze reeditované, i když zájem o ně 

postupně klesal. Celkově přitom platilo, že se zmenšoval podíl katolické náboženské literatury 

na celku česky tištěných knih, i když velká část neteologické (lidu určené) literatury 

k náboženství odkazovala nebo využívala jeho prostřednictví k prosazení hospodářské či 

později národní osvěty. Osvícenská religiozita se přitom nešířila pouze prostřednictvím 

knižní produkce, ale nepominutelnou roli měly i české noviny (hlavně pro městské 

obyvatelstvo a protestanty) a kalendáře, uplatňující se zejména na konci 18. století a snažící se 

o prosazení reformní zbožnosti. I ty byly v období po Francouzské revoluci výrazně 

ovlivněny cenzurou, jejich význam však (v případě novin) upadal až ve druhém desetiletí 19. 

věku, kdy byly nahrazeny zábavnějšími časopisy, v nichž religijní tématika prakticky 

absentovala (tak tomu však bylo i v případě mladších ročníků novin, neboť religiozita byla 

v novinách výrazněji přítomna jen v josefinské době). 

Nová vlna náboženské literatury se objevila až od čtyřicátých let 19. století v přímé 

souvislosti s tzv. druhou konfesionalizací (a patrně i s novým zrušením cenzury), tehdy však 

již náboženská literatura představovala jen zlomek celkové literární produkce. Z katolické a 

později i protestantské strany byla tvořena konfesionálně polemickými spisy a agitacemi ve 

prospěch vlastního vyznání, zároveň vznikly populární náboženské časopisy (katolický 

Blahověst a protestantský Českobratrský Hlasatel/Věstník), proti nimž za Bachova 

ministerstva zasáhla cenzura. Dočasné zrušení cenzury však vytvořilo prostor i pro laické 

úvahy o náboženských otázkách, plnící stránky novin, časopisů, letáků i knih, které se 

vyznačovaly malým ohledem na církve (především na katolickou církev) a chtěly je ne-li 

přímo likvidovat (což byl stále ještě extrémní postoj), tedy výrazně omezit a reformovat. 

Křesťanské církve tak přestaly být hlavními určovateli náboženského literárního diskursu, 

staly se jen jedním typem jeho aktérů, což je postupně vedlo k "obrannému" postavení 

například v podobě vytvoření vlastních vydavatelských podniků, novin a časopisů. 
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Náboženství jako kolektivní paměť 

V současných diskusích o metodě a orientaci historické práce, stejně jako o jejím 

sociokulturním vlivu, hraje důležité místo posun od "absolutistické" koncepce jediných, ipso 

facto "objektivních" a nezpochybnitelných dějin k vícedimenzionální sociokulturní paměti 

(nebo spíše pamětem), které sice nadále socializují, avšak do mnohem širšího spektra skupin, 

jejichž "pravdy" jsou pouze relativní (cf např. Třeštík 2004). Na tomto místě sice nechceme 

do aktuálních diskusí zasahovat, je nicméně zřejmé, že právě náboženské dějiny- respektive 

kolektivní paměti různých symbolicky legitimovaných skupin, stejně jako jejich transformace 

- pro uvedenou konceptualizaci poskytují široké ospravedlnění. Právě náboženské/duchovní 

dějiny jsou sférou, v níž je historická legitimace obzvlášť důležitá, stejně jako všechna 

institucionalizovaná náboženství umožňují a přímo vyžadují langue durée sociokulturních 

institucí. Značnou část své významnosti totiž odvozují právě z tradice, na kterou se odvolávají 

nebo již naopak odsuzují, kterou však v obou případech nějakým způsobem interpretují a 

předávají dalším generacím. Podle francouzské socioložky náboženství D. Hervieu-Léger jsou 

právě náboženství, případně i jiná symbolická universa, pokud jsou s to generovat a 

legitimovat existenci sociálních skupin, nejvýznamnějšími tvůrci "kolektivní paměti" 

(Hervieu-Léger 2000: 83n.). 

V současnosti se přitom, alespoň podle názoru této autorky, západoevropská společnost jako 

celek (na rozdíl od zemí, procházejících náboženskou deprivatizací) potýká se zásadním 

problémem, jímž je mizení kolektivní (náboženské) paměti (Hervieu-Léger 2003). I když se 

totiž už od osvícenských dob společnost mnohdy stavěla proticírkevně a protinábožensky, 

křesťanství až do posledních desetiletí dvacátého století tvořilo její referenční rámec, jeho 

prismatem byla posuzována jiná náboženství a na jeho hodnoty a ideje mohlo být 

"intertextuálně" odkazováno; dokonce i sekularizace znamenala jakési "křesťanství a 

rebours", respektive ve Francii (a v českých zemích) "katolicismus naruby". Křesťanské 

dědictví, nebo (protináboženské) implicitně náboženské formy zakládaly nikoli už jediné, 

nezpochybnitelné dějiny, avšak alespoň soubor subjektivnějších ale přesto sociálně 

integračních pamětí. Jenže něco takového podle francouzské socioložky v současnosti mizí, 

jednak v důsledku multikulturalismu, ale především v důsledku proměny samotného 

organizovaného náboženství. Tím, že se náboženské organizace modernizují ve smyslu 

posunu od religiozity k tzv. spiritualitě, domnívají se sice, že "zachraňují, co se zachránit dá", 

ve skutečnosti však podrývají vlastní sociokulturní kořeny. Výklad katechismu, který již 

nestaví na dogmatice nebo na církevních dějinách, nýbrž na osobní (mystické) zkušenosti 
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každého jedince, totiž nutně vytváří jiné náboženství, než jaké fungovalo doposavad a 

kolektivní paměť tím vlastně přetrhává. Ve Francii tak není netypické, že křesťanské děti toho 

v důsledku působení multikulturních médií vědí mnohem více o dějinách a kultuře islámu, 

než o vlastním náboženství, přičemž pokusy o reparaci tohoto stavu jsou odmítány poukazem 

k postmodemě. Deinstitucionalizace a privatizace náboženských obsahů proto zasahuje nejen 

nenáboženskou/necírkevní společnost, nýbrž je inherentní součástí samotné církevní 

religiozity. 

