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Abstrakt 

 

Diplomová práce Antimonachismus v české osvícenské společnosti se zabývá 

reformami Josefa II., konkrétně rušením klášterů, a to z pohledu dobových tisků, 

které vycházely na podporu probíhajících reforem. Autor vybírá několik stěžejních 

témat, se kterými stoupenci reforem zacházeli. Ústředním tématem je kritérium 

lidské přirozenosti. S tím souvisejí další témata: mnišská askeze, život v celibátu, 

kláštery jako kvintesence barokní zbožnosti a mendikantské řády. Autoři 

rozebíraných textů se v rámci své kritiky odvolávají na dobu raného křesťanství a 

vzniku prvních klášterů. Proto i autor diplomové práce věnuje tomuto období 

pozornost, stejně jako kritickému obsahu antimonachistických textů. 
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Abstract 

 

The diploma thesis Anti-Monachism in the Bohemian Society in the Epoch of 

Enlightenment deals with reforms by Josef II., in particular with the abolishment of 

monasteries from view of the then documents appeared in support of the reforms in 

progress. The author selects some significant themes handled by the reform devotees. 

The main theme is the criterion of the men’s nature. The related themes include: 

monks’ asceticism, celibacy, monasteries as the quintessence of the baroque 

devoteness, and mendicant orders. In the context of their criticism, the authors of the 

texts in question refer to the epoch of early Christendom and to the emergence of the 

first monasteries. Therefore also the author of this diploma thesis pays attention to 

this historical period as well as to the contents of the anti-monarchistic texts. 

 

Key words: 

Anti-monarchismus – History of Christendom – Enlightenment – Men’s Nature – 

Asceticism 
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Úvod 

 

 Myšlení v rámci josefínsko-reformního diskurzu stálo na dichotomii staré a 

nové normality. Étos osvícenství navodil části vzdělané společnosti představu, že 

nastala poprvé v dějinách doba, kdy lidstvo poznalo pravý stav věcí. Toto poznání 

však na člověka klade i jistou zodpovědnost. Z nového nazření světa vychází i nový 

pořádek a nové hodnoty, kterými by se společnost měla řídit. Člověk, který 

k takovému poznání dojde, má za úkol snažit se dle svých možností o proměnu 

starého světa ve svět nový.  

Aplikujeme-li toto na světského panovníka, vyplývá tu pro něj povinnost 

uspořádat svět, nad kterým má pravomoc, podle nového řádu. Takový panovník má 

tedy na svět nahlížet novou optikou danou novým hodnotovým systémem, a kde 

objeví nepravosti a odchylky vůči novému řádu, je jeho povinností je přetvořit – 

zreformovat.  

Toto schéma, dle našeho názoru, platí i pro přístup Josefa II. k reformám. 

Josef II. posuzoval svět podle nového řádu, který byl založen na ústředních 

hodnotách, jakými byla racionalita, prakticismus, utilitarismus či občanská morálka. 

Odchylky proti tomuto řádu císař objevil mimo jiné v náboženské oblasti svých 

poddaných. Jal se tedy tuto oblast, s láskou tyranského otce, vládnoucího absolutní 

mocí, transformovat za jediným cílem: využít zde deponovaný potenciál pro viditelný 

prospěch všech obyvatel státu.  

 Reformní aktivitu podpořilo velké množství vzdělaných a progresivních 

obyvatel státu. Řada publicistů, spisovatelů, kněží a dalších intelektuálů se sama a bez 

vyzvání pustila do boje za vytvoření nového světa a nové společnosti. Zbraněmi 

v tomto boji se staly propagandistické brožury.  

 Při pohledu na společnost své doby se museli stoupenci reforem cítit obklíčeni 

světem starého řádu Stávali se tak avantgardou, jejímž historickým úkolem bylo vést 

proti starému světu boj. Starý svět pak spatřovali téměř všude. Kvintesencí všeho 

toho, co tato avantgarda chtěla ze společnosti vymýtit, však byly kláštery. Proto se 

řada dobových brožur věnuje s takovou razancí kritice řeholního života. Tato práce by 

chtěla ukázat, jaká témata autorům antimonachistických textů vadila nejvíce a jakými 

argumenty s těmito tématy zacházeli.  
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 V předkládané diplomové práci Antimonachismus v české osvícenské 

společnosti se tedy budeme věnova kritice klášterů a řeholního života, která byla 

vedena v rámci reforem Josefa II. Půjde nám o to ukázat, která témata v josefínsko-

reformním diskurzu nejvíce rezonovala a jak s nimi bylo nakládáno. Pozadím, na 

kterém budeme tuto kritiku sledovat, je dichotomie staré a nové normality, kdy 

novou normalitou pro nás bude společenské zřízení, které mělo z reforem vzejít.  

Jako prameny jsme zvolili propagandistické brožury, které na podporu 

probíhajících reforem vycházely. Z velkého množství dobových tisků jsme nakonec 

vybrali tři, které dobře reprezentují široké spektrum protiklášterní argumentace. Jsou 

to Sieben Kapitel von Klosterleuten od Josepha Valentina Eybela1, Ignáci Bornovi 

připisované dílo Joannis Physiophili Specimen monachologiae methodo Linnaeana 

[…]2 a Dúverná zmlúva mezi mňíchem a diáblom3 od Juraje Fándlyho.  

Autoři antimonachistických brožur se rádi odvolávají na dobu raného 

křesťanství, vzniku prvních klášterů či (v případě mendikantských řádů) na původní 

znění a požadavky řeholí. Chtějí tak názorně ilustrovat skutečnost, že řeholní život 

v jejich současnosti je vzdálen prvotním záměrům církve a legitimizovat tak zásah 

světské moci do církevních záležitostí. Proto se i my vždy v první části kapitol, které 

se věnují vybraným tématům, budeme zabývat těmito původními ideály, na které se 

autoři odvolávají a ke kterým často vzhlížejí.  

Jako základní kritérium, které má rozhodnout, zda je sledovaný jev pro 

společnost užitečný či nikoliv, používají autoři vybraných textů kritérium lidské 

přirozenosti. Proto rozboru vlivných přístupů k lidské přirozenosti a jejich odrazu 

v dobových brožurách věnujeme celou pátou kapitolu. V následujících kapitolách 

budeme toto kritérium rovněž zohledňovat.  

V jednotlivých kapitolách budeme dodržovat následující schéma: Nejdříve 

podáme výklad o původních významech a rolích sledovaných jevů v raném období 

křesťanství. Následně vyložíme na antimonachistických textech, jak byly tyto jevy 

vnímány v rámci nové normality. Teoretickým zázemím tu pro nás budou 

sekularizační teorie, které představíme podrobně ve čtvrté kapitole. Zajímat nás bude 

to, jak se v rámci sekularizačního procesu odnáboženštění radikálně proměnilo 

vnímání některých náboženských jevů, které jsou spojeny s klášterním prostředím.  

                                                 
1 EYBEL, Joseph Valentin: Sieben Kapitel von Klosterleuten, Wien 1782.  
2 PHYSIOPHILUS, J.: Joannis Physiophili Specimen monachologiae methodo Linnaeana, Augusta 
Vindelicorum 1783.  
3 FÁNDLY, Juraj: Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom, Prešpurk 1789.  
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 Téma osvícenského antimonachismu není dosud příliš zpracované. Na 

heuristickém začátku naší práce jsme naráželi na problém neexistence jakýchkoli 

seznamů, katalogů či sbírek dobových brožur. Informace o jednotlivinách či několika 

málo kusech se objevují v sekundární literatuře. Některé tituly uvádí Josef Dobrovský 

ve svém Literarisches Magazin von Böhmen und Mähren4, pro ucelenější přehled 

však bylo nutné prozkoumat archivní materiály cenzurních záležitostí Českého 

gubernia. Seznam všech námi nalezených antimonachistických brožur je přiložen 

k této práci.  

K představenému tématu existuje jen minimum sekundární literatury. Jistou 

výjimku tvoří dvě disertační práce obhájené na vídeňské univerzitě od badatelek 

Helene Bitter5 a Hildegard Winkler6 a práce Ernsta Wangermanna7. Zajímavým 

směrem se rozvíjí bádání v oblasti katolického osvícenství. Důležitou osobností je zde 

Harm Klueting, který vede seminář na historickém institutu filozofické fakulty 

univerzity v Kolíně nad Rýnem.8 Pro české prostředí je stále zásadní práce o ideové 

podstatě josefínských reforem od Eduarda Wintera.9 A svůj přínos má ještě dnes i 

kniha Alexandra Myl’nikova.10 V poslední době pak vyšlo několik zajímavých 

sborníků, které podávají dílčí studie současných badatelů z oblasti katolického 

osvícenství a řádového života v 18. století.11 Další literatura a články, které formovaly 

naše pojetí antimonachismu a osvícenství, bude uvedena na závěr v seznamu 

literatury.  

                                                 
4 DOBROVSKÝ, Josef: Literarisches Magazin von Böhmen und Mähren, Prag 1786. 
5 BITTER, Helene: Kirchenreform Joseph II. im Spiegel der Broschürenliteratur seiner Zeit. 
Publizistische Studien zur Kirchenreform Joseph II.(Dissertation), Wien 1934.  
6 WINKLER, Hildegard: Die Reformen Joseph II. im Urteil der Broschüren. Ein Beitrag zur 
nichtperiodischen Publicistik des 18. Jahrhunderts (Dissertation), Wien 1970. 
7 WANGERMANN, Ernst: Die Waffen der Publizität. Zum Funktionswandel der politischen Literatur 
unter Joseph II., Wien – München, 2004.  
8 Harm Klueting je mimo jiné vydavatelem edice pramenů k tereziánským a josefínským reformám 
KLUETING (ed.): Der Josephinismus. Ausgewählte Quellen zur Geschichte der theresianisch-
josephinisch Reformen, Darmstadt 1995. Dále je editorem sborníků KLUETING (ed.): Der aufgeklärte 
Absolutismus in europäischen Vergleich, Wien 2002, KLUETING (ed.): Katholische Aufklärung – 
Aufklärung im katholischen Deutschland, Hamburg 1993. V semináři Harma Kluetinga vznikla 
našemu tématu blízku studentská práce DROICK, Carolin: „Der Topos vom blutsaugenden, faulen 
und schmarotzenden Mönch“ – Antimonastische Polemik und Kritik an Mönchtum und 
Klosterwesen, Norderstedt 2008.  
9 WINTER, Eduard: Der Josefinismus und seine Geschichte. Beiträge zur Geistesgeschichte 
Österreichs, Brünn – München – Wien, 1943, (Český překlad vyšel roku 1945 v Praze.)  
10 MYL’NIKOV, Aleksandr Sergejevič: Epocha prosveščenija v češskich zemljach, Moskva 1977.  
11 ČORNEJOVÁ, Ivana, KUCHAŘOVÁ, Hedvika, VALENTOVÁ, Kateřina (ed.): Locus pietatis et vitae. 
Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. – 15. září 2007, Praha 2008, 
LORMAN, Jaroslav, TINKOVÁ, Daniela (ed.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a 
moravského osvícenství. Praha 2009, LORMAN, Jaroslav, TINKOVÁ, Daniela (ed.): Od barokní piety 
k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství, HISTORIE – OTÁZKY – PROBLÉMY 2 
(2009).  
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1. Cenzura a knižní kultura 12 

 

Zcela zásadním momentem, který vůbec umožnil vznik a masové rozšíření 

nejen antimonachistické literatury, ale veškeré literatury kritizující společenské 

zřízení a podporující vládní reformy, bylo zmírnění cenzury v zemích habsburské 

monarchie, ke kterému došlo v 80. letech 18. století. 

Samotná instituce cenzury zde měla silnou tradici. Od Bílé hory spadala do 

kompetence univerzity, tedy katolické církve, potažmo jezuitů. V  18. století však byla 

církev z této činnosti postupně vytlačována ve prospěch centrálních státních úřadů., 

jakými byla kupříkladu Cenzurní dvorská komise, ustanovena v roce 1751, ve které 

zasedali profesoři vídeňské univerzity. Roku 1754 byl založen a dále postupně 

doplňován centrální katalog zakázaných knih. 

Již v období vlády Marie Terezie lze vysledovat nadále sílící trend, kdy se státní 

moc snažila získat kontrolu nad všemi subjekty působícími v monarchii – v první 

řadě tedy nad katolickou církví. 

Navzdory ostré cenzuře a hrozbě tvrdých trestů je už po první dvě třetiny 

18.století patrný velký nárůst zájmu o literaturu. V souvislosti se vznikem veřejného 

mínění v diskutujících měšťanských salonech došlo k nárůstu zájmu především o 

periodický a drobný, příležitostný tisk. Kvůli různým obtížím, které vydávání novin 

obnášelo a mezi kterými hrála prim ostrá cenzura, vydržela většina nově založených 

novin vycházet jen po krátkou dobu a často navíc nepravidelně. To samé platí i pro 

postupně vznikající odborná periodika, po kterých volaly v této době se utvářející 

první učené společnosti. 

Cenzurní předpisy byly centrální vládou jasně dány, otázkou ovšem zůstává, do 

jaké míry mohly být obcházeny a jak moc přísně bylo jejich dodržování střeženo. 

                                                 
12 O cenzuře pojednává čtvrtý díl kapitoly Nemesis a Fúrie. Osvícenský absolutismus a občanská 
kázeň, In: Velké dějiny zemí Koruny české (dále VDZKČ), s.281 – 284. Dále pak Helene Bitter v úvodu 
své disertační práce – BITTER, Helene: Kirchenreform Joseph II. im Spiegel der Broschürenliteratur 
seiner Zeit. Publizistische Studien zur Kirchenreform Joseph II.(Dissertation), Wien 1934 na 
stranách.5 – 7. Pro období reforem Josefa II. je uvedeno množství podstatných informací v úvodní 
pasáží diplomové práci Petra Píši – PÍŠA, Petr: Knižní cenzura v Čechách v předbřeznovém období 
(diplomová práce oboru Historie na FFUK), 2010. Literárním prostředím s ohledem na cenzurní praxi 
se věnují dva články Michaela Wögerbauera - WÖGERBAUER, Michael: Četbou k občanské 
společnosti. Knižní kultura a četba v Praze 1780 – 1800, In: Praha Mozartova. Kulturní a společenský 
život v Praze 1780 – 1800, Praha 2006. s.82 – 92; PETRBOK, Václav, WÖGERBAUER, Michael, 
Literatura Duplex. Koncept české a německé literatury v Praze v poslední čtvrtině 18. století, In: 
Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780 – 1800, Praha 2006. s.70 – 81. Základní 
literárně-historický přehled pak podává JAKUBEC, Jan: Dějiny literatury české II., Praha 1934.  
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Aféra s Karlem Jindřichem Seibtem z roku 1778, dává tušit, že praxe byla jako 

obvykle jiná než strohé právní předpisy. Kvůli Seibtovu volnomyšlenkářství a absenci 

autocenzury během přednášek na pražské universitě byl ostře kritizován nejvyšší 

purkrabí Karel Egon kníže Fürstenberk. Ten měl, dle mínění Františka Xavera 

hraběte Věžníka, vše zavinit svým příliš benevolentním postojem, kvůli kterému 

nebyla v Čechách cenzurní opatření prakticky vůbec uplatňována. Tato aféra se stala 

jedním z argumentů pro Fürstenberkovo odvolání z funkce. Seibtovo výsadní 

postavení na universitě i v intelektuálních kruzích zůstalo ovšem nadále nezměněno, 

a to i přes jeho ostré výhrady vůči císaři Josefu II.13 

Velkým bojovníkem proti stávající cenzuře byl Josef Antonín rytíř Riegger. Ten 

se s velkou vehemencí snažil dokázat, že vytváření různých indexů zakázaných knih 

nevede k ničemu dobrému ani pro stát ani pro jeho obyvatele a tvrdil, že pokud 

budou vycházet kvalitní nové knihy, přirozenou cestou dojde k vytlačení pašovaných 

pamfletů a škvárů. 

Riegger byl také autorem návrhu, který předpokládal úplné zrušení cenzury. 

Místo ní měla vzniknout pro autory nová povinnost, a to získat si posudek od 

„kritického přítele“. Tímto přítelem se myslel některý z univerzitních profesorů, který 

měl dílo ještě před jeho vydáním přehlédnout a doporučit případně autorovi některé 

změny a úpravy. Tento návrh však do praxe přijat nebyl. 

Přesto ke zmírnění cenzury v 80. letech 18. století došlo. Praxe pak vypadala 

tak, že různým knihám byla dávána různá omezení, jimiž měl být regulován jejich 

společenský dopad. V seznamech cenzorů se tak u knih objevují následující 

poznámky: admittitur, toleratur či imprimatur znamená, že kniha mohla být 

připuštěna k tisku bez dalších omezení. Imprimatur omissis deletis značí, že tisk 

knihy bude povolen po zohlednění cenzurních zásahů. Absque loco impressionis 

dávalo vydavateli povinnost vypustit na titulní straně údaje o tisku provedeném na 

území Monarchie. Erga schedam a damnatur označovalo knihy, které si mohl pořídit 

jen předem schválený čtenář. 

Takovéto posuzování měl na starosti Knižní revisní úřad (Bücherrevisionamt), 

který byl podřízen zemské vládě, v Čechách tedy zemskému guberniu. 

Po té co došlo k takovémuto uvolnění poměrů, nastal neočekávaný rozmach té 

nejpokleslejší literatury. Po desetiletích omezení se najednou otevřel prostor pro 

autory bez nejmenšího literárního nadání i pro jejich početné čtenářstvo. 

                                                 
13 VDZKČ s.281 a 282. Pavel Bělina zde odkazuje na studii PROKEŠ, J.: Aféra Seibtova roku 1770. In: 
Českou minulostí, Praha 1929, s.317 – 330.  
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Reakcí na tuto situaci bylo zrevidování všech vydaných publikací z let 1781 až 

1786 a roku 1789 došlo k opětovnému omezení vydávání knih, když bylo zavedeno 

povinné kolkování schválených tisků. Znovuzavedení starých cenzurních pořádků 

proběhlo pak v devadesátých letech. 

 

Uvolnění cenzury umožnilo masivní nárůst různých drobných tisků a brožur 

reagujících na aktuální společenská témata. Na stránkách těchto tisků diskutovala 

vznikající veřejnost o novém uchopení forem katolické víry, o užitečnosti některých 

složek společnosti, o hospodářských reformách či o novém střízlivém vkusu.  