Uvedenou zásadní změnu náboženských forem a obsahů a jejich sociálního sdílení i funkce na 

tomto místě nechceme zkoumat, je však docela dobře možné uvažovat o tom, že ke 

srovnatelné paradigmatické transformaci došlo v souvislosti s nástupem osvícenské zbožnosti, 

který jsme v této práci sledovali. I ta totiž přinášela natolik diskrepantní model zbožnosti, 

nebo to o sobě ústy svých protagonistů alespoň prohlašovala, že jeho rozporuplná akceptace 

širší veřejností, pozitivní i odmítavá, vlastně do značné míry znamenala přetržení pouta 

kolektivní (náboženské) paměti, které se již ve většině případů nepodařilo navázat. Z dobře 

míněného konceptu pietas transformanda, který měl vést k pietas transformans, se stala 

pietas transformata- namnoze ovšem stojící v příkrém protikladu k záměrům a cílům svých 

tvůrců. Tím se vytratila sociální a symbolická role náboženství v předmodemí společnosti, 

aniž to nutně znamenalo zdánlivě automatickou sekularizaci, jak o ní uvažovaly klasické 

filosofické a sociologické konceptualizace historického vývoje od osmnáctého století do 

současnosti. 

Pokud se autorovi v této práci podařilo prokázat, že celý vývoj byl přeci jen složitější a 

související s mnoha kontextuálními, institucionálními i náhodnými faktory, že se v něm 

uplatňovaly různé roviny historického trvání i turning points, úloze historické práce bylo 

učiněno zadost. Tím ovšem nemá být řečeno, že studium transformace české lidové zbožnosti 

v 18. a 19. století lze považovat za ukončené, již z toho důvodu, že podaný obraz bude třeba 

doplnit a snad i opravit využitím dalších pramenů, případně i odlišných interpretačních 

přístupů. Pokud jde o historicko-antropologické sondy do konkrétního sociálního jednání 

aktérů, v několika vybraných lokalitách se o to pod autorovým vedením pokouší tým badatelů 

v rámci grantového projektu Tajní nekatolíci v českých zemích v 18. století z perspektivy 

historického a historicko-antropologického studia, jehož výsledky přinesou alespoň dílčí 

sondy v této dosud spíše opomíjené oblasti (nebo "řešené" prostřednictvím paušalizujících 

odkazů a namnoze klišé, jejichž neopodstatněnost v mnoha případech ukázala i tato práce). 

Neméně důležité by však bylo i pokračování ve výzkumu směrem k současnosti. I když je 

totiž již zřejmé, jak dalece ve druhé polovině 19. století, na počátku století následujícího i 
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později působily sociokulturní (náboženské) instituce, vytvořené v raném novověku nebo na 

jeho "troskách", rozhodně nelze říci, že by podobný výzkum nepřinesl řadu zcela nových 

zjištění. Sociální, symbolické a kulturní dimenze české zbožnosti, stejně jako jejích širších 

souvislostí by měly být historicko-sociologicky a historicko-antropologicky analyzovány i 

v případě pozdějších období - ve druhé polovině 19. století a na počátku století 20. 

v meziválečném období začínajícím pokusem o odluku a končící jejím "tichým" odmítnutím, 

stejně jako v čase obou totalitních diktatur, které se sice stavěly protinábožensky, avšak 

některých náboženských struktur samy využívaly nebo se do jisté míry opíraly o (vnějšně 

potlačené) církve a jejich působení na (zbylé) věřící. Výzkumy těchto dimenzí by přitom měly 

i pro následující období probíhat přinejmenším v míře, v jaké byly sledovány v této práci. 

Jejich důležitost totiž nespočívá jen v historickém poznání o sobě, nýbrž toto poznání by mělo 

vést i k lepšímu pochopení současných a budoucích úkolů a výzev (stejně jako jejich 

historické path dependency), stojících před každým jednotlivcem i před celou společností. 
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Modlitby ... Drážďany: J. W. Harpeter. 

Kulířová, Květa- Sander, Rudolf (eds.) 

1956: Patenty. Katalog sbírky patentů Státního ústředního archivu v Praze. Praha: Archivní 

správa MV. 

Laho,Ján 

1784: Wytah některych hlawnjch Otázek. .. Praha. 
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Langhans[en], M. Krystian 

1734: Křestianských Djtek ručnj a domownj Postylla ... Žitawa: J. K. Stremel. 

Leška, Štěpán 

1784: Rozmlauwánj gednoho Helwetského wyslance s ewangelickým Augšp. wyzn. Cžechem. 

Jindřichův Hradec: I. W. Hiltgartner. 

1796: Nowá Kniha Zpěwů Křesťanských, s připogeným Ržá dem Ewangelickým .. . Praha: 

Hrabowi dědicowé. (separátně číslován Zpěvník a Řád). 

1797: Počátkowé Cwičenj w Náboženstwj, pro Školy protestantské. Praha: Hrabowi 

dědicowé. 

1798: VWedenj k gruntownjmu poznán} Křesťanského náboženstwj. .. Praha: Hrabowi 

dědicowé. 

Liber concordiae 

1918: Liber concordiae. Kniha svornosti, čili Symbolické knihy, v nichž obsaženo jest 

vyznání víry a učení církve evanjelické, podle augšpurského vyznání. Ed. J. Leška. 

East Akron: Slov. Evang. lut. vyd. společnost'. 

Liberda, Jan 

1729: Kljč Dawidu k otewřenj pokladů králowstwj božjho w tagemstwj skrytých ... Laubno: b. 

v. 

1732: Harfa nowá na Hoře Sion zněgjcy ... Laubno: N. Schill. 

Locatelli, Josephus 

1905: Antonius Podlaha ( ed.): Babylon Bohemiae ab anno 17 80 usque ad annum 1790. 

Praha: Metropolitní kapitula. 

Lobe, v. 
1853: Daniel B. Molnár (ed.): Malý katechismus Doctora Martina Luthera. Praha: vl. n. 

Lomnický z Budče, Šimon 

1862: J. A. Gabriel (ed): Krátké naučení mladému hospodáři ... Praha: I. L. Kober. (5. vyd.). 

Malý, J. 

1850: Vymožení Rudolfova Majestátu od stavů českých r. 1609. Praha: Česko-bratrský 

věstník. 

Marek, Jan Gindřich 

1836: O důstogenstwj kněžském. Kázán} na den Počet} blahosl. Panny Marie ... Praha: J. 

Fetterová. 

[Markovič/Markovitz, Matthias] 
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1783: Newinný Odpadlec, to gest: Taužebné Provkázánj Newinnosti těch, kteiJ"ž se 

k náboženstwj Wyznánj Augšpurského připogugj ... Praha: J. T. Hochenberger. 

1783a: Notae ad Innocentem Apostatam, To gest: Povkázánj mjst, na kteréž se odwoláwá 

Newinný Odpadlec. Praha: J. T. Hochenberger. 

1785: Kázán} na Epištolu w Neděli Druhau po třech Králjch ... Praha: J. F. z Schonfeldu. 

Menčík, František (ed.) 

1916: Česká proroctví. K dtfjinám prostonárodní literatury. Praha-Karlín: E. Šolc. 

Modlitby lidové 

1893-1903: "Modlitby lidové." ČL 2, 1893: 584-588; 12, 1903: 34-35,219. 

z Nagy, Samuel 

1843: Duchownj zbrog pobožného wogáka ... kniha k wzdělánj pro staw wogenský, 

ewangelicko-křesťanský. Brno: Wdowa R. Rohlera. 

N árodní noviny 

**** Národní Nowiny (Havlíčkovy) 1, 1848-2, 1849. 

Nebeklíč 

1807: Zlatý Nebeský Kljč neb mrawné katolické Modlitby ... Praha: J. Geřábkowá. 

1834: Celý Nebe-kljč, aneb wraucné katolické modlitby na šestnácte djlů rozwržené. 

Jindřichův Hradec: A. Landsras. 

Nejedlý, Vojtěch 

1806: Nedělnj Kázanj na Cel} Rok. 2 sv. Praha: B. Haas. 

Neumann, Augustin (ed.) 

1916: "Sborník Adamitů (Ariánů) z Chrudimska." SHK 17, 1916: 85-95, 145-155. 

1931: Prostonárodní náboženské hnutí dle dokladů konsistoře královéhradecké I. Hradec 

Králové: Tiskové družstvo. 

Neumann, Pantaleon 

1850: Kdo má prawdu, nekatoljk- čili katoljk? Katechismus. Praha: B. Rohlíček. 

Novotný, Miloslav (ed.) 

1948: Letáky z roku 1848. Praha: ELK. 

Parou bek, Jiří V ácslav 

1884-85 Václav Beneš Třebízský (ed.): "Paměti Jiřího Vácslava Paroubka, někdy vikáře a 

faráře v Líbeznicích (1740-117)." Sborník historický (Rezkův) 2, 1884: 240-246, 303-

313, 367-372; 3, 1885: 40-48,73-87. 

Pařízek, Alexius Vinzenz 
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1789: Wýklad na nedělnj Ewangelia dle způsobu we školách narjzeného. 2 sv. Praha: 

W dowa J. Michala. 

Paterman, Jiří [Peterman, Georgius] 

1748: Hospodina Srdcem y Rty Chwálenj, aneb Pjsně Duchownj ... Drážďany: Cyrkew 

česká. 

Pelci, František Martin 

1956: Pán, J. (ed.): Paměti. Praha: SNKLHU. 

Pět červených korálů 

1839: Pět čerwených korálů, aneb: Srdečné a ljtostné rozdjmánj pěti ran Krysta 

ukřižowaného ... Jindřichův Hradec: A. J. Landstras. 

Polášek, František 

1803: Regulae pastora/es in usum auditorum ... Olomouc. 

Pravidlo hennersdorfské 

1770: Prawidlo Negswetěgšj řJ'iry Apoštolské y Prorocké ... Někdy k Wzdělánj Cýrkwe Božj 

Hennersdorfské podané ... Berlín: J. Boss. 

Pražské české noviny 

**** Pražské Cžeské Nowiny 1782 

Proroctví slepého mládence 

b. d. Proroctwj slepého Mládence ... Praha: B. Stybl. 

Přijmiž Bože 

b. d. Přijmiž o prawý a živý Bože ... Rkp. 