Tyto tisky sloužily nejen k soukromé četbě, ale musíme předpokládat i jejich 

širší dopad na veřejnost díky, v té době zcela běžné, veřejné četbě či předčítání 

v kavárnách a salónech14. Veřejné čtení bylo běžné také ve vesnickém prostředí, kde 

byl i větší podíl negramotných osob. Za cílovou skupinu antimonachistických textů, 

na které se zde omezujeme, však považujeme především prostředí městské německy 

hovořící inteligence.15 Usuzujeme tak podle satirického charakteru některých textů či 

pasáží, které předpokládají již zkušenějšího čtenáře. Dále podle určité propracované 

argumentační struktury a celkového vyznění těchto brožur. Jejich autoři zkrátka útočí 

na společenské nepořádky místy tak vášnivě, jakoby tím chtěly zvrátit běh světa a 

urychlit právě probíhající reformy. Zdá se, že autoři tato svá díla chápali jako zbraně, 

kterými se mohou aktivně zapojit do probíhajícího boje, se kterým se plně 

ztotožňovali.  

                                                 
14 WÖGERBAUER: Četbou k občanské společnosti, s.82 – 92., Autor zde k tématu různých způsobů 
četby uvádí kupříkladu DUCREUX, Marie-Elizabeth: Kniha a kacířství. Způsob četba a kniží politika 
v Čechách 18. století. In: Literární archiv 27, 1994, s.61 – 74.  
15 Jisté napjaté vztahy mezi řeholníky a většinovou společností panovaly jistě i na venkově a sahají dále 
než jen do 80. let 18. století. Upozorňuje na to alespoň Jiří Mikulec ve svém článku MIKULEC, J.: 
Poznámky ke vnímání řeholního života mezi barokem a osvícenstvím, In: Theatrum Historiae 3, 
2008, s.284 – 287. Mikulec zde odkazuje na barokní kázání, která byla vydána Milanem Kopeckým v 
KOPECKÝ, Milan (ed.): Starší slezští kazatelé, Ostrava 1970 či KOPECKÝ, Milan (ed.): Valentin 
Bernard Jestřábský. Vidění rozličné sedláčka sprostého, Uherský Brod 1973. K období reforem Josefa 
II. pak Mikulec odkazuje na Vaváka a jeho pozitivní stanovisko ke zrušení klášterů viz KUTNAR, 
František: František Jan Vavák, Praha 1941, s.80 – 93.  



14 

 

2. Propagandistické brožury a pamflety doby Josefa II. 

 

Propagandistické brožury a pamflety tedy tvoří zajímavou skupinu pramenů 

pro dobu reforem císaře Josefa II. Téměř však neexistuje historická literatura, která 

by se tomuto druhu pramenů více věnovala a více z něj těžila. Jistou výjimku tvoří dvě 

disertační práce obhájené na vídeňské univerzitě od Helene Bitter a Hildegard 

Winkler.16  

 Hildegard Winkler uvádí, že téměř polovina všech brožur, které vyšly v této 

době, se zabývá Josefovými reformami a zvláště pak reformami církevních záležitostí. 

První vlna jejich vydávání byla spojená s návštěvou papeže Pia VI. ve Vídni roku 

1782.17  

 Leitmotivem těchto brožur byla snaha vštípit veřejnosti názor, že papež přijíždí 

do Vídně proto, aby osobně vyjádřil svůj souhlas s císařovými záměry a veškeré jeho 

konání schválil. Oblíbeným námětem textů, které se snažily podat jistý dějepisný 

náhled na celou problematiku vztahů Říma a světské moci, bylo dokazování 

skutečnosti, že již od středověku byl císař vždy a všude papeži nadřazen.  

 Autorem nejvlivnějšího textu, pojednávajícího o vztahu císaře a papeže, byl 

paradoxně bývalý profesor církevního práva na vídeňské universitě Joseph Valentin 

Eybel. Jeho text Was ist der Pabst? je příkladem toho nejryzejšího josefinismu. I 

přesto, a možná právě proto, že Eyblův spis patří mezi nejkvalitnější texty svého 

druhu, obával se císař, aby dílo nebylo vnímáno, jako součást akce přímo císařem 

podnícené a objednané. To by bývalo mohlo zhoršit již tak komplikované vztahy mezi 

ním a církví.18  

 Císař Josef II. potřeboval pro své reformy podporu angažované publicistiky. 

Řada spisů, i od renomovaných autorů jako byl kupříkladu Joseph Valentin Eybel, 

                                                 
16 BITTER, Helene: Kirchenreform Joseph II. im Spiegel der Broschürenliteratur seiner Zeit. 
Publizistische Studien zur Kirchenreform Joseph II.(Dissertation), Wien 1934 a WINKLER, 
Hildegard: Die Reformen Joseph II. im Urteil der Broschüren. Ein Beitrag zur nichtperiodischen 
Publicistik des 18. Jahrhunderts (Dissertation), Wien 1970.  
17 K tématu papežské návštěvy uvádí Hildegard Winkler příklady některých dobových brožur: 
BLUMAUER, Aloys: Prophetischer Prolog an das Publikum auf die Ankunft Pius VI., Wien 1782. ; 
RAUTENSTRAUCH, Johann: Warum kömmt Pius VI. nach Wien?, Wien 1782 ; EYBEL, Joseph 
Valentin: Was ist der Pabst, Wien 1783. Dále zde uvádí i některé  anonymní tisky jako: Die Vorzüge 
und Gerechtsame des römischen Kaisers gegen die Behauptungen der römischen Curialisten, 
Frankfurt am Mayn 1781 ; Beweise, daβ vormals die Päpste den römischen Kaisern unterthan 
gewesen und von denselben in unrer Würde bestätigt worden sind, [s.l.] [s.d.] ; Joseph II. und Pius 
VI., [s.l.] 1782 ; Kaiser und Papst, [s.l.] [s.d.].  
18 WINKLER s.40.  
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mířila svou ostrou kritiku na neduhy katolické církve velice tvrdě. Přesto císař 

odlišoval tvrdou kritiku opravdových reformátorů od nevkusných a slabomyslných 

útoků z řad špatných spisovatelů, kteří se snažili na celkové atmosféře přiživit anebo 

špatně odhadli míru přijatelné kritiky. Jako příklad uvádí Hildegard Winkler spis 

Lorenze Leopolda Haschka Ode an der Kaiser, ve kterém má být papež označován 

jako „gieriger, blutiger, stolzer Mönch19“. Po vydání tohoto díla byl jeho autor vydán 

trestnímu řízení.20  

 Ostatně s císařovým vděkem se nesetkal ani autor obdobně devotní Knihy 

Josefovy, nebo alespoň autor její české mutace Václav Matěj Kramerius. I Kniha 

Josefova musela být pro horlivost, se kterou se pouštěla kupříkladu do předpovědi 

zrušení celibátu, stažena z oběhu.21  

 Vedle historických exkurzů vedených za účelem prokázání svrchovanosti 

světské moci nad mocí církevní bylo dalším oblíbeným tématem brožurové literatury 

srovnávání císaře Josefa II. a Martina Luthera.22 Josef II. se má od Luthera údajně 

lišit tím, že reformuje sice stejně razantně, ovšem soustředí se jen na vnější znaky 

náboženství, nepouští se do žádných teologických otázek a všímá si jen praktické 

správy duchovních věcí svých poddaných, což je tedy mimochodem jeho povinnost 

jakožto vladaře země.  

 Tématickou pestrost literární produkce lze domýšlet podle názvů dalších spisů 

a brožur, které uvádějí některé dobové prameny.23  

 Ještě méně než proreformní spisy, jsou prozkoumané a zpracované spisy 

opozice. Pokud se jejich autoři pouští do polemiky s  proreformní přesilou, odvolávají 

                                                 
19 „Chamtivý, krvavý a pyšný mnich.“  
20 WINKLER s.44.  
21 Jedná se o českou parafrázi německého vzoru Das Buch Josef, která v sobě zahrnuje základní 
myšlenky josefinismu v oblasti církevních reforem. V některých pasážích ilustruje svou dobu, jako 
například v požadavku na „zdobrovolnění“ celibátu. V jiných částech pak předjímá budoucnost, jako 
v kapitole věnované zrušení celibátu, ve které je popisována otcovská starost Josefa II., se kterou 
obstarává kněžím manželky. Po svém vydání musela být stažena z oběhu (viz úvod Václava Řezníčka 
z jejího novodobého vydání) ŘEZNÍČEK, V.(ed.): Kniha Josefova, Praha 1900.  
22 Josef Dobrovský uvádí ve svém „literárním magazínu“ (DOBROVSKÝ, Josef: Literarisches Magazin 
von Böhmen und Mähren, Prag 1786) k roku 1782 anonymní tisk: Joseph der II. und Luther, Breslau 
(Prag) 1782.  
23 Joseph Valentin Eybel je dále autorem spisů: Was ist der Ablass?; Was ist ein Bischof?; Was ist ein 
Pfarrer? a Sieben Kapitel über Klosterleuten, které všechny vyšly ve Vídni roku 1781 a dále pak díla 
Was enthalten die Urkunden des christichen. Alterthums von der Ohrenbeichte, Wien 1784. 
Problematikou hospodářství a vlastnictví zemědělské půdy církví se zabývají spisy jako je anonymní 
Gedanken über die Feldwirthschaften der Landgeistlichen, který vyšel v Praze roku 1781. Reakcí na 
vydání tolerančního patentu je spis Auch etwas über die Religionsduldung  von Fr. Wiskoczil z roku 
1782 a otázkou celibátu se zabývá anonymní brožura Briefe über das Verbot der Priesterehe von einem 
katholischen Pfarrer an seinem Freund z roku 1782 anebo Historická rozprava o kněžském 
bezženství v Čechách od Josefa Dobrovského z roku 1787.  
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se povětšinou na svatopetrskou tradici, tedy na nezpochybnitelnou odvislost římské 

církve přímo od Ježíše Krista.  

 Jisté je, že tyto promonachistické či protireformní brožury jsou dochovány 

nepoměrně vzácněji, než brožury, které reformy obhajují. Jsou dvě vysvětlení této 

skutečnosti. Je možné, že opravdu byla taková převaha spisovatelů, intelektuálů a 

nakladatelů, kteří se zcela ztotožňovali s Josefovými reformami a kteří byli ochotni 

dát svůj literární talent či tiskařský lis do služeb boje za všeobecný pokrok lidstva. Je 

ale také možné, že opoziční hlasy z církevní hierarchie byly tlumeny tím, že se jim 

zkrátka různými překážkami ztěžovala možnost projevit se. Pokud se jim to podařilo, 

málokdy se stavěly přímo proti císaři, ale v naprosté většině se spokojily s kritikou 

tvrdých útoků publicistů vůči všem duchovním bez rozdílu.24  

                                                 
24 Hildegard Winkler uvádí alespoň tyto opoziční spisy: anonymní Der Advokat der Geistlichen, Wien 
1783; HARTL, Sebastian: An den Reformator der Ordensgeistlichen, [s.l.] 1782; BUCHER, Anton von: 
Der verwirrte Weinberg des Heren, Rom 1785 ; RAUMER, Carl von: Haben die Kloster nicht auch ihr 
Gutes?, Dessau 1784.  
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3. Představení pramenů  

 

Z nepřeberného množství vydávaných brožur jsme vybrali pro další hlubší 

analýzu tři tituly. Jedná se v první řadě o Sieben Kapitel von Klosterleuten od Josefa 

Valentina Eybela. Tento spis jsme vybrali jako zástupce oficiální seriózní 

argumentace stoupenců reforem.  

Dále je to Specimen monachologiae neboli Neueste Naturgeschichte der 

Mönchtums. Toto dílo pro nás symbolizuje útočně satirický pamfletový proud 

dobových brožur.  

Do třetice jsme zvolili text slovenského obrozence a venkovského faráře Juraje 

Fándlyho, který v sobě seriózní i satirický směr spojuje. Kniha nese název Dúverná 

zmlúva mezi mňíchem a diáblom. Toto dílo je zajímavé ze dvou důvodů. Jedná se o 

svědectví příslušníka světského kléru a dává tedy nahlédnout do problematiky 

vzájemného soupeření světské a řeholní větve katolického kněžstva. Dále se jedná o 

text, který byl sepsán již několik let poté, co církevní reformy proběhly. Fándly tedy ze 

zpětného pohledu zachytil typická témata, kterými se antimonachistické brožury 

zabývaly.  

 

3.1 Sieben Kapitel von Klosterleuten25  

 

Za nejkvalitnější texty, které měly získávat vzdělané publikum pro reformy 

Josefa II. jsou považovány texty z pera Josepha Valentina Eybela. Ten si svými ryzími 

proreformními postoji vysloužil přezdívku „exekutor josefinismu“26.  

 J. V. Eybel se narodil roku 1741 ve Vídni a po studiu u jezuitů se stal roku 1773 

profesorem církevního práva na vídeňské universitě. Roku 1779 ho císař ustanovil 

administrátorem v Linci, kde měl v osmdesátých letech na starosti rušení klášterů. 

Kvůli svým spisům byl roku 1786 exkomunikován.27  

 

                                                 
25 Použili jsme text EYBEL, Joseph Valentin: Sieben Kapitel von Klosterleuten, Wien 1782, (dále jen 
EYBEL).  
26 Viz Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1930 – 1938, heslo: Eybel, Joseph Valentin.  
27 Tamtéž.  
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 Reformě klášterního života se Eybel věnuje ve svém spise Sieben Kapitel von 

Klosterleuten z roku 1781. Stejně jako v ostatních svých spisech i zde se snaží o 

shrnutí všech výtek, které vůči příslušníkům řádů lze vznést. Tyto výtky jsou za sebou 

přehledně a systematicky řazeny do paragrafů. 

 Jako nápovědu, jak bude celý spis pojednán, můžeme chápat rytinu na 

titulním listu. Je zde zobrazena figura černého anděla s biblickým citátem: „Der 

Satan selbst verstelle sich in einem Engel des Lichts“. České znění celé této pasáže je:  

 

Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. 

A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic 

překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. 

Jejich konec bude jako jejich skutky!28  

 

Je zřejmé koho těmi falešnými apoštoly Eybel myslí.  

 Charakteristické pro Eybelovu argumentaci v knize Sieben Kapitel von 

Klosterleuten je používání dichotomií. Aby názorně podtrhl právě rozebíraný 

problém, staví vždy proti sobě dva modely jednání: užitečné a prospěšné jednání dle 

nového systému hodnot kontra neužitečné a v iracionalitě zakotvené jednání dle 

starého řádu. Jak bude ještě podrobněji ukázáno dále, staví zde vždy proti sobě zcela 

jasně vyhraněné jevy jako společenský život a samota, práce a lenost či altruismus 

vycházející z  lidské přirozenosti a sobeckost založená na touze po vlastní svatosti.  

 Takovouto argumentací rozebírá Eybel postupně různé nešvary klášterního 

života. Když je dostatečně rozebere, začne se Eybel zabývat otázkou, zda má panovník 

právo nakládat s kláštery podle toho co sám uzná za nejlepší pro své poddané. 

Odpověď je snadná – rozhodně ano.  

 Pokud si jakákoli menšina vyskytující se ve státě vytkne za svůj cíl vyhýbat se 

svým občanským29 právům a hlavně povinnostem, stává se z hlediska přirozených i 

božských zákonů nezákonnou. Ten, kdo disponuje v zemi nejvyšší mocí, je oprávněn 

tuto menšinu a její instituce zrušit.  

Eybelův slovník, stejně jako slovník dalších autorů antimonachistických brožur 

a pamfletů, nezná různá pojmenování pro jednotlivé řády. Všichni jsou nazýváni 

mnichy. Nelze se ubránit dojmu, že se jedná o další formu, jak řádové duchovní 

dehonestovat. Nic na věci nemění ani Eybelovo tvrzení, že je lepší všechny řeholníky 

                                                 
28 2 Kor 11,13-15.  
29 V textu je použito termínu „bürgerlich“.  
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označovat jednotně jako mnichy, jelikož se tím připomíná prvotní stav před tím, než 

došlo ke škodlivému a zbytečnému rozdělení mnichů do nepřeberného množství 

různých řádů a kongregací.30  

 

 Joseph Valentin Eybel byl zřejmě nejschopnější a v církevní oblasti 

nejvzdělanější autor propagandistické brožurové literatury. Jeho knihy jsou 

v podstatě kodifikovanou verzí argumentů josefínsko-reformního diskurzu. 

 

3.2 Joannis Physiophili Specimen Monachologiae methodo Linnaeana31  

 

Toto dílo existuje ve dvou dobových jazykových mutacích jako Joannis 

Physiophili Specimen monachologiae methodo Linnaeana […] vydáno v Augusta 

Vindelicorum (=Augšpurk) anebo Neueste Naturgeschichte des Mönchtums […] od 

Ignáce Loyoly Kuttenpeitschra vydáno ve Vídni. Obojí vyšlo roku 1783. Existuje také 

český překlad Nejnovější přírodopis mnišstva od P. Ignáce Lojoly Kutnobijce z roku 

1934.  

Tradičně se za autora považuje Ignác Antonín Born. Born se narodil roku 1742 

v Uhrách v Karlovském Bělehradě (dnešní Alba Iulia na území Rumunska). Vyrůstal 

ve Vídni, brzy však odešel do Prahy, kde studoval práva. Intenzivně se zabýval 

otázkami mineralogie a geologie. V Praze organizoval v 60. a v 70. letech 18. století 

různé osvětové a vědecké činnosti a stál u zrodu Královské české společnosti nauk. 

Zasedal také v zednářské lóži. Zastával vysoké úřední funkce – byl dvorním radou 

dvorské komory pro mincovní a horní záležitosti. Zemřel ve Vídni roku 1791.32  

 

Text Monachologie začíná citátem Carla von Linné O škodlivosti hmyzu. 

V citátu von Linné vyjadřuje naději, že lidstvo pozorováním a popisem hmyzu dospěje 

k vynálezu prostředku, jak se před touto havětí uchránit. Ve stejném duchu se 

pokračuje i v předmluvě, ve které se metaforicky přirovnává hmyz k mnichům, mnich 

je však horší, jelikož škodí ve velkém.  

                                                 
30 EYBEL, paragraf 70, s.43.  
31 Použili jsme latinskou verzi uchovanou ve fondu Strahovského kláštera PHYSIOPHILUS, J.: Joannis 
Physiophili Specimen monachologiae methodo Linnaeana, Augusta Vindelicorum 1783, (dále jen 
PHYSIOPHILUS).  
32 Základní životopisné informace uvádí kupříkladu Ottův slovník naučný, Praha 1891.  
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 Autor proto apeluje na Josefa a na další jemu podobné panovníky, aby 

skoncovali s mnišským stavem. Tento spis má proto ukázat, jak málo mají mniši 

společného s lidmi a jak mnoho mají společného se zvířaty respektive s hmyzem.  

 Součástí tisku jsou tři mědirytové tabulky. Na první jsou očíslované druhy 

mnišských hlav (jako například: „caput pilosum, cum macula nuda in vertice“ anebo 

„caput setosum, sulcatum corolla lineari“33) a různých kápí a závojů, na druhé pak 

různé typické doplňky řádového oblečení sloužící při žebrání, jako jsou rukávy, 

škapulíře, a na třetí tabulce jsou různé dřeváky, pantofle a opasky.  

 Následuje všeobecná charakteristika mnicha jako lenivého, nečistého povaleče 

oddaného pití. Co se týče jeptišek, neliší se jejich popis téměř ničím od popisů 

mnichů, jen snad tím, že se vyznačují přece jen jemnějšími mravy a menší 

poživačností.  

 Zajímavé je také vidění rozdílů mezi mnichem a člověkem. Zatímco je člověk 

rozumnou bytostí s darem řeči, mnich má být němý a bez vlastního rozumu a vůle, 

zatímco člověk pracuje, mnich se má práci vyhýbat a zatímco člověk žije ve 

společnosti, mnich vyhledává samotu.  

 Po všeobecném úvodu následují charakteristiky příslušníků jednotlivých řádů, 

jako by se jednalo o druhy hmyzu nebo jiných živočichů. Na prvním místě jsou vnější 

znaky mnicha, jako je typ ostříhání hlavy, vousy, řádové oblečení. Pak následuje 

fyzický popis mnicha, jeho typické stavby těla v závislosti na jeho řeholi. Nakonec 

Born vykládá o jejich návycích, stravě, místě pobytu a typu řehole. Případně je do 

textu včleněna zmínka o „samicích“ nebo o míře nebezpečnosti daného typu.  

 Sžíravé kritice Ignáce Borna unikly všechny pečovatelské řády, školské řády a 

také premonstráti. Ti snad proto, že jako kanovníci zastávají jinou funkci ve 

společnosti, než běžné řády, jsou více zapojeni do pastorace a do duchovní správy 

vůbec. Se strahovskými premonstráty také Borna pojily osobní styky.  

 Jinak jsou zde postupně zastoupeni benediktini, dominikáni, kamulduláni, 

františkáni, kapucíni, bosí augustiniáni, trinitáři, obutí i bosí karmelitáni, servité, 

pauláni a trapisté. U všech řádů se opakuje téměř stejná kritika: jsou to parazitující 

lenoši, nepřinášejí nic společnosti, všude jen škodí a navíc žijí nemravně.  

                                                 
33 PHYSIOPHILUS, Termini Monachologiae et Explicatio Tabvlarvm. „Chlupatá hlava s kulatým 
výstřihem na rameni“ a „štětinatá hlava s věncovitou vystříhanou čárou“. s.23. České překlady 
Monachologie budou v této převzaty z vydání BORN, Ignác: Nejnovější přírodopis mnišstva 
objasněný třemi tabulkami, rytými v mědi a v duchu Linnéovském vypsaný P. Ignácem Lojolou 
Kutnobijcem, z bývalého Tovaryšstva Ježíšova, Praha 1934. Kniha vyšla v nakladatelství Volná 
myšlenka v překladu Zdeňka Gintla. 
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 Jestliže někteří kritici církve zacházeli příliš daleko do netaktností ve svých 

spisech, jejich nekorunovaným králem se stal Ignác Born. Ve své Monachologii 

propojuje zcela netaktní tažení proti klášterům s mistrnou ironií a literárním 

talentem. To vše vedlo k tomu, že Monachologie zaznamenala i velký obchodní 

úspěch, během tří týdnů bylo údajně prodáno na dva tisíce exemplářů (sic!).34  

 Ze všech tří tisků, které jsem uváděl, se dá tento nejspíše označit za pamflet. Je 

v něm obsaženo mnoho nevybíravých a urážlivých útoků na řeholníky. Přesto přese 

všechno ale nevyvolal tak ostrou reakci a nezaznamenal takové problémy, aby nemohl 

vyjít tiskem, jako Ode an der Kaiser od L. L. Haschka. V Ode an der Kaser je totiž 

takto nevybíravě napadán sám papež (také tím, že je přirovnáván k pyšnému a 

lačnému mnichu). Ve všech zde rozebíraných textech, tedy i v Monachologii, je 

kritika mířena jen na zla a špatnosti v církvi, respektive v klášterním prostředí. Tato 

zla a špatnosti byla kritizována, ať už šlo o skutečné neduhy církve, nebo se takovými 

jen zdály osvícenským reformátorům. Nebyl tím myšlen žádný útok přímo na církev 

se vším všudy nebo dokonce na celé křesťanství.  

 

3.3 Dúverná zmlúva mezi mňíchem a diáblom35  

 

Juraj Fándly se narodil 21. října 1750 v Časté pod Malými Karpatami. 

Navštěvoval školu při paulánském klášteře v Šaštíně, kde po ovdovění sloužila jeho 

matka. Následně studoval teologii v Budíně (1771 až 1773) a v Trnavě (1773 – 1776). 

Působil jako kaplan v Seredi a v Lukáčovicích. Nejvíce času (1780 až 1807) však 

strávil jako farář v Naháči. V roce 1807 odešel pro nemoc z aktivní služby. Zemřel 

roku 1811 v Doľanech.36  

 Byl členem osvícenského a buditelského okruhu kolem Antona Bernoláka. 

Koncem 80. let 18. století vstoupil do literárního světa jako autor knihy Dúverná 

zmlúva mezi mňichem a diáblom, která zajímavým způsobem reflektovala předchozí 

josefínsko-reformní dění.  

                                                 
34 O tomto podává informaci Helene Winkler ve své disertaci na s.58. Neuvádí ale bohužel další zdroje, 
ze kterých tuto informaci získala.  
35 V naší práci jsme použili edici textů Juraje Fándlyho vydanou Jánem Tibenským roku 1954 
FÁNDLY, Juraj: Dúverná zmlúva, In: TIBENSKÝ, Ján (ed.): Juraj Fándly – výber z diela, Bratislava 
1954 (dále jen FÁNDLY).  
36 Použitá edice obsahuje i podrobnou úvodní studii, na kterou odkazujeme pro podrobnější 
životopisné údaje.  
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 Kromě Dúverné zmlúvy byl Juraj Fándly autorem praktických textů pro 

správné racionální zemědělství. Jedná se především o knihy Piľní domajší a poľní 

hospodár z roku 1792 či o spis Zeľinkár vydaný o rok později. Na samém počátku 19. 

století pak sepsal dvě knihy o chovu včel – O úhoroch ai včelách rozmlúváňí a 

Slovenskí včelár. V polovině 90. let mu pak vyšla sbírka kázání.37 Juraj Fándly byl 

z josefínsko-reformního pohledu ideálním venkovským farářem šířícím praktické 

informace a osvětu.  

 Dúverná zmlúva mezi mníchom a diáblom vyšla v roce 1789. První dva díly 

byly snad hotovy již o dva roky dříve. Fándly však nechal text upravit bohoslovci 

z bratislavského semináře dle nových pravidel spisovné slovenštiny – dle 

bernolákovského pravopisu. Ostatně celá kniha měla plnit primárně funkci 

zábavného čtení právě pro tyto seminaristy: „Písal som tuto kníšku pre naších 

mladích kňazov, prešporskích chovancov.“38  

 Vydáním Dúverné zmlúvy si však její autor způsobil mnoho problémů a 

vysloužil si množství kritiky. Proti Fándlymu se obrátil i Jozef Ignác Bajza, katolický 

kněz a Fándlyho spolupracovník ve Slovenském učeném tovaryšstvu, které mělo za 

úkol šířit osvětu a nová jazyková pravidla vypracovaná Antonem Bernolákem. Pravým 

důvodem těchto Bajzových invektiv zřejmě nebylo pouhé rozhořčení nad nemístným 

humorem na úkor katolické církve, ale spíše spory o Bernolákovu podobu slovenštiny.  

 Obecným termínem bernolákovské polemiky se tak nazývají jednotlivé drobné 

a na sebe reagující spisy: Odporné smlúváni mezy rozumným mnichem a sprostým 

ďáblem, Odpověď rozumného mnícha, Anti-Fándly – Zahanbení posmivač a Toto 

maličké písmo má sa pánovi Anti-Fándlymu do jeho vlastních rúk odevzdat.  

 

 Dúverná zmlúva se skládá ze čtyř kapitol – čtyř stránek. První dvě kapitoly 

vyšly roku 1789 další dvě pak roku 1790. Ovšem jak už bylo řečeno, první dvě 

„stránky“ byly napsány zřejmě dříve, napovídá tomu i chronogram, kterým je druhá 

„stránka“ zakončena: VaLe eXMonaChe, VaLe hIs VaLeDIXI39, který udává letopočet 

1788.  

 Kniha je dialogem mezi bývalým mnichem Athanaziem a ďáblem Titinillem. 

Nejedná se však o nijak vyhraněný střet dvou zcela odlišných názorů, jak by se mohlo 

                                                 
37 Všechna tato díla jsou vydána Jánem Tibenským v edici FÁNDLY.  
38 FÁNDLY,s.97.  
39 FÁNDLY, s.171.  
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zdát. Jejich rozhovor je velice přátelský a plný shody na tom, jak moc je dobře, že 

Josef II. církevní záležitosti takto zreformoval.  

 Charakter celé knihy je dosti satirický. Napovídá to již počáteční hra se jmény 

obou protagonistů. Dozvídáme se, že mnich Athanazius se jmenuje celým jménem 

Athanazius Blaškovič, což ďábel interpretuje jako „a-ten-azinus40 flaškovič“. 

Následně zkouší další možnosti jako „blázinus“ či upozorňuje na podobnost slov 

Atanáš a Satanáš. To, že se mnich jmenuje Atanáš, tedy stejně jako autor životopisu 

sv. Antonína, zakladatele mnišství, jistě také není náhoda.  

 Jméno ďábla Titinilla odkazuje dozajista na jméno démona Titivilla. Titivillus 

se objevuje v díle Tractatus Poenitentia od františkánského teologa 13. století 

Johanna Galensia (John of Wales). Ve svém původním významu to byl démon, který 

způsoboval písařské chyby či přeřeknutí kněze při bohoslužbě. Bývá vnímám také 

ironicky jako démon – patron spisovatelů.  

 První kapitola – „stránka“ knihy Dúverná zmlúva se věnuje počátkům 

mnišství, ve druhé jsou pak nastíněny základní příčiny, které způsobily, že je třeba 

celý řeholní svět zreformovat. Třetí kapitola opakuje do jisté míry co bylo již řečeno. 

Ve čtvrté se pak změní hlavní postavy, místo mnicha a ďábla spolu rozmlouvají 

Advokát a Svetomiláček. Advokát se více zastává mnichů a Svetomiláček reforem a 

světské moci. Ani nyní však nejde o nějaký vyhraněný spor či hádku. Spíše oba dva 

aktéři směřují ke kompromisu.  

 V konfrontaci s Bornovou Monachologií, ve které jsou řeholníci 

připodobňováni k hmyzu se všemi z toho vyplývajícími negativními konotacemi, je 

zajímavá pasáž z Fándlyho Dúverné zmlúvy, ve které pomocí přirovnání mnichů 

k ptactvu ukazuje, jaký by správný mnich měl být.  

 

Mňích mál bit hrdlička v modláckej kaplnke, abi tam stále kvílil a pobožno 

zdichajíce hrkútal, mál bit slávik na chórusi, abi tam pobožno a krásňe spíval, mál 

bit pelikán v kostele, abi tam sám seba obetuval, mál bit páv v nočném pokoji, abi 

tedi ťicho kráčal, mál bit orel ve svém predsevzeťí, abi svoje oči často k nebesám 

pozdvihuval, mál bit holub na cesťe, abi doma čitané veci rozvažuval, mál bit kršák 

v káznách, abi hríšňikov né len nakloňil, ale aj prisilil, mál bit vrabec v refektári, abi 

                                                 
40 Asinus znamená latinsky osel.  
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všetki obecné jídla požíval, mal bit včela v krajni, abi né len pre klášter, ale abi aj 

pre krajinskí osoh pracuval.41  

 

Pro hlubší analýzu antimonachistického diskurzu jsme vybrali tři výše 

představené texty. Při čtení dalších brožur jsme zjistili, že základní témata a 

argumenty obsažené v námi zvolených textech se jinde víceméně opakují. Nebylo tedy 

nezbytné při další práci na vybraných tématech přistupovat již k jiným textům. 

Výjimku jsme učinili v kapitole, která se věnuje celibátu, ve které jsme přihlédli 

k textu Josefa Dobrovského Historická rozprava o kněžském bezženství v Čechách. 

                                                 
41 FÁNDLY, s.169.  
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4. Sekularizační teorie a osvícenství  

 

Důležitým elementem osvícenského diskurzu, byla vzrůstající tendence na 

empirismu a sensualismu založeného materialismu a racionalismu. Středobodem 

myšlení 18. století byla víra v rozpoznatelnost různých zákonitostí fungování světa a 

jejich následná začlenitelnost do hierarchického systému. Taková víra dále 

předpokládala, že takto nabyté poznatky o fungování světa bude možné na sebe dále 

do budoucna vrstvit, až se z nich poskládá funkční celek. Člověk tak byl tedy stavěn 

do role objevitele již existujících, přirozených a všem daných pravidel a zákonitostí. 

Od momentu tohoto uvědomění pak člověka měla čekat jasná přímá cesta k budování 

stále dokonalejší a tedy i více šťastnější společnosti.  

Celá věc není samozřejmě tak jednoznačná. Lineárnost vítězného postupu 

lidského vědění, které zahání do temnoty všechny pověry a předsudky, je třeba jistě 

korigovat (jako to učinil kupříkladu ve své zajímavé studii Josef Fulka42). Přesto však 

nemůžeme zcela popřít, že by tato tendence k „odkouzlení světa“ nebyla v úvahách 

osvícenců přítomná, ba naopak, velice silná.  

Osvícenství stálo, dalo by se říci, na vrcholu určité tendence, vlastní celému 

novověku. Byla to tendence zcela objektivizovat myšlení samo o sobě a zároveň nalézt 

původní esenciální a nezpochybnitelnou platformu základů a postupů tohoto myšlení. 

Osvícenství nejenže stálo na vrcholu této tendence, ale ještě ji celou katalyzovalo.  

 S tímto postupem racionalizace a objektivizace, se tradičně pojí pojem 

sekularizace. V rámci osvícenského rozdvojení světa došlo zkrátka i k rozdvojení sfér 

lidského myšlení na sféru objektivistickou – tedy tu, kterou je možno zkoumat a 

klasifikovat kodifikovanými a na racionalismu založenými objektivními metodami na 

straně jedné, a – na straně druhé – na sféru subjektivity – tedy tu, do které byly 

                                                 
42 FULKA, Josef: Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století, Praha 2004. Josef Fulka zde 
rozebírá jisté problematické a obtížné momenty myšlení 20.století, které mají svůj počátek, vzor či 
alternativu v myšlení francouzských filozofů 18. století. Fulka opouští klasické schéma Condorcetovy 
filozofie dějin a zajímá se spíše o podobnosti našeho a osvícenského myšlení z říše iracionálna. Jde 
především o nelehké uchopení pojmu události, heterogenity či předeterminovanosti, tedy takových 
jevů, kdy klasický způsob našeho, na tradici osvícenství navazujícího, myšlení naráží na své limity. 
Filozofie 20.století se zajímala o velkou řadu problémů, které se brání uchopení v našem konformním 
a jazykem determinovaném myšlení. Dle Fulky však právě tyto problematické momenty zvládají řešit a 
nalézat k nim vhodné odpovědi paradoxně ti, od nichž bychom to čekali nejméně, totiž filozofové 
18.století – ti samí filozofové, od kterých tradičně odvozujeme svůj okcidentálně specifický kritický 
způsob myšlení, který se však v těchto rozebíraných momentech dostává do potíží. A tak zejména 
Diderot, který je v knize rozebírán na prvním místě, se dle Fulky překvapivě dobře vypořádává s těmito 
limity myšlení a uměleckou literární formou je schopen načrtnout a myslet svět, kde „výjimka je 
pravidlem a pravidlo je výjimkou“.  
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vytěsněny jevy vědecky neuchopitelné, jako je Bůh, transcendentno, lidské pocity a 

tak podobně. Jistá ztráta dominantního postavení náboženských institucí ve 

společnosti je nazývaná sekularizací.  

 Proces sekularizace je široké téma, kterému je věnováno obrovské množství 

literatury43. Na mnoho způsobů a z mnoha hledisek se mu věnovali a dále jej 

rozebírali ve svých článcích Miloš Havelka a Tomáš Malý44.  

Oba autoři vychází z velkých jmen sociologie náboženství jako byli Niklas 

Luhmann či Thomas Luckmann. Zmiňují kupříkladu Luckmannovu teorii 

sekularizace stojící na procesu individualizace. Tím, že tradiční instituce, jako byla 

katolická církev, ztratili svůj monopol k výkladu světa, vznikl prostor pro, ze své 

podstaty společnosti prospěšnou, pluralitu názorů. Niklas Luhmann zase zkoumá 

sekularizaci optikou své teorie systémové segmentace a zároveň se zajímá o moment 

moderní individualizace, který vedl k tomu, že dnešní západní člověk chápe svou 

příslušnost k církvím a náboženstvím jako otázku svého vlastního dobrovolného 

rozhodnutí.  

 Pod pojmem sekularizace si lze ovšem představit široké spektrum jevů. 

Havelka ve svém článku upozorňuje na fakt, že až do poloviny 19. století bylo 

sekularizací chápáno pouze vyvlastnění církevního majetku státem, které se dělo 

v různých kulturách a z různých důvodů a nemělo vždy za příčinu či za následek 

ustupování náboženských potřeb ve společnosti. Příkladem takovéto sekularizace je 

Josefem II. zřízený náboženský fond s úkolem transformovat klášterní majetky pro 

vybudování farské sítě, která měla být obsazená novým typem prostátního kněze 

vyškoleného v generálních seminářích.  