Radimský, Jiří- Wurmová, Milada (eds.) 

1955: Petice moravského lidu k sněmu z roku 1848. Praha: Archivní správa MV. 

Rajská růže 

1823: Ragská Růže ... Rkp. 

Repertorium 

2003: Repertorium rukopisů 17. a 18. století z musejních sbírek v Čechách III + I/2. Eds. J. 

Linda, A. Stich, A. Fidlefová, M. Šulcková a kol. Praha: Karolinum. 

Rezek, Antonín- Šimák, J. V. (eds.) 

1927-34: Listář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX 2 sv. 

Praha: ČAVU. 

[Ritter von] Rittersberg, [Ludvík] 

1850-51 Kapesní slovníček novinářský a konversační. 2 sv. Praha: J. Pospíšil. 

Robek, Antonín (ed.) 
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1976: Městské lidové kronikářství na Rychnovsku I Edice lidových kronikářských textů. 

Praha: ÚEF ČSAV. 

1978: Lidové kronikářství na Poděbradsku. Edice lidových kronikářských textů. Praha: ÚEF 

ČSAV. 

Rokos, Václav 

1784: Zpráwa o swaté Wečeři Páně. Praha: J. J. Diesbach. 

1785: Důkaz, že kazatelé Augšpurského a Helvetského wyznánj nejsau kněžj, ani řádnj 

služebnjcy cýrkewnj. .. Praha: J. J. Diesbach. 

1788: Kázán} na Neděli III v Pastě dne 24 Unora 1788 ... Praha: J. F. z Schonfeldu. 

Roubík, František (ed.) 

1947: "Lidové proroctví z počátku 19. století." ČL 25 (2), 1947: 25-26. 

Royko, Kašpar 

1785: Hystorye Welikého Sněmu Kostnického. Praha: J. J. Diesbach. 

Rulík, Jan 

**** Kalendář historický I/1780- V/1803-1807 + Přjdawek (1810). Praha 1797-1810: M. 

Št'astný; V. Piskáček, J. Diesbach, Hrabowy dědicowé. 

1804: Wesnického Faráře Rozmlauwánj s swými Osadniky. Praha: A. J. Procházka. 

1807-08 Nedělnj Kazatel, aneb Nowá Kázán} w krátkém obsazen} na Neděle přes celý rok. 2 

sv. Praha. 

Rybay, Juraj 

1887: Kuklík, F. (ed.): "Juraj Rybay." Slovenské pohl'ady 7, 1887: 19-23,28-29. 

Rychlovský, Jan [Johann] 

1801: O Nábožném Putowánj k swatohorskému Obrazu Panny Marye. Praha. 

Řezníček, Vácslav (ed.) 

1903: "Proroctví o příští krále Marokána." ČL 12, 1903: 401-405. 

[Sabina, Karel] 

1846: Ján Hus z Husince. Lipsko: b.v. 

S[z]alai, Jozef (ed.) 

1784: Krátké a sprosté wyznánj a wyswětlenj Jfjry čisté křesťanské ... [Helvetská konfese]. 

Praha: Rosenmtillerský dědicowé. 

Sedláček, JozefWojtěch 

1822: O srownalosti katolického náboženstwj s rozumem. Plzeň: L. Rahner. 

SchlOgl, Jan 

1934: Památník o Svaté Heleně. (opis R. Schl6gla z r. 1969). Rkp. v archivu autora. 
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Schonfeldské noviny 

**** Schonfeldské Cýs. Král. Pražské Nowiny 1787-1789. 

Schulz, Václav (ed.) 

1915: Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském v století XVIII. 

Praha: ČAVU. 

Sluníčko, Jan (ed.) 

1848: Confessio fratrum bohemicorum ... Zákon Krystů dostatečný gest k zprawowanj 

Cýrkwe rytěřugjcý ... Praha: K. J eřábkowá. 

Smutný, V. 

1893: "Modlitby lidové." ČL 2, 1893: 584-588. 

Snář 

b. d. [Snář z první poloviny 19. st., bez titulu]. B. m.: b. v. 

Souček, Stanislav (ed.) 

1928: "Píseň o Velikém Božím soudu." RS IV1928: 93-99. 

Spangenberk [Spangenberg], August Bohumil 

1788: Idea fidei fratrum a neb krátké Oblažen} Uřenj křesťanského w Ewangelických 

Cýrkwjch Bratrských. Berljn: J. K. F. Eisfeld. 

Srdce pána Ježíše 

1821: SrdčePanaJežiše ... Rkp. 

Stručný přehled 

1844: Stručný přehled děgepisu a rozdjlu učen} a náboženstwj ewangelického a řjmsko

katolického. Nordlingen: K. H. Beckschen. 

Svědek pravdy 

1736: Swědek Prawdy, Obhalenj Včenj Ewangelium swateho od gednoho Swědka Prawdy ... 

Halle: b. v. 

Svoboda, J. F. (ed.) 

1913: Helvetská čili frajmaurská rebelie. Brno: vl. n. 

Szalatnay, Jan 

1931: "Paměti." Pp. 43-99 in Hrejsa, Ferdinand (ed.): Jan Szalatnay a jeho paměti z doby 

toleranční. Praha: Blahoslavova společnost. 

Šimák, J. V. (ed.) 

(viz též Zíbrt, Čeněk) 

1909-38 Zpovědní seznamy arcidiecéze Pražské z let 1671-1725. 3 díly v 10 sv. Praha: 

Historický spolek. 
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1917: "Několikdokladůkbouřiopočenskér.1732." VČAVU2611917: 58-77. 