                                                 
43 Z široké škály literatury se zde omezíme na základní díla klasiků sociologie náboženství: 
DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života: systém totemismu v Austrálii. Praha 
2002., WEBER, Max: Sociologie náboženství, Praha 1998., BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas: 
Sociální konstrukce reality, Brno 1999. LUHMANN, Niklas: Sociální systémy, Brno 2006. Z české 
produkce pak zejména přehledové práce: LUŽNÝ, Dušan; NEŠPOR, Zdeněk. Sociologie náboženství. 
Praha 2007., LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost. Sociologické teorie modernizace a 
sekularizace. Brno 1999. Z prací brněnských badatelů pak dále: FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří, 
MALÍŘ, Jiří (eds.): Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914, Brno 2007., FASORA, Lukáš, 
HANUŠ, Jiří, MALÍŘ, Jiří: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Brno 2009., MALÝ, 
Tomáš: Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací, Brno 2009. Vydáváním textů zabývajících se 
procesem sekularizace se dlouhodobě věnuje brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury.  
44 HAVELKA: Ke dvěma intencím procesu sekularizace v 19. a 20. století, in: Lidé města 3, roč. 11, 
(2009), s.441-462.; MALÝ: Sekularizace: nové perspektivy starého konceptu, in: Historie – Otázky – 
Problémy.2,řoč. 1, (2009), s.17 – 29. V textech zmiňují sociology náboženství Thomase Luckmanna a 
Niklase Luhmanna (viz předchozí pozn.), Hugha McLeoda (viz MCLEOD, Hugh: Náboženství a lidé 
západní Evropy (1789 – 1989), Brno 2007 a MCLEOD, Hugh: Sekularizace v západní Evropě (1848 – 
1914), Brno 2008) a také výklad Weberova odkouzlování světa od Marcela Gaucheta (viz GAUCHET, 
Marcel: Odkouzlení světa : Dějiny náboženství jako věci veřejné, Brno 2004).  
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 Takovémuto chápání pojmu sekularizace odpovídá i v německém prostředí 

používané Säkularisation, kterým se myslí buď obecné postátňování církevních 

majetků, anebo úžej – postátnění církevního majetku v Říši v důsledku 

napoleonských válek.  

 Vedle majetkoprávního pojetí sekularizace zmiňuje Havelka ještě termín 

odcírkevňování, s německým ekvivalentem – Entkirchlichung. Pod tímto pojmem si 

lze představit určité politické omezování církve jakožto instituce a její následné 

společenské izolování. V rámci církevních reforem Josefa II. můžeme jako toto 

odcírkevňování vnímat kupříkladu různé zásahy do vnitřního chodu a pravomocí 

klášterů, které měli omezit jejich politickou moc. Jedná se o zásahy provedené již 

Marií Terezií. Státní moc začala regulovat počty přijímaných řeholníků a také citelně 

zasáhla proti suverenitě klášterů, která způsobovala decentralizaci moci ve státě. 

Marie Terezie tak zasáhla proti kontaktům klášterů s jejich centry mimo monarchii, 

především pak v Římě. Kláštery, pokud směly nadále existovat, musely se zapojit do 

utilitárně fungující společnosti – měly plnit úzce vymezené úkoly, které jim měla 

udělovat Vídeň.  

 Vedle výše zmíněného bývá odlišován ještě termín odnáboženštění, což 

znamená vytrácení se potřeby po náboženských tradičních rituálech a praktikách 

v rámci veřejného i soukromého života.  

 Vedle těchto rovin pak stojí samotná sekularizace v nejčastějším slova smyslu, 

tedy jako vědomí rozchodu s náboženskostí ve jménu objektivizované pragmatické 

vědy a z ní vycházejícího individuálního světonázoru.  

 Naše dnešní chápání sekularizace se tedy tradičně pojí s představou úspěšné 

lineárně narůstající lidské racionality, která vítězí nad temnotou předsudků a pověr, 

nebo naopak jako ústup tradičních hodnot, které prohrávají svou konfrontaci s 

moderním, společnost rozkládajícím, ateistickým relativismem. Ať tak či onak, 

kořeny sekularizace hledáme nejčastěji právě v osvícenství.  

 Ústup tradičních forem náboženství, ale ještě nemusí vypovídat nic o 

funkčnosti náboženství ve společnosti. Pokud dochází k odnáboženštění či 

k odcírkevnění, znamená to jediné: v částech západních zemí, kde k tomu nyní 

dochází, se vytrácí potřeba zaštiťovat svou víru nějakou institucí. Dochází naopak 

k velkému rozvoji soukromých a neoficiálních praktik víry. Výše zmínění sociologové 

náboženství a teoretici sekularizace takový jev však celkem vítají.  
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 V rámci korekce představ, které předpokládají nutnou nepřímou úměrnost 

mezi vývojem k modernitě a postavením náboženství ve společnosti, je dobré 

připomenout kupříkladu Íránskou revoluci, která znamenala provázání jistých prvků 

modernity s náboženským fundamentalismem.  

 Dalším korektorem, který zde jen zmíníme, by mohl být fakt, že o nějakém 

ústupu náboženství a ztráty dominantního postavení jeho oficiálních institucí, lze 

hovořit pouze v prostředí západního světa.  

 

Pokud z těchto poznatků o sekularizaci vezmeme něco, co můžeme použít 

v případě josefínských antimonachistických reforem, bude to pojetí sekularizace, 

nikoli jako neodmyslitelné součásti neodvratného a přirozeného postupu lidské 

racionality, ale daleko spíše jako souboru aktivních praktik, které jsou přítomny 

v různých dobách a v různých společenstvích, a které vedly k funkčně systémovým 

změnám v náboženských oblastech, především v oblastech náboženských institucích.  

V inkriminované době 80. let 18. století jsme svědky sekularizace 

v majetkoprávním slova smyslu. Dochází také k procesu odcírkevnění a 

k odnáboženštění, tedy k politickému omezování moci a společenského vlivu církve a 

k omezování a vytlačování tradičních náboženských praktik, jejichž vykonavateli 

církev byla, z běžného života.  

Ze strany Josefa II. nešlo o nějakou plošnou perzekuci církve jako takové. 

Lépe, i když značně zjednodušeně, charakter církevních reforem vyjádříme na pozadí 

pragmatické snahy sekulárního státu po dominanci a mocenské hegemonii na svém 

území. V rámci takové snahy musela státní moc zcela zákonitě narazit na různé 

tradiční partikulární síly, jako byly kupříkladu stavy či zemská aristokracie a také 

samozřejmě kláštery.  

V rámci klášterní reformy, na kterou se omezíme, docházelo tedy k oné 

majetkoprávní sekularizaci. Její průběh je dostatečně znám a v literatuře zpracován45. 

Jako součásti procesů odcírkevnění a odnáboženštění, můžeme chápat různá 

omezování a zákazy týkající se těch aktivit, které přesahovaly zdi kláštera a pronikaly 

do okolního světa. Odnáboženštěním a odcírkevněním zde tedy chápeme omezení 

                                                 
45 K tématu rušení klášterů uvádíme především WINTER, E. (1945), dále se tématu věnují následující 
články BASTL, Ondřej: Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., in: Historická geografie 
28, (1995), s. 155–182, BASTL, Ondřej: Zrušení kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v 
roce 1784, in: In omnibus caritas. Sborník katolické teologické fakulty k poctě devadesátých narozenin 
prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, sv. IV., Universita Karlova Praha 2002, s. 61-73. A příslušná kapitola 
(hlava I., kapitola III.) v desátém díle VDZKČ.  
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působnosti specifické klášterní zbožnosti na společnost, které sebou neslo následné 

upuštění od řady náboženských zvyků a rituálů všedního dne, jejichž nositeli řádoví 

bratři byli.  

 

Z těchto sekularizačních teorií tedy následně aplikujeme dva poznatky.  

 

Zaprvé – jako stěžejní myšlenku, na které celý diskurz klášterního života stojí, 

vnímáme myšlenku askeze. Na základě rozebíraných antimonachistických textů se 

pak pokusíme ukázat, jak stoupenci reforem na jednu stranu určité projevy askeze 

kritizují, na stranu druhou ovšem sekularizovaný způsob asketického života vnímají 

pozitivně. Prvky sekularizované askeze se tak stávají součástí běžné občanské 

morálky.  

Zadruhé – všimneme si určitých negativních reakcí na aktivity řeholníků, 

kterými vystupovali ze zdí kláštera do veřejného prostoru. Jde především o sílící 

odpor stoupenců reforem proti poutím organizovaným řeholníky a proti žebrotě 

mendikantských řádů. Tyto negativní reakce souvisely s racionalizací pohledu na 

náboženství a odporem vůči přetrvávajícím formám barokní zbožnosti. Kritice neušlo 

ani suplování světského kléru řeholníky v některých farnostech či klášterní školství. 

Vlastním školstvím, stejně jako pastorační činností, se pak řeholní řády dostávaly do 

kolize se zámjem státu, který sám chtěl mít monopol nad těmito prostředky 

disciplinace. Pozice státu často hájili loajální a proreformní světští kněží, pro něž 

klášterní aktivity znamenaly maření veškeré jejich osvětové činnosti. Alespoň tak se 

nám situace jeví při čtení textů Juraje Fándlyho.  
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5. Lidská přirozenost  

 

V samém středu argumentace autorů pamfletů a brožur vystupujících proti 

institucím klášterů a proti mnišským řádům stojí hledisko lidské přirozenosti. 

Lidskou přirozenost autoři berou za hlavní kritérium, kterým posuzují a oddělují od 

sebe to, co je ve společnosti správné a normální (přirozené), od toho, co je špatné a 

patologické (nepřirozené). Lidská přirozenost funguje jako rozhodující kritérium, 

podle kterého jsou vynášeny soudy o tom, jaká tradice, zvyk či instituce si zaslouží 

další zájem a péči ze strany státní moci a utvářející se veřejnosti, či naopak, která 

tradice, zvyk nebo instituce je pro společnost již nepotřebná, ba přímo škodlivá, a 

svou působností přímo volá po razantním státním zákroku. Na těchto hodnoceních se 

podílela právě ona nově vznikající veřejnost, reprezentovaná středostavovskou 

inteligencí – tedy publicisty a autory brožur a pamfletů.  

 Problém lidské přirozenosti a jejích filozofických a teologických důsledků 

zajímal mnoho významných myslitelů. Není však pravděpodobné, že by autoři 

antimonachistických textů byly se všemi těmito díly do detailu obeznámeni. Spíše 

došlo během 18. století k jisté, někdy značné, simplifikaci až vulgarizaci a asimilaci 

tohoto tématu do všeobecného diskurzu osvícenství, respektive diskurzu reformního 

josefinismu. Argumentovat ve jménu lidské přirozenosti znamenalo v představách 

těchto spisovatelů to samé jako argumentovat ve jménu nezpochybnitelné pravdy 

založené na poznání přirozeného stavu věci. Samotné pojetí lidské přirozenosti se 

v textech pamfletů již nijak neproblematizuje. Přesto je jasně čitelné v jejich pozadí, 

neboť je v podstatě brané jako všem srozumitelná danost, jako kolektivně sdílená 

představa. V dalším oddílu se proto zaměříme právě na toto pro autory samozřejmé, 

tedy nereflektované, a vždy platné východisko jejich textů.  

 

5.1 Kritérium lidské přirozenosti  

 

Co to lidská přirozenost je a jak se člověk definuje a sám sebe vymezuje vůči 

okolnímu živému světu? Na tuto kardinální otázku se snažily nalézt odpověď celé 

zástupy filozofů, teologů a lékařů již od dob antiky.  
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Tázání se po lidské přirozenosti a po možnostech jejího normativního užití při 

tvorbě zákonů na základě empirických zkušeností můžeme nalézt již u Platona a 

Aristotela. Jde zkrátka o hledání odpovědni na otázku, jaká lidská přirozenost vlastně 

je a jestli ideální forma vlády a státního zřízení bude taková, která tuto přirozenost 

bude co nejlépe reflektovat. Tématem se napříč staletími pak zabývala celá plejáda 

myslitelů od sv. Augustina46, přes osvícenské filozofy 18.století47 až po biology a 

filozofy přírodních věd současnosti48.  

 

 Pro naše účely jsme vybrali tři autory, kteří téma lidské přirozenosti ve svých 

textech zajímavě zohledňují. Na prvním místě je to Montesquieu, jehož pojetí lidské 

přirozenosti považujeme za základní a ustanovující pro takové pojetí, se kterým 

pracují autoři antimonachistických textů. Dále je to Thomas Hobbes, vůči kterému se 

Montesquieu vymezoval a proto Hobbesovo pojetí lidské přirozenost můžeme chápat 

do jisté míry jako negativ toho, jak bylo téma pojímáno Montesquieuem a jeho 

osvícenskými následovníky. Nejdříve se však zaměříme na dílo Sluneční stát od 

Tommasa Campanelly. Campanella totiž zachází s kritériem lidské přirozenosti velice 

podobně jako pozdější autoři antimonachistických pamfletů a brožur a kritizuje i 

velice podobné společenské a církevní záležitosti. Zajímavé však je, jak v jiné době a 

v rámci jiného diskurzu dochází i ke zcela jiným závěrům.  

5.1.1 Lidská přirozenost a Tommaso Campanella 

 

Pro naše se téma s problematikou přirozenosti člověka a přirozenosti 

náboženství zajímavým a originálním způsobem vypořádává Tommaso Campanella 

ve svých knihách Atheismus Triumphatus, Sluneční stát a O nejlepším státě.  

Především utopické dílo Sluneční stát není v podstatě ničím jiným, než 

postulováním optimálních norem a principů, podle kterých by se ideální společnost 

měla řídit. Aby tyto normy a principy mohly být brány jako optimální, musí vycházet 

z lidské přirozenosti.  

                                                 
46 Máme na mysli onu podvojnost člověka jakožto příslušníka pozemské i boží obce.  
47 Vedle J.-J. Rousseaua to byl především Montesquieu, kterému se budeme dále více věnovat.  
48 Informace z oblasti přírodních věd podává například Zdeněk KRATOCHVÍL: Filosofie živé přírody, 
Praha 1994. Informace o lidské přirozeností v dílech biologů 19. a 20. století pak zpracoval Stanislav 
KOMÁREK: Lidská přirozenost, Praha 1998. Dále upozorňujeme na dvoudílnou kolektivní práci členů 
Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty NEJESCHLEBA, Tomáš, NĚMEC, 
Václav, RECINOVÁ, Monika (a kol.): Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie I. a II., Brno 
2011. Články obecnějšího charakteru jsou shromážděny například ve sborníku The Limits of Human 
Nature, ed. Jonathan Benthall, London 1973. 
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Na koncept státního zřízení představeného v dramatickém dialogu o 

Slunečním státě navazuje traktát O nejlepším státě (De optima re publica), ve kterém 

jsou rozebírány některé možné námitky, které by mohly být vzneseny proti 

dokonalosti tohoto společenského a státního zřízení.  

V druhé části traktátu, nazvané Co více odpovídá přirozenosti a přináší užitek 

pro uchování a rozkvět státu i jednotlivců: společenství hmotných statků, jak tvrdili 

Sokrates a Platón, nebo jejich rozdělení jak soudil Aristoteles?, jsou vyjmenovány a 

analyzovány různé argumenty, které dle Campanelly vyvracejí možné námitky proti 

jednomu ze základních principů, na kterém společnost ve Slunečním státu funguje, a 

tím je společné vlastnictví nejen hmotných statků, ale i žen. Společné vlastnictví patří 

mezi základní principy, na kterých dokonalá společnost funguje. Takovýto druh 

vztahování se k majetku, navázaný navíc na pospolitý život, totiž nejlépe odráží 

lidskou přirozenost – je to princip pro lidskou společnost nejlepší a nejvhodnější ze 

všech možných principů.  

Campanella své tvrzení, že kolektivní vlastnictví a společný život odpovídají 

lidské přirozenosti, opírá o řadu církevních autorit, jako je sv. Augustin a jeho 

koncept společného života kanovníků při kapitule, který měl imitovat komunitní život 

apoštolů, anebo sv. Klement, z kterého Campanella cituje: „apoštolové nás navrátili 

k přirozenému právu“49.  

Pro následující zkoumání života v klášterech a jeho osvícenské kritiky bude 

zajímavé ocitovat zde pasáž o sv. Janu Zlatoústém a jeho obhajobě přirozenosti 

společného vlastnictví.  

 

Sv. Jan Zlatoústý pravil, že tento způsob života (roz. Bez soukromého 

vlastnictví) se uchoval pouze mezi mnichy, předurčoval však pro něj všechny lidi, 

vedl je k němu a přesvědčoval je. A v homilii Antiochijským učil, že nikdo není 

pánem svých statků, ale je pouze povolán, aby je rozděloval, tak jako to dělá biskup 

v církvi.50  

 

Podle sv. Ambrože nás Kristus učil, ve shodě s naší přirozeností, sdílet svůj 

majetek. Až lidská chtivost, násilí a války rozdělily tento majetek „mezi shánivé Židy, 

nikoli však mezi levity, kteří tak předešli křesťanství a duchovenstvo.“51 Zde opět 

                                                 
49 CAMPANELLA, Tommaso: Sluneční stát, Praha 1979. překlad Jiřina a Otakar Mohylovi. s.70.  
50 CAMPANELLA, s. 68 a 69.  
51 CAMPANELLA, s.69.  
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vystupuje jasně myšlenka, že mniši, či předchůdci mnichů – levité, zachovávali ve své 

ctnosti, skromnosti a tím, že neměli institut soukromého majetku, přirozený stav 

lépe, než celý zbytek společnosti. Mohli tak sloužit jako jisté exemplum pro ostatní 

sekulární svět.  

Campanella dále cituje sv. Ambrože, který nepřirozenost soukromého 

vlastnictví dokládá výkladem Písma nebo příklady z přírody, když lidstvu za vzor dává 

společenstvo včel. Připodobnění ke včelám používají právě i osvícenští kritici 

klášterů, zdůrazňují ale především píli a pracovitost „světských“ a „laických“ včel 

v kontrastu k lenivým čmelákům oddávajícím se „kontemplaci“. Tito osvícenští kritici 

tak docházejí samozřejmě ke zcela odlišným závěrům než Campanellou citované 

církevní autority.  

Mnišská společenství zkrátka podle Campanelly ve svých regulích odrážejí 

velkou měrou lidskou přirozenost a stav, který by byl pro šťastný život člověka 

ideální. Problém ovšem je v jisté dávce askeze, kterou takový život vyžaduje. 

Neochotou člověka uskromnit se a žít dobrovolně odříkavým způsobem Campanella 

vystihuje v šesté a v sedmé námitce ke svému konceptu Slunečního státu, které jsou 

obsaženy v první části traktátu O nejlepším státě.  

V námitkách se kromě obavy, že by lidé odmítli prvky dobrovolné askeze, 

objevuje i jisté přesvědčení, že lidské přirozenosti vyhovují očividně více ta státní 

zřízení, která již nyní celkem úspěšně existují. Takováto státní zřízení se všemi 

principy, na kterých jsou vybudována, se musela tudíž do této své stávající podoby 

přirozeně vyvinout, či byla dobrovolně přijata jako vhodnější a přirozenější než státní 

zřízení jiná.  

Na to Campanella odpovídá následovně: Stávající státní zřízení a formy vlády 

nikterak neodpovídají ideálu. Ideální státní zřízení a forma vlády musí odpovídat 

lidské přirozenosti. Lidská přirozenost pochází od Boha, proto i nastolení ideálního 

státního zřízení a ideální formy vlády je Boží vůlí. Všichni si přeci přejí toto ideální 

státní zřízení, jehož fungování ve Slunečním státu Campanella popsal, a proto se 

modlí k Bohu, aby se jeho vůle děla na zemi, jakož i na nebi. Ideální stav však 

nenastává, a to proto, že je země řízena nikoliv nejvyšším rozumem, ale zlovolnými 

vládci a jejich touhou po moci.  

Ač se to nemusí na první pohled zdát, je Campanellův přístup velice 

racionalistický. Přirozený stav a štěstí člověka napojuje přímo na ctnostný život, užití 

rozumu a odmítnutí vášní. Již podle často citovaného Jana Zlatoústého „odpovídá 
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přirozenému stavu spíše život řídící se rozumem než vášněmi, spíše ctnostmi než 

nepravostmi. (…) Žít ctnostně je nejvyšším štěstím.“52.  

Jako další důkaz oprávněnosti požadavku na ideální uspořádání po vzoru 

Slunečního státu Campanella používá tvrzení, že takovýmto umírněným, ctnostným a 

asketickým životem již žijí mniši. Asketický způsob života tedy není ničím nereálným.  

 

Nám ovšem, kteří jsme si málo navykli na podobný způsob života, připadá 

tíživý, podobně jako hráčům v kostky a pijákům život spořádaných občanů, a těmto 

zase – život mnichů. Zkoumejte a uvidíte! Mnichům v nejmenším neškodí tvrdá 

kázeň, ale hubí je obchodování laiků, touha po poctách, vlastnění peněz a smyslná 

žádostivost. Náš Stát s tím ovšem počítá a zabraňuje tomu. Proto se tam nenajdou 

příklady podobných nepravostí.53  

 

Následuje ještě osmá námitka proti životu ve Slunečním státě a to ta, že by 

jeho obyvatelé byli nutně nezcestovalí, nevzdělaní a tím pádem i rigidní a 

konzervativní. Byli by kvůli nutné uzavřenosti a osamocenosti takového ideálního 

státu intolerantní vůči všem novinkám – jako ostatně i soudobí mniši, pochybující 

ještě stále o tom, co v nedávné době vypozoroval Galileo Galilei či co objevil Krištof 

Kolumbus.  

Campanellova odpověď je opět velice zajímavá. 

 

My naopak shromažďujeme z celého světa pozorování, zkušenosti a 

vědomosti, a proto také cestujeme, máme obchodní styky a vyslance. Ani mniši 

nepostrádají těchto předností, neboť často mění města a krajiny. A pouze 

nevzdělanci mezi nimi, nikoli lepší z nich, opovrhují těmi, kdo se zabývají výzkumy. 

Ale i jejich reptání může přinášet užitek, neboť vede k lepšímu posouzení a ujasnění 

všech otázek, takže nakonec dojdou všichni ctnostní lidé k vzájemnému srozumění. 

Ostatně nikde nenajdeš více zastoupeny vědy a nesetkáš se s větší péčí o poznání než 

u mnišských a žebravých řádů. (…) Mnišské řády byly vytvořeny k rozmnožení 

svatosti a moudrosti, a nikoli proto aby se stupňovala podřízenost lidí, jak se nám 

pokoušejí tvrdit licoměrníci.54  

 

                                                 
52 CAMPANELLA, s. 64.  
53 CAMPANELLA, s. 64.  
54 CAMPANELLA, s.64 a 65.  
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Je zajímavé, jak mnoho podobného má Campanella společné s osvícenskými 

kritiky řádového života z konce 18. století, i to, k jak odlišným závěrům v odlišných 

dobách dospěli. Autoři antimonachistických brožur a pamfletů by nejspíše 

argumentovali Campanellovými slovy o tom, že „Mnichům v nejmenším neškodí 

tvrdá kázeň, ale hubí je obchodování laiků, touha po poctách, vlastnění peněz a 

smyslná žádostivost. Náš Stát s tím ovšem počítá a zabraňuje tomu.“ Onen stát 

řízený rozumem a umírněností, a ne vášněmi a zvůli panovníků, by jistě chtěli vidět 

ve své současnosti a v reformách Josefa II.  

 

 

Pokud máme přehlédnout filosofii 17. století, pak je třeba zmínit vedle 

Descartesova a Spinozova racionalismu a Lockeova empirismu pro téma lidské 

přirozenosti důležité teoretiky přirozeného práva, jako byli Hugo Grotius a Samuel 

von Pufendorf, a taktéž anglikánské teoretiky přirozeného náboženství, především 

Thomase Barlowa a Johna Raye.  

 

5.1.2 Lidská přirozenost a Thomas Hobbes  

 

Osobité a kontroverzní pojetí lidské přirozenosti pak představil na 

Machiavelliho navazující Thomas Hobbes. Téma rozebírá ve svém díle Leviatan 

z roku 1651, a to ve třinácté kapitole nazvané O přirozeném stavu lidstva s ohledem 

na jeho štěstí a bídu, ve čtrnácté kapitole nazvané O prvním a druhém přirozeném 

zákonu a o smlouvách a v patnácté kapitole nazvané O jiných zákonech přírody.  

Podle Hobbese je lidskou přirozeností život ve válce všech proti všem. Hobbes 

toto odůvodňuje následovně. Všichni lidé si jsou od přírody rovni ve svých tělesných i 

duševních schopnostech. Existují sice jisté rozdíly, nejsou ovšem tak zásadní, aby při 

celkovém pohledu na lidský druh opravňovali někoho k větším výhodám, než mají 

ostatní. Pokud si jsou všichni lidé rovni ve svých schopnostech, jsou si i rovni ve svých 

tužbách a nadějích. Začnou tedy mezi sebou soupeřit o objekty svých tužeb. Víra 

každého ve své schopnosti způsobuje pocit oprávněnosti vlastních stanovisek ve 

vzniklých sporech. Ze soupeření se stává nepřátelství a z nepřátelství se stává válka.  

Již zmíněnou Hobbesovu osobitost dokresluje argument mající doložit tuto 

rovnost mezi lidmi, a totiž ten, že i ten nejslabší je schopen silou, za pomoci druhých 

či intrikami zabít toho nejsilnějšího. 
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Důvody pro napadání ostatních vidí Hobbes v podstatě tři – kvůli soupeření, 

tedy pro zisk, kvůli nedůvěřivosti k ostatním, tedy pro vlastní bezpečí a kvůli slávě, 

tedy pro svou pověst.  

Takto vypadá tedy podle Hobbese svět lidské přirozenosti. Ve válce všech proti 

všem by se ovšem nedalo reálně žít. Na to odpovídá čtrnáctá kapitola O prvním a 

druhém přirozeném zákonu a o smlouvách. V ní Hobbes rozlišuje přirozené právo 

(ius naturale) a zákon přírody (lex naturalis). Podle prvního má člověk právo 

uplatňovat svou moc podle své svobodné vůle, podle druhého by se měl ale chovat 

takovým způsobem, který dává největší šanci na sebezachování. Podle potřeby tedy 

předpokládá vedení války i zachování míru. Hobbes píše:  

 

Každý člověk má usilovat o mír, dokud má naději jej dosáhnout; a když jej 

dosáhnout nemůže, smí vyhledat a využít všechny prostředky a výhody války.55 

 

Situaci v míru, kdy si lidé mezi sebou vytvoří jisté úmluvy a zákony, řeší 

Hobbes v patnácté kapitole nazvané O jiných zákonech přírody. Tvrdí v ní v zásadě 

to, že pojmy jako spravedlnost a nespravedlnost jsou možné až po vzniku takových 

smluv, které by jisté skutky jako spravedlivé či nespravedlivé označovaly. Když není 

uzavřena úmluva není možné ani její porušení.  

Z výše řečeného vyplývá, že lidé se zříkají části svých práv ve prospěch 

vlastního sebezachování. Tím získávají i jisté výhody a konstituuje se vlastnictví. Aby 

se ovšem lidé podle toho i nadále řídili a soukromé vlastnictví respektovali, je třeba 

vzniku ještě nějaké autority, která by disponovala mocí větší, než jí podřízení jedinci. 

Takovou mocí je pro Hobbese stát.  

 

 

 

V 18. století bylo téma lidské přirozenosti různými filozofy dále rozebíráno a 

rozpracováváno. Za zmínku stojí Pojednání o lidské přirozenosti z roku 174056 či 

                                                 
55 Citováno z českého vydání HOBBES, Thomas: Leviatan aneb látka, forma a moc státu církevního a 
politického, Praha 2009. Překlad Karel Berka.  
56 V češtině vyšel Humeův komentář k tomuto dílu pod názvem Výtah z nedávno vydané knihy 
nazvané Pojednání o lidské přirozenosti, v němž je dále ilustrován a vysvětlen hlavní argument této 
knihy, In: Reflexe 38 (2010), s75 až 89. 
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Rozmluvy o přirozeném náboženství57 z roku 1779 od skotského empiristy Davida 

Humea.  

Kromě ostrovních myslitelů se tématem lidské přirozenosti a jejího vztahu ke 

státu, zákonům či náboženství přirozeně zabývali i filozofové kontinentální Evropy, 

především pak francouzští osvícenci.  

Známé je Rousseauovo pojetí prvotní lidské přirozenosti jako ideálu, jako 

stavu prvotního nezkaženého člověka, který se stal zlým až v důsledku působení 

institucí civilizovaného světa. Jean-Jacques Rousseau o tomto píše například ve 

druhé kapitole své knihy O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva 

z roku 1762. Příslušná kapitola nese název O prvních společnostech.  

 

5.1.3 Lidská přirozenost a Montesquieu 

 

 Arbitrární pojetí lidské přirozenosti ve vztahu k reformám, jak ho používají 

autoři antimonachistických textů, má velice blízko k pojetí lidské přirozenosti v 

Montesquieuových dílech58. I on používá hledisko lidské přirozenosti jako 

normotvorné kritérium, podle kterého by se měly od sebe oddělovat věci správné, 

vhodné a užitečné od věcí nevhodných, zbytečných a neužitečných, a to jak při 

zpětném historickém hodnotícím pohledu na společnosti a jejich zákony, tak i při 

přemýšlení o zákonech nových, vhodných pro jeho současnou společnost.  

 Lidskou přirozeností se Montesquieu zabývá ve svém prvním díle Perské listy 

z roku 1721 a samozřejmě ve svém stěžejním díle – O duchu zákonů, na kterém začal 

pracovat roku 1734, a které vyšlo na konci října 1748.  

 O Montesquieuovi se mluví jako o předchůdci sociologie. Zajímal se totiž o 

společnost v její komplexnosti, tedy nejen o genealogické dějiny vládnoucích elit či o 

hagiografie národních světců, ale o takové věci jako je podnebí, kultura nebo zvyky 

obyvatel daného regionu. V knize O duchu zákonů pak analyzuje zákony a nařízení 

právě s ohledem na jejich determinovanost kulturními a geografickými podmínkami.  

 Mezi moderní politické myslitele se Montesquieu z toho důvodu, že oproti 

starším myslitelům nehledá nějaký ideální způsob vlády (vzpomeňme zde na výše 

rozebíraného Tommasa Campanellu), ale analyzuje a komparuje existující státní 

zřízení, politické systémy a jejich zákony.  
                                                 
57 České vydání pochází z roku 1900. 
58 K tomuto více DOHNÁLKOVÁ, Hana: Montesquieu a nejkrásnější monarchie, Praha 2006. Lidské 
přirozenosti se věnuje především ve třetí kapitole: Přirozenost a krása lidského soužití. 
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 V knize O duchu zákonů dělí Montesquieu zákony na ty, které si lidé sami 

stanovili, a na ty, které si sami nestanovili – tedy zákony přirozené. Existenci zákonů 

ve světě vnímá Montesquieu jako zcela nezbytnou. Každý hypoteticky možný 

existující svět by měl i své specifické zákony. Bez nich by se musel zhroutit. Nutnost 

takových rozumem uchopitelných a poznatelných zákonů je také pro Montesquieua 

zřejmým důkazem Božího stvoření.  

 V první části knihy O duchu zákonů nazvané O zákonech obecně stanoví 

Montesquieu pět základních přirozených zákonů. Je to, zaprvé, touha po míru, 

zadruhé, potřeba obstarávat si potravu, zatřetí, náklonnost mezi pohlavími, začtvrté, 

touha po životě ve společnosti a zapáté, zákon stojící mimo předešlé, myšlenka na 

stvořitele a víra v něj.  

 Montesquieu znal dílo Thomase Hobbese a vymezoval se vůči němu59. Vzdálil 

se i od autorů jako Grotius nebo Pufendorf, kterými se jinde inspirovat nechal. Tito 

teoretici přirozeného práva totiž vidí přirozené zákony nutně navázány na existenci 

rozumného jedince. Oproti nim však Montesquieu první tři z pěti základních, výše 

uvedených, přirozených zákonů definuje na emotivním a citovém základě a tvrdí, že je 

má člověk společné se zvířaty60. Český překlad příslušné pasáže z části textu o prvním 

přirozeném zákonu zní takto:  

 

Zvířata (a především u nich musíme hledat přirozené právo) nebojují 

s příslušníky svého druhu, neboť vnímají vzájemnou rovnost, takže netouží druhého 

napadnout. Mír je tedy prvním přirozeným zákonem.61 

 

 Zde je zajímavé zmínit opět Tommasa Campanellu, který tvrdil něco velice 

podobného, v již výše citované druhé části svého traktátu O nejlepším státě, kde 

obhajuje svou koncepci lidské přirozenosti neodmyslitelně spojené se společným 

vlastnictvím. Dokládá to i svou vizí přirozeného práva, kterou ovšem odvozuje od 

římského právníka Ulpiana, žijícího na přelomu druhého a třetího století. Campanella 

                                                 
59 Hana Dohnálková cituje Montesquieovu Obranu (Défense De l´Esprit des lois I,1 str. 1123): „Bylo 
autorovým cílem napadnout systém Hobbesův, strašlivý systém, podle něhož jsou všechny ctnosti a 
všechny neřesti závislé na zákonech, které si lidé stanoví, systém, který chce dokázat, že všichni lidé 
se rodí ve válečném stavu a že prvním přirozeným zákonem je válka všech proti všem. Tento systém 
rozvrací, stejně jako systém Spinozův, všechno náboženství a všechnu morálku.“ DOHNÁLKOVÁ, 
s.59.  
V českém vydání O duchu zákonů z roku 2010 je na s.16 poznámka, že v rukopise díla bylo v části O 
zákonech obecně výslovně uvedeno a později škrtnuto Hobbesovo jméno.  
60 MONTESQUIE: O duchu zákonů, Praha 2010, s.18.  
61 Text se nachází v rukopisu O duchu zákonů. Upozorňuje na něj Dohnálková a český překlad je 
uveden v poznámce jejího překladu O duchu zákonů Praha 2010, s.18. 



39 

 

definuje přirozené právo jako to, čemuž „příroda naučila všechny živočichy. Je tedy 

nad slunce jasnější, že podle přirozeného práva je všechno společné.“62  

 V opozici vůči Hobbesovi vnímá tedy Montesquieu jako primární přirozený 

zákon touhu žít v míru. Z dobových příkladů vlčích dětí usoudil, že ještě 

nesocializovaný člověk je velice plachý, bázlivý a vystrašený pocitem vlastní 

bezbrannosti. Strach o vlastní existenci nevede, jak tvrdí Hobbes, k útokům na druhé, 

ale naopak ke stranění se všech. Samotná myšlenka panství nad ostatními lidmi je dle 

Montesquiea příliš složitá pro mysl prvotního člověka v přirozeném stavu.  

Na Hobbesův argument, že se člověk na cestách ozbrojuje, zamyká si svůj byt a 

vůbec se uchyluje k řadě primárních bezpečnostních opatření, který má dokázat 

přirozenou touhu člověka po vládě nad ostatními a nad jejich majetkem, odpovídá 

Montesquieu tvrzením, že zde Hobbes zaměňuje důsledek s příčinou. Jistě, tato 

bezpečnostní opatření jsou platná a užitečná, ale až v civilizované společnosti. Prvotní 

člověk by nic takového neznal, ani nepotřeboval.  

 Přejděme k dalším přirozeným zákonům, jak nám je Montesquieu předkládá. 

Když tedy takovýto vystrašený člověk díky empirickému poznání nazře, že ostatní 

příslušníci jeho rodu jsou stejně vyděšení jako on sám, odváží se k sociálnímu 

kontaktu. Odváží se k němu i kvůli druhému přirozenému zákonu, kterým je potřeba 

shánět si potravu, a kvůli třetímu přirozenému zákonu, kterým je vzájemná 

náklonnost mezi pohlavími.  

 Tyto první tři přirozené zákony máme tedy podle Montesquieua společné se 

zvířaty. Vedou ovšem ke čtvrtému, výhradně již lidskému přirozenému zákonu, 

kterým je touha žít ve společnosti. Právě až tato touha po společnosti je pro člověka 

určující a až u tohoto čtvrtého přirozeného zákona můžeme tvrdit, že u člověka 

vskutku existuje. Společnost je člověku vlastní a uvažování o člověku bez společnosti 

je možné jen hypoteticky. Tak i předchozí tři přirozené zákony jsou pouze hypotetické 

a jsou konstruovány tak, aby vedly k tomuto důležitému čtvrtému přirozenému 

zákonu, jehož prizmatem se na ně musíme i dívat.  