1919-20: "K původu a písemnictví českých náboženských blouznivců." ČČM 93, 1919: 1-9, 

110-119, 263-273; 94, 1920: 26-36,96-103. 

Šolta, Antonín 

1931: "Dva selské kancionály z 18. století." ČL 31, 1931: 95-104. 

Šolthéz, Gerson 

1849: Poslednj Tolerance. Kázán} ... w den slawnosti Tolerance. Praha: W dowa Táborowá. 

Štěříková, Edita (ed.) 

1999: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století. Praha: Kalich. 

Štole, Václav 

1855: "Církev a svět. (Místo programu)." Blahověst, Listy katolické 1, 1855, 1: 1-5. 

Šubert, Václav 

(viz Janata, J) 

z Tardy, Heřman 

(viz Janata, J) 

Těsná brána 

1744: Těsna Brana a Uzka Cesta k Žiwotu ukazana w oprawdiwe Reformacy Srdce 

zaležegjcy ... B. m: b. v. 

Totůšek, Josef (ed.) 

1882: "Marokánská píseň z pohoří českomoravského." ČH 2, 1882: 68-70. 

Tranoscius 

1819-20: Cithara sanctorvm to gest Harfa Swatých . . . aneb Žalmy a Pjsně Duchownj ... 

Praha: B. Ház. 

Truhlář, Josef (ed.) 

1906: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské. Praha: ČAVU. 

Ulrych, Antonjn 

1785: Sedmdesatero Přemyšlowánj, aneb Sedmdesát Důkladných Přjčin, proč Řjmské, 

Katolické, Apoštolské Náboženstwj Augšpurskému, Helwetskému, a těm podobným 

sektám w křesťanstwu předčeno býti má. Praha: J. F. z Schonfeldu. 

Vavák, František J. 

**** Smlouwy a chwalitebné řeči svatební pro družbu a swatebčany ... Jindřichův Hradec: 

A. Landsras a syn. 

1907-38: Skopec, Jindřich (ed.): Paměti Františka J Vaváka, souseda a rychtáře milčického 

z let 1770-1816. 5 dílů v 10 sv.; nedokončeno. Praha: Dědictví sv. JanaNepomuckého. 
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Végh [Wégh], Jan 

1783: Agenda, to gest: Pořádek křtěn}, přisluhowánj Wečeij Páně ... k užíwánj Cýrkwj 

Českých reformowaných. Praha: Rosenmtillerský dědicowé. 

1790: Včenj o hlawnjch článcých Ujry čisté křesťanské ... Praha: vl. n. 

1853: Josef Růžička (ed.): Jana Wégha horliwé a nábožné Modlitby pro ewangelické 

křesťany. Praha: J. Růžička (5. vyd.) 

1882: Justus Szalatnay (ed.): Ze zápisků Jana Végha. Praha: Komenský. 

Veselý [Wesely], Fabian 

1738: Kázán} na neděle po Adwentu až do Swat-Dussnjch Swátků. Praha: Arcibiskupská 

impressý. 

Volf, Josef (ed.) 

1931: "Výslech kacíře V. Bláhy r. 1720." RS IV 11931: 105-111. 

Vydra, Stanislav 

1799: Swazek Kázán} swátečnjch, která w rozličných mjstech, zwláště w slasných městech 

Pražských qnil ... Praha: J. Herrl. 

1806: Počátkowé aritmetiky. Praha: L. Gandera. 

Vyhlídal, Jan 

1903: "Písně Čechů v pruském Slezsku." ČL 12, 1903: 76-78. 

Vysokomýtský [Wysokomýtský], Antonjn 

1849: Počet} roku 1620 a sled} geho, čili fáděnj Gezuitů w Čechách a na Morawě. Praha: 

Česko-bratrský hlasatel. 

Začínají se modlitby raní 

1774: Zaczinagise Modlitby Ranni ... [Modlitební knížka] ... Wihotowena: od Ondržege 

Papúška An: 1. 7. 7 .4. dne: 14. Aprily. Rkp. uložený v knihovně SoU A V ČR. 

Zíbrt, Čeněk- Šimák, J. V. (eds.) 

1897: "Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských." ČL 6, 1897: 35-37. 

Zimmermann, Jan Nep. 

1829: Životopis swatého Jana Nepomuckého . . . S připogenjm služeb Božjch a modliteb. 

Praha- Hradec Králowé: J. H. Pospíšil. 

Zlatýho nebeskýho kněze 

1767: Zlatýho nebeskýho Kněze ... Rkp. 
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SUMMARY 

Zdeněk R. Nešpor: Pietas bohemica transformata. The Transformation of Czech Popular 

Religiosity and lts Sources in the 18th and 19th Centuries with Special Focus on the 

Region of Eastern Bohemia. 

The thesis is concemed with the study of Czech popular religiosity during the transition from 

a "pre-modem", heteroreferential society, through enlightened modemisation transformations, 

to the beginnings of a modem, autoreferential society. It is because of this, together with the 

importance of extemal institutional changes, that the author has chosen the period from the 

so-called Rebellion of Opocno (1732) to the issue of the Protestant Decree (1861), which 

equalised Protestant churches with those of the Catholics. This period of interest includes the 

issue of the Tolerance Decree, the development of the Czech national movement, the 

revolution of 1848, and the issue of the so-called Protestant Provisory. The thesis focuses 

mainly on the region of Eastem Bohemia, since this contained the highest concentration of 

secret non-Catholics in the pre-Tolerance period, together with high concentrations of the 

allowed Protestant confessions (Augsburg and Reformed confessions) and unallowed 

sectarians later; moreover this area become the most important source of small Protestant 

churches and transformed the sectarian movement later on. 