 I proto používá Montesquieu, když o nich v druhé kapitole knihy O duchu 

zákonů nazvané O přirozených zákonech hovoří, podmiňovací způsob. „Mír by byl 

prvním přirozeným zákonem, (…) přirozená náklonost by byla třetím zákonem“ Až 

                                                 
62 CAMPANELLA, s.69.  
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u potřeby života ve společnosti použije přítomný čas: „Touha žít ve společnosti je 

čtvrtým přirozeným zákonem“63.  

 Pátým přirozeným zákonem pak je myšlenka na stvořitele a víra v něj. Ta stojí, 

jak již bylo řečeno, stranou. Neznamená to ale, že by byla méně významná než 

předchozí zákony. Právě naopak, je ze všech nejdůležitější. Stranou stojí z toho 

důvodu, že pro mysl přirozeného člověka je problematizace vlastní existence a 

transcendentální myšlení vůbec příliš složité. Logicky tak přichází až později, je však 

člověku zcela imanentní a dále ho určuje.  

 Krom těchto pěti základních přirozených zákonů zmiňuje Montesquieu 

v různých částech svého díla ještě další. Jejich typologii vypracoval Robert 

Schackleton. Jsou to tedy: kromě touhy po míru, obstarávání si potravy, sexuální 

přitažlivosti, touhy po životě ve společnosti a víry v Boha ještě navíc schopnost 

plození v určitém věku, přístup k duševní dospělosti v určitém věku, svoboda a 

nezávislost při narození, schopnost uvažovat, rovnost všech lidí, strach ze smrti a pud 

sebezáchovy. 64  

 

 Kniha O duchu zákonů si neklade za cíl nalézt nějakou jedinou ideální formu 

státního zřízení, nechce být ovšem ani apologetikou stávajícího. Cílem má být 

především analýza forem stávajících státních zřízení, popis určujících faktorů 

determinujících jejich konkrétní formu (přirozené zákony, podnebí, duch národa), 

nástin některých tendencí, které takovýto systém může vykazovat, a konečně určení 

optimální formy zřízení, která bude pro každý jeden konkrétní národ jiná.  

 Přestože má mít toto dílo především popisný charakter, nalezneme v něm, 

ostatně stejně jako v Perských listech, jisté normativní momenty. Jak bylo řečeno 

v úvodu, tím bazálním normotvorným kritériem je pro Montesquieua, stejně jako pro 

pozdější středoevropské autory antimonachistických brožur a pamfletů, lidská 

přirozenost. Tak kupříkladu Montesquieu argumentuje proti otroctví tím, že je 

očividně špatné, odporuje totiž požadavku lidské přirozenosti, kterým je svoboda a 

rovnost všech při narození.65 Jinde se odvolává na lidskou přirozenost při kritice 

                                                 
63 Na tento fakt upozorňuje Hana Dohnálková ve své knize na s.56.  
64 Na typologii Roberta Schackleton (vydanou v knize Montesquieu Critical Biography, Oxford 1961) 
odkazuje Hana Dohnálková na s.56.  
65 MONTESQUIEU: O duchu zákonů, Praha 2003, kniha XVI., kapitola I, O otroctví, s.276 – 2 7, 
kapitola II, Původ práva týkající se otroků u římských právníků, s.277 až 279.  
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brutálních a přirozenou sexualitu ponižujících asijských či římských trestů pro 

cizoložné ženy66, anebo při odsuzování mnohoženství.67  

Osmnácté století žilo vlivem populacionismu v neustálém strachu z vymření 

lidstva. Tato obava o schopnost dostatečné obnovy vlastního rodu je v podstatě 

archetypální. V dobách neustálých válek, potřeby nových zdravých vojáků, pracovních 

sil a plátců daní byla o to pochopitelnější, vezmeme-li v úvahu úroveň tehdejšího 

zdravotnictví. Počátek statistiky, která měla za úkol shromažďovat a zveřejňovat 

informace týkající se právě stavu populace v zemi, mohl způsobit paradoxně ještě 

větší paniku – tento strach se zkrátka mohl zdát opodstatněnější, jelikož byl podložen 

čísly.68 Vzpomeňme si kupříkladu na Švédsko, které se o sto let dříve zařadilo 

k evropským velmocem. Pravý počet jeho obyvatel se stal nejstřeženějším státním 

tajemstvím. Konec 19. století pod vlivem evoluční teorie zase ovládal strach 

z nezvratné degenerace lidstva jako živočišného druhu.  

S těmito obavami tedy koresponduje Montesquieuovo odsouzení jevů negativně 

působících na požadovaný vzrůst populace. Mezi tyto nešvary se řadí incest, 

homosexualita, zákaz rozvodu u katolíků a samozřejmě celibát.69  

 Institucí rozvodu se Montesquieu zabývá v Perských listech. Je zajímavé, jak 

na řadě míst operuje s termíny, jako je morálka či cudnost, když ovšem narazí na 

téma vzrůstu populace, neliší se svou argumentací příliš od výše v textu zmíněného 

Campanelly: 

 

Nesmíme se tedy divit, vidíme-li, že u křesťanů tolik manželství vydává tak 

malý počet občanů. Rozvod je zrušen; nešťastná manželství se již nepředělávají; 

ženy již neprocházejí, jako u Římanů, postupně náručím několika mužů, kteří jich 

cestou využitkovávali co možná nejlépe. 70 

 

 Homosexualita je kritizována z populacionistického hlediska, jako 

neproduktivní. Především je však kritizována proto, že odporuje přirozenému zákonu 

                                                 
66 MONTESQUIEU: O duchu zákonů (2003), kniha XII., kapitola XIV. Jak tresty urážejí stud (s.235).  
67 MONTESQUIEU: O duchu zákonů (2003), kniha XVI., kapitola VI. O mnohoženství a jeho podstatě, 
s. 297 – 298.  
68 V této souvislosti zmiňujeme zakladatele německé demografie a statistiky Johanna Petera 
Süssmilcha (1707 – 1767) a jeho dílo Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen 
Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben, které vyšlo roku 1761 v 
Berlíně. Süssmilch se jako evangelický pastor a populacionista vyjadřoval o klášterech také velice 
nelichotivě.  
69 O tomto více DOHNÁLKOVÁ s.62 až 64.  
70 MONTESQUIEU: Perské listy, Praha 1955, dopis 116, s. 177 – 178.  
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náklonnosti mezi pohlavími navzájem a touze po společném životě.71 Společný život je 

totiž náklonností k ženám stmelován. Ženy vůbec hrají v Montesquieuově pojetí 

společnosti velice důležitou roli. Jsou nositelkami krásy. Krása pak patří k důležitým 

elementům, které utváří ducha dané společnosti a umožňují svým působením ve 

společnosti šťastný život. Hana Dohnálková věnuje roli žen velkou část své knihy, ze 

které zde uvedeme alespoň jednu myšlenku:  

 

Navíc vztah muže k ženě není naplněn pouze uspokojením sexuální touhy, 

tedy animální vášně. Tento vztah se rozvíjí v každodenním styku mužů se ženami a 

dodává nový rozměr lidskému soužití. Jak dále uvidíme, je výsostně lidskou 

charakteristikou, neboť vede ke krásnému životu ve společnosti. Homosexualita 

tomu všemu odporuje, a proto je nutné ji odmítnout.72 

 

S autory antimonachistických brožur a pamfletů má Montesquieu jistě nejvíce 

společný odmítavý vztah k celibátu.  

V Perských listech se v dopise číslo 11773 objevuje celá přehlídka proticelibátní 

a protimnišské argumentace. V několika málo odstavcích je zde představen program 

populacionismu eskalovaného navíc soupeřením katolických a protestantských zemí:  

 

Odvažuji se tvrdit: za přítomného stavu Evropy není možno, aby tu katolické 

náboženství vytrvalo pět set let. Než poklesla moc Španělska, katolíci byli mnohem 

silnější nežli protestanti. Tito ponenáhlu dosáhli rovnováhy. Protestanti budou se 

stávat každým dnem bohatšími a mocnějšími a katolíci slabšími. Protestantské 

země musí být a skutečně jsou lidnatější nežli katolické. Z čehož následuje předně, že 

daně v nich jsou značnější, protože rostou úměrně s počtem lidí, kteří je platí; za 

druhé, že pole tam jsou lépe vzdělávána; konečně, že tam více kvete obchod, protože 

tam je více lidí, kteří mají získat jmění, a že tam většímu počtu potřeb odpovídá také 

více prostředků k jejich ukojení.74 

 

Kritizován je samotný institut klášterů – útulků dervišů, jak jsou zde mniši 

nazývání, který v sobě zadržuje bohatství, které by mohlo být užitečné jinde. Jedná se 

o bohatství hmotné:  

                                                 
71 MONTESQUEIU: O duchu zákonů (2003), kniha XII., kapitola VI. O zločinu proti přírodě, s.228.  
72 DOHNÁLKOVÁ s.64.  
73 MONTESQUIEU: Perské listy, dopis 117, s.178 – 180.  
74 Tamtéž.  
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Dervišové mají v rukou skoro všecko bohatství státu; je to společnost 

lakomých lidí, kteří stále berou a nikdy nevracejí: hromadí ustavičně příjmy, aby 

získali kapitály. Tolik bohatství upadá – abych tak řekl – v ochrnutí: není již oběhu, 

ani obchodu, ani umění, ani továren.75 

 

Jde ale také o bohatství lidského potenciálu, který je v klášterech utápěn:  

 

Tento stav zdrženlivosti zničil více lidí, než jich pohubily mory a nejkrvavější 

války. V každém řeholním domě je vidět věčnou rodinu, v níž se nikdo nerodí a jež se 

udržuje na úkor všech ostatních. Tyto domy jsou stále otevřeny jako jícny, kam se 

pochovávají příští pokolení.76  

 

V tomto jednom dopise je v krystalické formě obsaženo množství argumentů, 

které shodně používali autoři pamfletů a brožur v osmdesátých letech osmnáctého 

století.  

V knize O duchu zákonů je již Montesquieu o poznání serióznější. Věnuje se 

mnichům s ohledem na jejich původ v Orientu a dle charakteru celé práce odvozuje 

ducha mnišského života od determinujících podmínek ve kterých vznikal:  

 

Mnišské řády se zrodily právě na východě, kde se lidé oddávají spíše 

přemýšlení než práci. V Asii, jak se zdá, roste počet dervišů a mnichů s horkem. 

V Indii, kde je strašné horko, je jich strašně mnoho. V Evropě je poměr mezi horkem 

a mnichy týž.77 

 

 

 

 Pokud bychom se podívali na dějinně-filozofické myšlení osvícenských filozofů 

18. století ještě jednou a obecně, rozpoznáme ve středu jejich uvažování všem 

společný předpoklad. Jedná se o Condorcetem jasně formulovanou víru v lidský 

pokrok, kterou vtiskl do svého díla, jež bylo do češtiny přeloženo jako Náčrt 

                                                 
75 Tamtéž.  
76 Tamtéž.  
77 MONTESQUIEU: O duchu zákonů (2003). kniha XIV., kapitola III. O mnišských řádech (s.268).  
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historického obrazu pokroku lidského ducha, z roku 1794.78 Condorcet jakoby zpětně 

popsal, definoval a zakonzervoval ústřední princip, na kterém fungují historické 

koncepce autorů předešlé generace.  

 Principem této víry v lidský pokrok je předpoklad, že svět funguje podle 

nějakých stvořitelem daných přirozených zákonitostí, které je člověk schopen svým 

smyslovým vnímáním objevit a svým, smysly determinovaným, rozumem pochopit. 

Svým rozumem je dále schopen platnost těchto zákonitostí prodloužit i mimo 

konkrétní situace, ve kterých je prvotně pozoroval. Vědec 18. století zkrátka věřil, že 

tyto konkrétní situací podmíněné poznatky a pravděpodobností principy jsou 

schopny ze své determinovanosti vykročit a říci něco o zákonitostech fungování světa 

obecně. Stejně jako panoval dobový předpoklad, že je tohoto člověk schopen ve 

vědách přírodních, Condorcet věřil v úspěšnost takovéto metody i ve vědách 

společenských, v historii a ve státovědě.79  

 Rousseauův odsudek zkažené civilizace, která pošpinila a zničila přirozeně 

čistého divocha, neznamená opuštění této lineární koncepce dějin. Rousseau tuto 

linearitu pouze převrací – místo vývoje od barbarství ke stále dokonalejší civilizaci se 

podle jeho koncepce lidstvo vyvíjí negativně, a to z přirozeného harmonického stavu 

k mravnímu úpadku západní civilizace. Mravním úpadkem máme na mysli úpadkové 

mravy a mezilidské vztahy v uměle vytvořené, a tedy pro člověka nepřirozené, 

civilizované společnosti. Tato civilizovaná společnost nutí člověka, aby se neustále 

choval proti své přirozenosti, a sice tak, jak vyžadují společenské mravy a uměle 

vytvořené normy, které si člověk sám nevybral, ale byly mu vnuceny nepřirozenými 

okolnostmi.  

 Výše zmíněný osvícenský princip je vlastní i Montesquieuovi. Ten, když 

analyzuje svá soudobá státní zřízení, vychází z přirozených a daných principů 

fungování světa. Věří, že je schopen popsat ducha určitého národa, analyzovat jeho 

původ a předpovědět do budoucna, jeho pravděpodobné směřování.  

Jako přirozený zákon, kterým se člověk řídí, vnímá Montesquieu kupříkladu i 

spravedlnost. Ta je v jeho koncepci chápána jako vztah mezi dvěma věcmi, který je 

vždy stejný, ať na něj pohlíží jakákoliv bytost. Spravedlnost tak, stejně jako ostatní 

přirozené zákonitosti, je tedy na člověku v podstatě nezávislá, nutná a neměnná. 

Montesquieu ji klade na roveň matematických principů.  

                                                 
78 Použili jsme české vydání CONDORCET, Jean Antoine Nicolas de: Náčrt historického obrazu 
pokroku lidského ducha, Praha 1968. (překlad Jaroslav Kohout).  
79 Toto chápání principů Condorcetovy víry v pokrok pochází z knihy J.Fulky: Zmeškané setkání, 
Praha 2004.  
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Ať už v analýze „ducha národů“ či v definování lidské přirozenosti je 

Montesquieu pravým myslitelem 18.století. Jeho použití lidské přirozenosti jako 

normotvorného kritéria je velice blízké autorům antimonachistických brožur a 

pamfletů osmdesátých let tohoto věku.  

 

Zda autoři antimonachistických brožur a pamfletů Montesquieua vskutku četli 

anebo vycházeli z obecného diskurzu své doby, který zahrnoval nějakou více méně 

neproblematizovanou představu o významu pojmu „lidská přirozenost“, můžeme jen 

spekulovat. Naprostá většina pamfletů a brožur byla vydána anonymně a o správnosti 

na titulních stranách uvedených míst vydání musíme také pochybovat. Pokud ale 

uděláme sondu do dvou největších knižních sbírek v Praze, jimiž jsou knihovna 

strahovského kláštera a Universitní knihovna v Klementinu, najdeme zde 

Montesquieuovo dílo hojně zastoupeno.  

Ve sbírce strahovských premonstrátů se nachází francouzské vydání Perských 

listů z roku 1730, vydané v Amsterdamu, a francouzské vydání O duchu zákonů 

z roku 1749, vydané taktéž v Amsterdamu. Další originální verze O duchu zákonů a 

v šesti dílech vydané souborné dílo pak pochází z konce 50. a počátku 60. let 18. 

století, vše vydané v Amsterdamu. Roku 1753 pak byl v Lipsku a Frankfurtu vydán 

německý výbor z Montesquieuova díla a v letech 1785 až 1787 vyšel ve čtyřech 

svazcích, roku 1799 pak v osmi svazcích, podobný výbor i v Praze.  

V Universitní knihovně v Klementinu se nachází německojazyčné pražské 

čtyřsvazkové vydání z 80. let 18. století a pak rovněž ve čtyřech svazcích vydaná 

originální francouzská verze O duchu zákonů z roku 1764. O rok mladší je pak taktéž 

ve francouzštině vydaná kniha Sláva a úpadek říše římské. Všechny tyto ve 

francouzštině tištěné knihy byly vydány v Ženevě a v Kodani.  

Pokud z tohoto vyvodíme nějaký závěr, bude nejspíše takový, že pražská 

intelektuální veřejnost měla možnost se v 80. letech s Montesquieuovým dílem 

seznámit. Nejinak tomu bylo jistě i v dalších velkých evropských městech. Alespoň 

některé Montesquieuvy myšlenky tak autory antimonachistických brožur a pamfletů 

musely inspirovat, ať přímo četbou těchto knih, či nepřímo skrz obecný osvícenský, 

anebo lépe řečeno reformně-josefínský, diskurz.  
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5.2 Lidská přirozenost v antimonachistických textech 

 

V následující části přejdeme již konkrétně k pojetí lidské přirozenosti jako 

klíčového hlediska u jednotlivých vybraných autorů antimonachistické literatury. 

Nejprve se podíváme jak s tímoto tématem pracoval Josef Valentin Eybel.  

 

5.2.1 Lidská přirozenost v Sieben Kapitel von Klosterleuten  

 

 Autorem programových brožur josefínského reformismu v oblasti církevních 

reforem bylJoseph Valentin Eybel. V jeho textech lze najít kodifikované základy 

oficiální proreformní argumentace ve své krystalické formě. I on ve svých textech 

používal lidskou přirozenost, jako kritérium pro rozlišení toho špatného, od toho 

dobrého ve společnosti. Podívejme se tedy jakých konkrétních podob toto nabývalo 

v textu Sieben Kapitel von Klosterleuten.  

 Prvotním požadavkem lidské přirozenosti je pro Eybela požadavek do 

společnosti zapojeného života. Začíná tím i celý text Sieben Kapitel von 

Klosterleuten:  

 

Unter den innerlichen, in der Natur gegründeten, und vom Urheber der Natur 

jedem Menschen eingedrückten Trieben ist auch der Hang zum gesellschaftlichen 

Leben. Die Vernunft lässt hiemit diest Wahrheit nicht widersprechen, dass das 

natürliche Gesetz einen jeden zum gesellschaftlichen Leben verbinde.80  

 

 Eybel používá hledisko lidské přirozenosti ovšem programově v duchu 

josefinských reforem. Z takovéhoto pojetí pak vyplývá skutečnost, že lidská 

přirozenost sebou nenese nejen jistá práva a emancipační požadavky, ale – a to 

především – i velkou dávku vymahatelné zodpovědnosti. Pokud se společenské 

reformy v revoluční Francii nesly v emancipačním étosu lidské svobody a rovnosti, 

pak podobné reformy v habsburské monarchii se prosazovaly pod hesly oslavujícími 

zodpovědnost a plnění každodenních povinností. Součástí josefínsko-reformního 

                                                 
80 EYBEL, paragraf 1 s.1. „Mezi vnitřními, přirozenými a stvořitelem každému človĕku vtisknutými 
pudy je také sklon ke společenskému životu. Zákon přírody spojuje každého se společenským životem. 
Tuto pravdu nelze rozumem vyvrátit.“ (Všechny následující citace z knihy Sieben Kapitel von 
Klosterleuten přeložil autor diplomové práce.)  
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diskurzu bylo ujištění, že tyto povinnosti vychází z přirozeného běhu věcí a odrážejí 

v sobě přirozenost člověka.  

 A tak se i v Eybelových antimonachistických brožurách setkáme se základním 

argumentem proti mnichům, a totiž s tím, že se tito mniši vyhýbají svým 

povinnostem, které každý člověk musí plnit ve svém každodenním životě.  

 V rámci populacionismu se Eybelovi zdá jako zcela nesmyslné, když se tolik lidí 

zcela dobrovolně vzdává možnosti své reprodukce. Nejen, že se tím vzpírají své 

přirozenosti (vzpomeňme na Montesquieuho přirozený zákon náklonnosti mezi 

pohlavími navzájem), ale poškozují tím i stát, který přichází o další nové vojáky, 

zemědělce, řemeslníky, plátce daní a budoucí další rodiče dalších nových vojáků, 

zemědělců, řemeslníků a daňových poplatníků.  

 Mniši se, podle Eybela, vyhýbají svým povinnostem, které mají vůči ostatním 

lidem i tím, že ostatním de facto neposkytují své služby, ke kterým byli společností 

vyškoleni. Jde jednak o bratry laiky, kteří byli vyučeni v nějakém řemesle a to se 

vstupem do kláštera přestali ve svém okolí vykonávat. Jde ale také o vzdělané řádové 

bratry, kteří mají povinnost ostatní lid vzdělávat, působit na něj svou pastorační 

činností a napomáhat mu všemi prostředky ke spáse. Vstup těchto intelektuálů do 

kláštera je vnímán Eybelem velice negativně – mluví pak o mnišském egoismu a 

upřednostňováním vlastní spásy a vlastní dokonalosti v samotě, daleko od 

chybujících, hříšných a o to více duchovního povzbuzení potřebných lidí.  

 Takový utilitaristický a prakticistní pohled na společnost a její jednotlivé 

složky je pro Eybela, stejně jako pro ostatní autory antimonachistických pamfletů a 

brožur, dosti typický. Ve společnosti jsou tři stavy užitečné, a to pracující, vojáci a 

učitelé81. Intelektuálové a duchovní tedy musí plnit funkci učitelů. Tato funkce se dá 

chápat dosti široce – v zásadě jde ovšem o to, aby tito intelektuálové spláceli svůj dluh 

vůči vojákům a pracujícím.  

 Pokud jde o intelektuály z řad mnichů, je dle Eybela na místě, aby se v duchu 

doby proměnil jejich způsob splácení tohoto dluhu společnosti. Když nyní necháme 

stranou jisté specifické praktické společenské úkoly, které si jednotlivé řády brali za 

cíl plnit (jde o různé špitálské řády, pastorační činnost řeholních kanovníků či školské 

řády), za něž byly stejně z různých důvodů napadány ze strany reformátorů církve a 

autorů antimonachistických pamfletů a brožur, zůstane nám první a základní funkce, 

kterou mají řády plnit, a tou je chválit Boží slávu a oslavovat stvoření.  

                                                 
81 Takto dělí společnost také Juraj Fándly v brožuře Dúverná zmlúva, Druhá stránka, s.146.  
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Pokud je úkolem mnichů chválit Boží slávu a oslavovat stvoření, vyvstává zde 

otázka, jak by se to mělo tedy provádět. Podle Eybela to znamená chovat se podle 

Boží vůle, která se zrcadlí v lidské přirozenosti. Pokud Bůh stvořil člověka s jistými 

potřebami, které byly filozofy rozpoznány a pojmenovány jako lidská přirozenost, je 

povinností člověka se těmto svým potřebám, a tedy ani Boží vůli, nikterak neprotivit.  

Další povinností je dle všech svých sil a možností podněcovat k takovéto chvále Boží 

slávy i své bližní. Z toho vyplývá důraz na pastorační a morální teologii a naopak 

nezájem osvíceného století o spirituální teologii, pneumatologii, eschatologii či 

angelologii. Rozhodnutí jedince pro eremitský či komunitní život v řádu, ovšem 

v samotě klauzury za klášterními zdmi, je tak z Eybelova pohledu vnímán jako velice 

egoistický krok, který jde proti lidské přirozenosti, a tedy i proti pravému Božímu 

záměru:  

 

Hat in Rücksicht auf die Vermeidung eines solchen Betragens jeder schon für 

sich ein natürliches Gebot; um wie weit mehr streitet wider die gesunde Vernunft, 

und das natürliche Gesetz sich hierzu noch Anhänger werden; mit ihnen den 

gesellschaftlichen Pflichten sogar abschwören, und durch Gelübde entsagen, hiemit 

zur Erstickung gesellschaftlicher Pflichten Gesellschaften machen, und ganze derley 

Gemeinden errichten; ihnen in einer Einöde, oder zwischen 4 Mueren einen 

unaustretlichen Standort anweisen, und die Erhaltung derselben auf Unkosten 

anderer, auf Sammlungen, auf Betteleyen festsetzen.82  

 

V rámci svého přesvědčení pak v pozadí celého textu vyzdvihuje skutečnost, že 

vstup do kláštera jde především proti zájmům společnosti. Blaho společnosti je tou 

nejvyšší hodnotou, které se má vše podřídit. Zárukou ochrany veřejného práva se 

stává takové právo, které bude odpovídat Boží vůli, tedy bude zrcadlit přirozené 

zákony. Tomuto se Eybel podrobně věnuje na počátku druhé kapitoly, kde říká:  

 

                                                 
82 EYBEL, paragraf 23, s.14 a 15. „Pokud má beztak každý přirozenou povinnost vyvarovat se 
takového chování, pak odporuje tím více zdravému rozumu a přirozenému zákonu ten, kdo se skrze 
sliby (myšleno slavné pozn.překl.) zřekne svých povinností ve společnosti žít a budovat ji, odejde do 
pustiny nebo se uzavře mezi čtyři stěny a bude žít z žebroty.“ 
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Eine mindere Gesellschaft, welche zum Ziel, und Ende hat, sich den Pflichten 

der bürgerlichen Gesellschaft zu entziehen, ist nach dem natürlichen hiemit 

göttlichen Staatsrechte eine ungerechte Gesellschaft.83  

 

Lidská společnost, jakou se Eybel a jemu podobní snažili v 80. letech 18. století 

svou podporou reformám Josefa II. prosadit, má mít absolutní autoritu. Co 

neodpovídá přirozeným zákonům, na kterých tato společnost stojí (v našem případě 

to jsou kláštery a řádový život), musí být zreformováno: „was demselben entgegen 

ist, reformirt werden müssen.“84  

Povinnostem, které člověk vůči takovéto společnosti, a potažmo i vůči Bohu 

má, se nelze nikterak vyhnout: „der Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst, gegen 

ihren Nächsten, gegen den Staat unter keinerley Vorwand entziehen dürfen.“85 

Takový jedinec, který hledá primárně vlastní spásu a vlastní dokonalost, se už 

nikterak nezajímá o to, čím by mohl být prospěšný ostatním, čím by jim mohl 

napomoci ke spáse. Navíc snaha o vlastní dokonalost někde v ústraní pouště či 

bezpečí kláštera je i o poznání snazší než ctostný život v ruchu světa a za plnění 

obtížných a únavných každodenních povinností vůči Bohu a vůči ostatním lidem. 

Pokud se ovšem člověk vzdá svých povinností, které vůči ostatním má, a učiní tak 

kvůli vidině své vlastní dokonalosti, nikdy tuto svou dokonalost (potažmo svatost) 

nezíská:  

 

Auch denen Pflichten, die jeder gegen sich selbst hat, entzieht sich ein solcher, 

der sich dem gesellschaftlichen Leben entzieht. Die Pflicht seinen Verstand, seinen 

Willen, seinen äusseren Stand nach Thunlichkeit zu vervollkommnen, welche Pflicht 

vermög dem Rechte der Natur jedem oblieget, bleibt nämlich unerfüllt, wenn man 

sich von Menschen entfernet, ohne deren Hilfe, und Zuthun man derley 

Vollkommenheiten nicht erreichen kann.86  

 

                                                 
83 EYBEL, paragraf 27., s.17. „Špatná společnost, která má v konečném důsledku za cíl vyhnout se 
povinnosten občanské společnosti, je podle přirozeného a tím božského práva nespravdlivou 
společností.“ 
84 EYBEL, paragraf 26., s.17. „Co tomuto odporuje, musí být zreformováno.“ 
85 EYBEL, paragraf 38, s.27. „Žádným způsobem se nesmí vyhýbat povinnostem k Bohu, k sobě 
samému, k bližnímu a k státu.“ 
86 EYBEL, paragraf 3, s.2. „Kdo se zříká společenského života, zříká se též povinností vůči sobě 
samému. Povinnost, zdokonalovat svůj rozum, svou vůli a stav, která podle přírodního zákona 
přísluší každému, zůstává totiž nevyplněna, když se odcizuje lidem, bez jejichž pomoci této 
dokonalosti nemůže dosáhnout“ 
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Zde učiníme odbočku k Juraji Fándlymu, kterému se obšírněji budeme 

věnovat níže. Podobně jako Joseph Valentin Eybel tematizuje tuto jistou snadnost a 

pohodlnost mnichů v jejich touze po svatosti a dokonalosti v ústraní poustevny či 

bezpečí kláštera, a na jednom místě své Dúverné zmlúvy, konkrétně na počátku Třetí 

stránky, rozebírá situaci mnicha Athanazia, který se musí potýkat s (pro něj zcela 

novou) skutečností běžného života mimo zdi kláštera. Žertují pak spolu s ďáblem 

Titinillem o novém chápání pojmu patientia:  

 

Athanazius: Mál som už ne jedno, ale dve a včúl mám už aj treťé uistené bidlo, ale 

len sa mne to tak nelúbi, jako ked bich bol v klášteri obidlení. 

Titinillus: A čo vám chíbá, asnad nemáte váš plat a s tehoto vaše viživeňí a šati? Já 

bich uhádol, čo vám chíbá, a to, o čo ste sa hned pri počátku našej lonejšéj zmlúve 

žaluvali. Pravda, staráte sa na seba, do seba, to je tá lacinská interessentia, která 

zrušeních mňíchov naučí, čo je svecká paciencia. 

Athanazius: Ano, paciencia, paciencia! To bívalo volakedi mňíske porekadlo. Inšé je 

o paciencie písat, inšé je k paciencie napomínat a inše je pacienter znášat. Kdo neví, 

čo to slovíčko znamená, nech len vinde z kláštera do sveta, nech sa stará o svoju 

kuchinu, o svojé i svojéj čeladi viživeňí a zašaceňí, naučí sa, čo je trpezlivost, 

obzlášne po títo drahé roki.87 

 

 Druhou odbočku učiníme, když stručně zmíníme ještě myšlenku, kterou Eybel 

vepsal do paragrafu 22 své kihy Sieben Kapitel von Klosterleuten88. Upozorňuje 

v něm čtenáře, že přeci jenom existuje jistá forma dobrovolného odchodu do samoty, 

která může být akceptovatelná, a tou je tzv. filozofická samota – „die 

phylosophischeEinsamkeit“. Tento druh samoty totiž není samoúčelný. Jde pouze o 

vzdálení se od ruchu světa, kvůli lepší koncentraci na užitečné myšlenky. Nejde zde o 

žádný únik před svými povinnostmi vůči Bohu a svým bližním.  

 

 Lidskou přirozenost Eybel spojuje s problematikou přirozeného práva, ze které 

dále odůvodňuje své argumenty pro superioritu světské moci nad mocí duchovní a 

                                                 
87 FÁNDLY, Třetí stránka, s.172 a 173.  
88 EYBEL, paragraf 22, s.13.  
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legislativní zásahy do církevních záležitostí vůbec. To dokládá kupříkladu jeho citace 

francouzského teologa Noëla Alexandra:89  

 

Den Königen liegt ob für die Vollziehung der kirchlichen Gesetze, und über die 

Beobachtung des natürlichen Rechtes zu sorgen. Sie sind Vormunder und 

Beschützer der kanonischen Gesetze, sie sind Vertheidiger der Kirchenzucht.90  

 

 Jak vyplývá z tohoto citátu (i z celého textu Sieben Kapitel von Klosterleuten), 

Eybel chápe problematiku církevních reforem své doby jako do jisté míry spor dvou 

konkurenčních mocí. Církevní moc zaštiťující nejen konzervativní a tradiční hodnoty, 

ale také konzervativní a tradiční formy vlády, zbožnosti a života vůbec, stojí v tomto 

Eybelově chápání proti progresivní moci státu, který sám sebe chápe jako nositele 

myšlenek a ideálů osvícenské filozofie.  

 Zajímavě zde dochází k výměně tradičních rolí, které tyto dva mocenské 

principy v dějinách hrály. Církev, která by měla být nositelkou univerzalismu a měla 

by spojovat všechny křesťany ve jménu Boží lásky a spásy, se zde dostává do pozice 

obhájce partikularismů, zatímco světská vláda se stává hybatelem dějin. Eybel 

v rámci problematiky rušení klášterů, rušení slavných slibů a dalších zásahů světské 

moci do kompetence moci církevní vyzývá světské panovníky, aby na sebe vzali 

zodpovědnost zákonodárců, kteří rozpoznali správný směr dějin a prosazovali tedy 

svou plnou autoritou zákony, které budou odpovídat evangeliu, odkazu Ježíše Krista, 

apoštolů a původní církvi prvních křesťanů. Jedině takovéto zákony totiž odpovídají i 

přirozenému právu a lidské přirozenosti.  

 Takto kupříkladu Eybel vybízí světské panovníky ke zrušení slavných slibů:  

 

Zu deren Aufhebung ihr keine Dispensation nothwendig habt, da euch hiezu 

das natürliche Privatrecht, das Staatsrecht, das Evangelium, die alte Kirchenzucht, 

und der veroffenbarte Sinn der Kirche schon alles Recht, und alle Erlaubniss giebt.91  

                                                 
89 Nöel Alexander také Natalis Alexander (1639 – 1724) byl francouzský teolog a církevní historik. Byl 
příslušníkem dominikánského řádu, vyučoval na Sorboně, působil jako vychovatel syna Jeana-Baptista 
Colberta. Pro své sympatie k jansenistům a odmítnutí buly Unigenitus byl později penzionován.  
90 EYBEL (1781), paragraf 110 s.92, 93. „Králům přísluší starat se o výkon církevních zákonů a o 
dodržování přirozeného práva. Jsou poručníci a ochránci církevního práva a obránci církevního 
řádu.“ Eybel odkazuje na dílo: Selecta historiae ecclesiasticae capita, et in loca ejusdem insignia 
dissertationes historicae, chronologicae, dogmaticae, Paris 1676 – 1686, díl XXI, sec. IV.  
91 EYBEL (1781) paragraf 111 s.95. „K jejich zrušení nepotřebujete žádného povolení, neboť vám k 
tomu přirozené občanské právo, státní právo, evangelium, starý církevní řád a zjevný smysl církve 
dává všechna povolení.“ 
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Anebo o pár stránek dál:  

 

Was hindert aber dieses einen Landesfürsten die Gesetze der ersten 

katholischen Landesfürsten zurückzuführten? und was hindert ihn gar neue Gesetze 

zu machen, wenn sie nur nicht wider die Vernunft, das natürliche Staatsrecht, und 

das Evangelium streiten; ob er gleich in keinem Falle einem Menschen Rechenschaft 

zu geben schuldig ist.92  

 

Joseph Valentin Eybel si vysloužil za své proreformní texty kromě 

exkomunikace také přezdívku „exekutor josefinismu“. Dá se říci, že vskutku 

oprávněně. Ze všech textů rozebíraných v této mé práci jsou jeho díla 

nejpropracovanější, nejsystematičtější a vykazují i největší odbornost. Sieben Kapitel 

von Klosterleuten můžeme vnímat jako ústřední zdroj argumentace tehdejší 

proreformní a protiklášterní části veřejnosti. Základním hlediskem je zde tedy lidská 

přirozenost a jí odporující mnišský útěk před společenskými povinnostmi do bezpečí 

a klidu klášterů. Eybel vše nahlíží optikou této, neustále se v textu opakující, 

dichotomie: prospěšný, užitečný a zdravý (jelikož přirozený) „gesellschaftliches 

Leben“ versus sobecké, neproduktivní a nezdravé (jelikož nepřirozené) „in der Einöde 

weggehen oder zwischen vier Mauern sich versperren“.  

I v dalších oblastech klášterní problematiky, kterým se budeme dále věnovat, 

se u Eybela toto hledisko neustále vynořuje a všechny probírané a kritizované 

součásti řádového života jsou tímto hlediskem poměřovány a posuzovány.  

 

5.2.2 Lidská přirozenost v Dúverné zmlúve  

 

 Lidskou přirozenost jako klíčové kritérium hodnocení kvality, užitečnosti a 

oprávněnosti mnišského života používá ve svém díle Dúverná zmlúva mezi mňíchom 

a diablom i Juraj Fándly.  

 Projevují se zde ovšem nutně jistá specifika, kterými se Dúverná zmlúva liší od 

ostatních antimonachistických brožur a pamfletů. Juraj Fánldy svou Důvěrnou 

                                                 
92 EYBEL (1781) paragraf 116 s.99. „Co ale brání tomuto zemskému knížeti znovunavrátit zákony 
prvních katolických vládů? A co mu brání ustanovovat nové zákony, pokud se nebudou protivit 
rozumu, přirozenému právu, státnímu právu a evengeliu, tím spíše, když se z tohoto nikomu nemusí 
zodpovídat?“ 
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zmlúvu vydal až v roce 1789, tedy již několik let po odeznění nejbouřlivějších 

reformních zásahů. Nezamýšlel ji tedy programově jako nástroj k prosazení 

církevních reforem, jako svůj příspěvek k boji proti tmářství a předsudkům. Dúverná 

zmlúva měla sloužit především jako ukázka verbální bohatosti a gramatické 

rovnocennosti bernolákovské slovenštiny.  