The research has combined historico-sociological and historico-anthropological approaches in 

order to gain a deeper understanding of the religious ideas of unprivileged sections of the 

public. Dueto the character of (accessible) sources, the lack of popular sources as such and 

the influence of their origins, consistent attention has equally been paid to the "genres" on the 

borders of intellectual!social elite discourse and popular religiosity. Among the popular 

sources, literary works of the period have been widely analysed, as well as their (popular) 

reception and influence; popular and semi-popular texts have been compared with elite 

literature, both in terms of form and content. Religious literature of the period, printed as well 

as hand-written, constituted the most important type of source. Other narrative or 

administrative sources (mainly of church provenience) have equally been taken into account. 

These sources are supplemented by others of institutional origin, including those from the 

state/patrimonial administration, in some cases with the use of ready-made contemporary 

editions. 
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The thesis is divided into five parts; in the first part the used sources and hitherto scientific 

literature is discussed (pp. 35-169), while the next three parts deal with (popular) religion in 

the period from the rebellion of Opocno to the issue of the Tolerance Decree (part II; pp. 170-

302); the so-called Tolerance Period which includes the years of Josephinism and the reigns 

of Leopold II, Francis IIII, and Ferdinand IIV (part III; pp. 303-529); and from the 1848 

revolution to the Protestant Decree (part IV, pp. 530-614). In all of these parts, the first 

chapter is concemed with the fundamenta1 changes that re1igiosity underwent in the wider 

European context; the second with the institutional transformations of religion in the 

Hapsburg lands, especially in Bohemia; the third part with the different strata of theological 

discourses ( elite, semi-popular and popular religious ideas, their transformations and mutual 

affiliations as analysed from written sources); the fourth with the unallowed religious groups 

(secret non-Catholics before the Tolerance, and religious sectarians later); while the fifth tries 

to summarise the structural characteristics of popular piety in the period. More specialized 

research, much of which has been already published, has been placed in the excurses in the 

fifth part (pp. 615-704). 

* * * 

During the period before the issue of the Tolerance Decree in the Hapsburg lands, 

Catholicism had been the only allowed confession (with some exception and special status 

given to Judaism), and the early modem state would view as illegal any other religious 

attitudes which might be expressed by its serfs. Secret non-Catholicism was thus pursued both 

by the state and by the Church, but the character of such a pursuit, as well as "official" 

Catholicism as such, had been designated by the secular power/s. The fight against secret non

Catholicism was mainly a fight against the influence of foreign Protestant countries, primarily 

Prussia, with the negative effect of the pursuit of religious emissaries and prohibited books. 

More positively, the substitution of (from the Catholic point of view) heterodox literature with 

baroque popular religious literature, and the verbal presentation of similar ideas through 

homiletics and missions, was important for the Catholic church, given that more important 

changes in church organisation and the qualitative improvement of standard pastora! care had 

not been possible due to a lack of financial resources. After the considerable boom of contra

reformation arrangements during the reign of Charles VI, these were later formalised and then 

practically unused, especially in the later years of Maria Theresa's reign (with the exception 

of the periods of the Silesian wars). The estates and also the state had no real interest in the 

789 



persecution of secret non-Catholics (both due to fear of their emigration and other negative 

socioeconomic effects, and due to the new social theories of the Enlightenment), and they in 

fact criticised some specific characteristics of baroque Catholicism, which they tried to erase 

in very much the same way as the Protestant countries. 

Pre-Enlightened religiosity had been built on the principle of confessionalisation, realised in 

elite discourse mainly by polemical theology, but also by deep individualised "mystico

faithful" piety. Mutatis mutandis this had been true both for the Catholics and the Protestants, 

while in the 1 ih century reform movements emerged on both si des of the confessional di vide 

(including Jansenism and Pietism). These achieved success in the next century together with 

new approaches to the relationship between the church and state (Enlightened political 

science, Febronianism). As a result ofthese transformations, baroque religiosity, although stili 

maintaining its extemal forms, began to lose its inner content, which allowed it to be criticised 

and relatively quickly replaced. However, such great (albeit hidden) change had in fact a 

relatively small impact on semi-popular and popular discourses. With the exception of the 

literary works produced by non-Catholic emigrants, which was mainly Pietistic and in such a 

way transformed Czech non-Catholicism, popular ( or popularly assigned) literature and its 

popular reception remained unchanged ( even to the degree that it mainly consisted of 

reprinted or adapted older books). However, the negative confessional self-demarcation that 

had found its place in such literature did not signify the full orthodoxy of popular religious 

ideas, both among Catholics and secret non-Catholics. In fact, attitudes were formed not only 

through the "official" channels but also by heterodox religious books, the interpretational 

struggle of popular religious teachers, and last but not least by different local traditions. At the 

same time it is true that popular religiosity took from those sources only some subjectively 

important elements, which were then (from the point of view of "high" theology) wrongly 

transformed and concretized. The awareness of one's own religious identity was an important 

characteristic, although it did not however lead to the denouncing of different (secret) 

believers, except in the case of an increase in their social standing. Hence there existed a 

certain popular "neighbour" tolerance, which had social roots. 

The author is persuaded that it is not true that Czech non-Catholic religiosity (influenced by 

Lutheran Pietism) in either its elite or its popular form tended towards modem rationality ( or 

represented the seeds of it), and thus differed from Catholic religiosity, which was viewed by 

modemity as an irrational religiosity. The difference between the two orders of rationality was 

more important, i. e. the traditional rationality in both its Catholic and non-Catholic forms and 

the Enlightenrnent bom on the wings of a modem rationality. The differences between Czech 
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secret non-Catholics on the one hand and the majority of Catholics on the other did not 

precisely coincide with the boundary between the demystified world and the mystical world 

of Max Weber. This was corroborated by, amongst other research, an analysis of Czech

written religious manuscripts, which showed that popular writing was not merely the preserve 

of non-Catholics. More significant differences were instead found between Czech-language 

literature (with parity between prayer books and hymn books) and the German (where the 

prayer books were dominant); research thus confirmed a tendency towards religious singing 

in a Czech-language environment and the importance afforded to it in the 18th century 

amongst both secret non-Catholics and Catholics. 

The issue of the Tolerance Decree and the other religious reforms of Joseph II and Leopold II 

led to great institutional and normative change. The limited toleration of other Christian 

confessions, including Calvinism and Lutheranism in Bohemia, as well as the new status of 

J ews, led to the establishment of Protestant churches and to the transformation of secret non

Catholicism either into the ranks of newly tolerated churches (which was the case for the 

majority of secret non-Catholics) or into so-called "religious fanatism", the sectarian 

movement of the Tolerance period. The religiosity of the Protestant churches was directed by 

their ministers, who came mainly from Hungary, either towards enlightened rational 

Christianity (Lutheranism) or towards conservative Calvinism (the Reformed Church), 

together with the struggle for a connection with the tradition of Czech reformation, especially 

the Czech Brethren (however, the struggle was in fact newly constructed as such a tradition). 

The active traditions of Czech popular non-Catholicism of the pre-Tolerance period also 

played a role, leading to a preference for Reformed piety as opposed to Lutheranism, and to 

the preservation of heterodox "unionistic" elements in the religiosity of both these 

confessions. Protestantism, Catholicism (which had remained the confession ofthe state) and 

Judaism were at the same time highly influenced by the domestic political situation, which 

had undergone certain transformations especially during the reign of Frances IIII. Due to a 

fear of (possible) popular revolution, the Napoleonic wars and other reasons, more "negative 

outlets" of the Enlightenment were suppressed to allow for a much narrower understanding of 

church reformation, explicitly called restoration, although it in fact allowed many post

Enlightenment transformations and in particular subordinated all churches to state control and 

influence. 

Enlightened philosophical, theological and socio-political thought mainly caused the baroque 

version of Catholicism to be rapidly abandoned, finding its expression both in (mainly 

polemical) literature, and in new institutional politics. Religion was rationalised and to a high 
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degree transferred to the ethical sphere, and it provided basis for the education (and control) 

of popular sections of society (the concept of pastora} theology). These processes had a 

significant impact on Catholic theology, while on Protestant theology they had a weaker but 

longer lasting effect and the specific situation of Czech Protestantism in fact made greater 

theological growth impossible. Moreover, new symbols and socially-legitimational concepts 

had emerged, connected mainly with the state/nation identity and rational/modem progress, 

which were hostile or at least indifferent to religious identity. These symbols and identities 

were not yet able to become a substitute for religiosity ( even within the intellectually higher 

discourses found amongst the nobility, the urban population and the nationally-conscious 

clergy). However, the period of the first half of the 191
h century saw the beginnings of this 

substitution. As a result of this, even the shadowing of the tolerance sectarians, organised by 

the state, became formalised and performed without real interest. 

As a result, popular society was not prepared for the fast transformation of elite discourses; 

such changes led to panic and in many cases even to antagonistic behaviour. The impression 

of religious tolerance and other Josephinistic reforms led to the (temporary) escalation of 

confessional intolerance strengthened by popular polemical literature, the most radical 

expression of which was the disturbance often connected with the funeral of a Protestant. The 

question of confessional identity created further issues, which transformed the knowledge of 

soteriological positiveness (or the struggle for it) into an extemal expression ofit, for example 

iconoclasm, blasphemy, verbal demonstrations of confessional exclusivity and particular re

interpretations of history. This intolerance started to disappear after some decades with the 

popular reception of the (temperate) Enlightenment and later national agitation, while the 

knowledge of confessional identity was marginalised or substituted by different social and 

symbolic identities. A negative concept of "the other" remained important, however, though 

the object of it was redefined; confessional identities were replaced with national, regional, 

social or other distinctions. However, while this appeared to have no direct impact upon the 

hand-written popular literature analysed, it nevertheless signified very radical change. While 

in the "baroque" period traditional forms were connected with new structures (individua} 

religious reading can be taken as an example ), the fu ll abandonment of traditional forms was 

later far more common ( often in favour of accepting the churchly orthodox religiosity which 

led for example to the disappearance of popular religious writing and song making). 

Meanwhile, the "old" genres continued to exist for some time, kept alive mainly by repetition, 

but they were in astate of quite visible and rapid dechne (typical cases were baroque prayer 

boo ks, hagiographies etc.), displaced as they were by "new" genres, not all of which were 

792 



religious. Processes of formal and functional substitution took place not only in the genre of 

semi-popular and popular literature, but also in the domain of popular religious ideas. 

To a certain extent, popular religiosity at the end ofthe 18th century and in the first half ofthe 

next, both Catholic and Protestant, was a continuation of extemal religious acts which had 

their origins in the early modem era and which were understood as the only correct forms of 

religious expression. However, the transformation of elite religiosity and its direct influence 

on popular piety was important. Popular piety thus ceased to play a role as a specific religious 

form, and become merely a simplification of "high" religiosity. This went hand in hand with 

the connected processes of dechristianisation, the increased understanding of the 

"superstitious" character of the "old" faith etc.; these processes had grounded the dechne of 

religious authority and institutional religiosity. In this sense, one can think about the period 

( especially) after the half of the 19th cen tury as being a period of secularisation in Czech 

society. But this was not so much the result of socio-economic processes. Rather it was the 

result of ideological influences and a struggle between different symbolic universes, 

especially of the knowledge regime of secularism as understand by José Casanova. Religious 

ideas of popular society either remained "traditional" and declined, or their social spread 

become marginalised (which can be seen in later generations of the tolerance sectarians par 

example), or had greatly changed which was usually connected with the reduction of the 

subjective importance of ( organised) religiosity in individua! symbolic universes. 

This process was influenced by the revolutionary events of the year 1848, which were 

understood as religious only by marginalized sections of society (i. e. the sectarians), while 

most of the actors saw them as an opportunity for the stressing of national and socially

emancipational principles, although during the revolution some issues of religious 

emancipation (for the Protestants and Jews, hitherto only tolerated) also took place. Beyond 

that, the character of global social and govemmental change was reflected by the fact that the 

state has no objections to such emancipation and allowed it firstly with the so-called 

Protestant Provisory (1849) and later with the Protestant Decree (1961); despite the 

(temporary) attempt to reverse the situation in the form of the Austrian concordat (1855), all 

the legal confessions were granted the equal rights after that period and the possibility of such 

rights for others was opened. In the middle of the 19th century the princip les of religion and 

citizenship were divided ( also) in Austria, although the status "with no confession" was not 

allowed. Such progress was (to some degree) influenced "from below", though this pressure 

favorized rather national principles as opposed to those of citizenship, which led to the 

hypothesis that the divergence of principles of religion and citizenship might be seen as a 

793 



governmental struggle for the suppression of national identity and the tendency towards self

demarcation. 

The destruction of existing power and control mechanisms in the revolution period had led to 

new boom of polemical literature, which to a certain degree was also religious. In the case of 

religious literature this meant the spread of the so-called second confessionalisation, which 

however had its roots already in the beginning of the 1840s, and which led to defensible, anti

modemistic attitudes, especially in the Catholic Church. Catholic theology had to fight not 

only the existence (and equal rights) of Protestantism, but mainly liberal modemism which 

either required radical church reforms (in Bohemia, K. Havlíček and his followers) or even 

actively abandoned the Church (K. Sabina and his legacy; this model remained in the minority 

at that time). Both (from the point of view of temporary Catholicism) anti-Catholic variants 

were mutually connected and supported; while the liberals ( eventually) found out the non

Catholic past ofthe Czechs and used it in their program, certain Protestant theologians created 

an ambitious (albeit finally unsuccessful) program to unite both their churches and effect a 

"re-protestantiation" of Czech society on historical and national grounds. The battle between 

these concepts led to the creation of the so-called "Catholic ghetto", which tried to hold 

( alleged) traditional religiosity on a confessional basis, to the lesser important second 

confessionalisation on the Protestant side (especially Neolutheranism, but Jater also the 

similar radicalisation of the Reformed Church), while for the wide and ever widening social 

majority such struggles become less and less important ( compared to the national and politi cal 

movement, or- especially Jater- social, class and cognitive identities). Confessionalisation of 

the 19th century thus has led to the exact opposite of its initial aim, to the progression of 

(inner) distance from formally supported religious identities, to "birth registered" forms of 

faith and its transition to the sphere of folklorisms in the case of the social majority. Making 

the religiosity of the "survivors" of exlusivistic Catholics and Protestants more official, as 

well as the lack of religious interests of other people led to the complete dechne of popular 

and semi-popular theologies (which had started in the first half of the 19th century), or (in the 

Iess common case) to their substitution by new forms (spiritualism). 

The "dezeklesialisation" of the symbolic and the sociocultural space of Czech society in the 

second half of the 191h century was only exceptionally connected with the spread of new 

religious or ( organized) implicit religious groups, unlike, for example, the society of Czech 

Germans. It took place in small Protestant churches, usually with sectarian roots, explicitly 

linked to the tradition of Czech reformation, or in a similar spiritualistic movement. However, 

the privatization and the marginalisation of religious content was much more common, while 
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the symbolic, socially-legitimational and identificational function of religion was transferred 

to unreligious entities, primarily the Czech nation. As a result, the disconnection of 

confessional and national-citizen identities was much more apparent in the Czech lands than 

elsewhere in Europe, comparable in many ways with the development of French society 

(including the finally unrealised attempt at state-church separation after WWI) even though in 

the majority case the much militantly and publicly declared atheism was even more far

reaching. The continuity and changes which Czech religiosity in its ecclesiastical and 

privatized forms underwent from the end of the early modem era to the 19th century, as well 

as the transformations of discourses that influenced them, and their mutual relations, thus 

have introduced an important basis for the study of the later and contemporary (lack of) 

religiosity of society. The multitude of socio-cultural institutions, which asserted themselves 

in terms of the subjective and social exploration of religion and its implicit forms which 

defined this period, were in fact petrified in social and cultural space (in many cases without 

knowledge of its real origins and meanings), and thus have influenced and are influencing 

later development, not only in this particular sphere, but also in the general value attitudes of 

Czech society and its symbolico-legitimational discourses. 
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