 Formou Dúverné zmlúvy navazuje Juraj Fándly na zaběhlý a v té době 

populární žánr satirických brožur útočících na minulé doby temna. Před novým 

světlem znovuobjeveného a znovupoužívaného rozumu pak instituce, ze kterých šla 

dříve hrůza (inkvizice) či vzbuzovaly nadpozemskou úctu (kláštery), musí zákonitě 

vypadat co nejsměšněji.  

 Fándly navazuje na starší antimonachistické brožury a pamflety nejen v jejich 

satiričnosti, ale přejímá důsledně i jejich argumentaci. Odlišnost spočívá ovšem 

v tom, že kniha byla napsána již a posteriori.  

 Když nyní pomineme skutečnost, že postavy mnicha a ďábla, tedy Athanazius a 

Titinillus, spolu hovoří v době, kdy již kláštery zrušeny jsou a Athanazius kupříkladu 

na počátku Třetí stránky vypráví o strastech, které je nucen zakoušet v rámci svého 

nového světského života, je z charakteru Dúverné zmlúvy cítit, že argumentace 

vedená proti klášterům již nemá tak bojovného ducha, jako je tomu u pamfletů a 

brožur z let 1781 až 1783. Použité argumenty již nejsou vedeny tím reformním 

osvícenským entuziasmem typickým pro první polovinu 80. let, který jakoby chtěl 

vybičovat společnost k horečnaté aktivitě na proměně světa a nápravě všeho, co 

předchozí epocha způsobila špatného. Celek působí, jakoby Juraj Fándly souhlasně a 

s velkými sympatiemi převzal všechny tyto argumenty spolu s oblíbeným literárním 

žánrem, kterým antimonachistické pamflety a brožury byly.  

 Juraj Fándly se také příliš nepouští do teologické problematiky. Na Bibli a 

církevní autority se odvolává jen po málu. Těžiště jím používané argumentace leží 

v praktické oblasti církevně-reformní problematiky. Tematizuje obecnou 

neoprávněnost držby klášterního majetku, ohrožení práv a suverenity státní moci 

jinou, partikulární, v tomto případě církevní, mocí, superioritu světské moci v zemi a 

v neposlední řadě kritizuje neproduktivitu klášterního života.  

 V rámci této své, více na praktické oblasti řádového života, zaměřené 

argumentace používá Juraj Fándly i hledisko lidské přirozenosti.  

Hned v předmluvě vkládá Fándly do úst ďáblu – Titinillovi slova, jimiž určuje 

další normativní použití kritéria lidské přirozenosti. Titinillus vypráví o tom, že bývali 
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dříve, a v podstatě i v tomto jejich přítomném století, tací, kteří za pravou službu 

Bohu považovali jen a pouze asketický život mnicha poustevníka. Kritérium lidské 

přirozenosti ovšem takovéto představy bortí.  

 

Bóch človeka stvoril rozumné tovarišské stvorení, abi z inšíma ludma v 

tovarišstvu prebíval a tak Bohu, sebe, blížnemu služil, tak svojim živobiťím (krem 40 

dnov pústu) váš Spasitel, vaši apoštolové, aj mnohi inší skutečne preukázali. Tak aj 

vi, zrušení reholňíci, ked tíchto vašim životom tu ve sveťe nasledovat budete, asnad 

vatšú zásluhu ne len z vašíma dobríma skutki, ale aj z dobríma príkladi učiňíte, s 

kteríma sebe aj blížnemu osožit možete.93 

 

Touha po společném životě, jak o ní psal Montesquieu, pochází od Boha. Tedy i 

služba Bohu spočívá ve službě ostatním, v rámci společného života. Fándly zde i 

odkazuje na společnství apoštolů, po jejichž vzoru vznikla augustiniánská řehole a 

řády řeholních kanovníků. Vznik řeholních kanovníků ve 12. století byl reakcí právě 

na výzvu opustit samotu benediktinských či cisterciáckých klášterů a pastoračně 

působit po vzoru apoštolů mezi věřícími. Ve stejném duchu se nese i Fándlyho naděje 

pro členy zrušených klášterů, že by toto zrušení mohlo pro ně být šancí konat ještě 

nakonec svou křesťanskou službu podle zamýšlené původní vůle Krista a apoštolů.  

Fándly Atanaziovými ústy odmítá argument, který vysvětluje soudobý 

neutěšený stav v klášterech změnou lidské přirozenosti. Podle tohoto argumentu 

vznikly původní přísné klášterní řehole v jiné, drsnější době, která předpokládala i 

jiné, drsnější nastavení lidské přirozenosti. Lidé žijící v době konstituujících se 

prvních klášterů a regulí života v nich odpovídali svým přirozeným založením těmto 

původním přísným podmínkám. Až postupující civilizace se svými výdobytky 

způsobila zjemnění lidské nátury a zapříčinila tudíž i neschopnost člověka 18. století 

podle přísných řeholí žít. Podle této teorie je tedy lidská přirozenost časově proměnná 

a determinovaná historickou situací.  

Proti tomuto pohledu staví Fándly svou představu lidské přirozenosti. Definuje 

jí tak, že je vždy jedna, neměnná: „jako nebeské planéti vždicki sú ve svéj vláďe a 

náturi, a preto jednaké skutki vikonávajú, tak téš naša nátura vždicki je jedna.“94 

Tato jedna neměnná lidská přirozenost však přece jenom podléhá jistým vlivům. Zde 

odpovídá Fándlyho představa v podstatě chápání lidské přirozenosti Montesquieuem. 

                                                 
93 FÁNDLY, Predmlúva, s.104.  
94 FÁNDLY, Druhá stránka, s.165 a 166.  
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Takováto lidská přirozenost je tedy nezávislá na době, nepodléhá civilizační 

degeneraci ani civilizačnímu zjemnění, je však determinovaná zvyky a životním 

prostředím: „jednaká podla vichovaňá a kraju našého obidleňa.“95  

Případné ústupky vůči přísné řeholi a nedodržování striktních podmínek 

klášterního života jsou pak dány pouze a jedině křehkostí člověka. „Príčina ústupkov 

od prvotného cieľa spočíva v ich krehkosti a nestálosti v dobrom predsavzatí.“96 

Tato křehkost a nedokonalost člověka je mu však zcela přirozená.  

 Fándly ovšem používá argument lidské přirozenosti i ironicky. To když 

popisuje reakce a obhajoby některých mnichů, kterým představení jejich kláštera 

zakazovali jisté věci proti řeholi. Mnichům měli jejich představení zakazovat 

obstarávání si žebrotou luxusních a drahých zbytečností. Osočení mniši se hájí tím, že 

je jejich počínání dáno lidskou přirozeností, která jim velí, aby si obstarávali obživu 

všude, kde se dá.  

 

Jestli nám nebude ven s kláštera vistúpit a dobrodincov naščivuvat sloboda, 

kdo nám bude ručníki a inšé drobné šati, kdo listi, písma, papíri, kdo pocestné 

formanki, kdo v nemocách občerstvení, kdo tabaček, kávu, čokoladu a inšé veci 

potrebné plaťit. Obecňá klášterská naša kasa o tíchto menších naších potrebách ništ 

alebo len velmi málo a skúpo spomíná. Od prírozena tak je človek sporádaní, že tam 

sa hleďi obživit, kde može.97  

 

 Používání kritéria lidské přirozenosti u Juraje Fándlyho odpovídá v podstatě 

tomu, jak bylo toto kritérium používáno autory antimonachistických brožur a 

pamfletů první poloviny osmdesátých let osmnáctého století. Fakt, že tomu tak je, 

můžeme chápat jako potvrzení teze, že lidská přirozenost fungovala v reformně-

josefínském diskurzu jako toto klíčové hodnotící kritérium, jak jsme definovali 

v úvodu této kapitoly.  

 Důležité dále je, že optikou tohoto kritéria jsou nahlíženy všechny další 

probírané a kritizované elementy klášterního života.  

 

                                                 
95 Tamtéž.  
96 Tamtéž.  
97 FÁNDLY, Druhá stránka, s.128.  
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6. Askeze  

 

6.1 Původ a specifika mnišské askeze 

 

 Základem mnišství a řádového života vůbec je bezesporu askeze. Pokusme se 

na chápání askeze v reformním diskurzu doby Josefa II. aplikovat něco z výše 

zmíněných sekularizačních teorií.  

 Autoři antimonachistických brožur a pamfletů tematizují askezi v rámci popisu 

stávající úrovně řádového života dvojím způsobem. Buď kritizují nepřirozenost 

dlouhých půstů, nesmyslnost a samoúčelnost sebepoškozování, ke kterému tvrdé 

formy askeze mohly vést, či nepřirozenost celibátního způsobu života, anebo na druhé 

straně kritizují mnichy za jejich lenivý a pohodlný život, čímž dávají jasně najevo, že 

v klášterech se žádná askeze již vskutku nepěstuje.  

 Podobně jako postup proti náboženským formám a institucím neznamená 

nutně jejich absenci či nefunkčnost ve společnosti, neříká nutně ani kritika 

nepřirozeného a přísného klášterního života, nic o tom, že by asketický život nebyl 

společností vyžadován, či v ní nerezonoval jiným způsobem.  

Na stejném principu fungovala změna tradičního místa pěstování askeze. 

Osvícenci viděli schopnost člověka odmítnout hédonismus a dobrovolně si zvolit 

skromná, někdy dosti přísná, pravidla života, jako jednu z  podmínek vzniku a další 

existence státního zřízení, ke kterému měly reformy Josefa II. vést. V klášterech však 

tuto askezi již nenašli a když, tak vyvinutou do takové formy, která byla již zcela 

nepřijatelná98.  

Pro kritiku obsažnou v antimonachistických pamfletech a brožurách je typické, 

že ostře odsuzuje všechny formy náboženských projevů či radikálně pojatou vírou 

formované způsoby života, pokud nemají nějaký praktický účel. Nesmlouvavost 

těchto odsudků je přímo úměrná tomu, jak jsou tyto náboženské projevy či způsoby 

života nepřátelské vůči lidské přirozenost a z ní plynoucích potřeb a povinností.  

Na druhou stranu je však v myšlence osvícenství jasně čitelný požadavek na 

sebeomezení, kázeň, morálku, disciplínu, střídmost, účelnost a jednoduchost. 

Ideálem pak je, aby si lidé takovéto požadavky vzaly za své a řídili se jimi zcela 

                                                 
98 K tomu třeba vnímání trapistů jako šílenců a ubožáků v Monachologii J.Physiophila (I.Borna), XI. 
Monachus la Trappe.  
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dobrovolně a podle svého nejlepšího svědomí. Prostředky k takovéto disciplinaci 

populace jsou pak školství či pastorační působnost kněží z generálních seminářů. 

Odraz dobového požadavku na střídmost a účelnost také můžeme pozorovat na 

slohové jednoduchosti a střídmosti josefínského klasicismu.  

Na církevní dějiny bylo pohlíženo způsobem pro osvícenství typickým. Celé 

osvícenské století, a v našem prostoru především doba vlády Josefa II., bylo epochou, 

ve které si lidstvo uvědomilo své omyly a jalo se je napravovat. V rámci lineárního 

vývoje dějin pak osvícenští historici a filozofové stavěli dobu své přítomnosti výše než 

všechny doby předchozí, které si legitimitu musely nejdříve zasloužit skrze 

přezkoumání novým osvícenským kritickým pohledem. Nejhůře ze všech dopadla 

doba právě minulá, tedy epocha barokní zbožnosti, která byla ještě živě v paměti. 

Zlatým věkem pak byl vnímán jakýsi mytologický prvotní stav křesťanství a 

novozákonní svět. Morální odkaz Ježíše Krista, Kristus jako exemplum ctnostného 

života, apoštolská inspirace pro pastorační praxi – to jsou jen některé z částí 

křesťanské tradice, které byli osvícenskými reformátory přejímány a pro potřeby 

výchovy obyvatelstva dále rozpracovávány.  

Takovéto konstruování dějin se dařilo i autorům zde rozebíraných 

antimonachistických brožur a pamfletů. Pokud bylo kdy v oblasti řádového života a 

klášterů cosi pozitivního, bylo to v době vzniku prvních řeholí sv. Basilea, sv. 

Augustina a sv. Benedikta. Konec všeho dobrého přinesl středověk, konkrétně 13. 

století a vznik mendikantských řádů. Po této, ve středověku započaté, cestě se pak 

řeholníci vydali, aby vše špatné, co z ní plyne, završili v epoše baroka. Císař Josef II. 

však naštěstí (dle většinového názoru autorů antimonachistických brožur) celou 

situaci správně vyhodnotil a přistoupil k reformám, které měly přivést křesťanství a 

především mnichy k jejich správným počátečním ideálům. Autoři 

antimonachistických brožur se rozhodli k jejich sepsání proto, aby tomuto návratu 

k počátkům co nejvíce napomohli.  

V rámci tohoto zájmu o počátky církve a počátky monachismu byla bezděky 

přejímána a pozitivně hodnocena řada prvků, ze kterých však vychází i mnišská 

askeze. Pokusíme se v další části rozebrat, co z asketických prvků počátečního období 

je v pamfletech a brožurách tématizováno. K tomu je třeba představit, jak tento 

prvotní stav asketického života, jeho kořeny a inspirace vlastně vypadaly.99  

                                                 
99 Vycházeli jsme především z NAGEL, Peter: Die Motivierung der Askese in der alten Kirche und der 
Ursprung des Mönchtums, Berlin 1966. ; VENTURA, Václav: Spiritualita křesťanského mnišství I., 
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6.1.1 Askeze v řecké filozofii 

Askeze je všeobecně brána jako v zásadě negativní pohled na svět odmítající 

některé prvky světského života, nejčastěji ty prvky, které jsou spojeny s příjemným 

tělesným zážitkem. V původním významu řeckého slova askesis však tuto negaci 

světa nenalezneme. V původním významu se askesis používala pro cílené 

procvičování tělesných dovedností. V Platónově Ústavě jsou askétés nazáváni zkušení 

a vycvičení vojáci (jejichž protikladem jsou idiotés)100.  

V řecké tradici má askeze, chápána jako aktivní a pozitivní lidská činnost, své 

nezastupitelné místo. U Platóna je askezí dále myšleno připodobnění se bohu, tedy 

„státi se spravedlivým a zbožným na základě rozumového myšlení“101, což dále 

rozpracovali novoplatonici, především Plotínos, ke spirituálnímu cíli sjednocení 

člověka s Bohem.  

Asketický život je typický pro stoiky. V jejich pojetí šlo především o získání 

vnitřní svobody – apatheia – od falešných myšlenek, nezdravých představ a od věcí, 

které člověk nemůže svobodnou vůli nijak ovlivnit. Cestou k této svobodě byl život 

pohrdající luxusem, přepychem i smrtí.  

Nesporný vliv řecké filozofie na počáteční křesťanství a jeho vnímání role 

asketického života se tradičně přisuzuje gnózi a novopythagorejství.  

Dle pythagorejců byla lidská duše pohřbena za trest do smrtelného těla. 

Úkolem člověka je tedy své tělo co nejvíce umrtvovat a tím v sobě osvobodit 

ušlechtilou božskou část, kterou je nesmrtelná duše. Životem ve ctnosti, který vede ke 

katarzi, tak pythagorejci předjímali mnoho prvků askeze, které nabraly nový směr 

v křesťanství. Jedná se kupříkladu o zpytování svědomí, meditativní samotu, 

abstinenci a život v komunitě. Pythagorejství bylo počátkem našeho letopočtu znovu 

oživeno a v rámci novopythagorejství nabralo ještě více spirituální a náboženský 

směr.  

Významnou osobou tohoto myšlení byl Apollónios z Tyany, který je pro dějiny 

mnišství zajímavý i tím, že cestoval za poznáním východní formy náboženství do 

Indie, kde se setkal s hinduistickými a buddhistickými mnichy. Jméno Apollónia 

                                                                                                                                                         
Praha 2006. ; ŠPIDLÍK, Tomáš: Spiritualita křesťanského východu. Mnišství, Velehrad 2004., 
ATANÁŠ: Život sv. Antonína Poustevníka (s předmluvou V. Ventura), Olomouc 2010.  
100 K otázce etymologií se vyjadřuje VENTURA, s.102. Ventura odkazuje na význam slova idiotés 
v Xenofónově spise O Kýrově vychovávání.  
101 Citováno dle VENTURA, který cituje z Platón: Theaitétos (Platonovy spisy I),s. 284, Praha 2003. 
Překlad F. Novotný.  
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z Tyany tak bývá dáváno do souvislosti s možnými mezikulturními vlivy a inspiracemi 

Indie pro křesťanství102.  

Na dualismu hříšného těla a ušlechtilé nesmrtelné duše je vedle myšlení 

pythagorejců založená také filozofie gnóze. Ta tento dualismus radikalizuje a předává 

následně křesťanství množství materiálu, ze kterého se křesťanská tradice dále 

rozvíjela. Gnostickými vlivy se mimo jiné vykládá řada forem asketického umrtvování 

těla a především pak pohled na ženu, sexualitu a vlastně i vší tělesnost jako na věci 

nízké a hříšné, jak se objevuje v některých ultrakonzervativních či heretických 

proudech křesťanství.103  

 

 

6.1.2 Askeze v Novém zákoně  

 

V řecké filozofii je termín „askesis“ tedy běžně používany, v textech Písma a 

nejranějšího křesťanství se však překvapivě neobjevuje. Sv. Pavel místo něj používá 

termínu „gymnadzein“ ve smyslu „Cvič se ve zbožnosti.“104  

Navzdory tomu však rané křesťanství chápe jako hlavní úkol, který člověk na 

tomto světě má, aktivní cvičení se ve ctnosti, což je v podstata křesťanské askeze. 

Takováto askeze je především aktivní a smysluplná. Jejím cílem je formace člověka ke 

ctnosti a Boží podobě. Ukazatelem na cestě k takovémuto cíli je Kristus. Příslušná 

pasáž o následování Krista jako exempla pro život křesťana: „vezmi svůj kříž a 

následuj mne,“105.je pak společná pro evangelium Matouše, Marka a Lukáše  

 

Ústřední místo v Novém zákoně, kde se definují pravidla pro nový postoj 

člověka ke svému pozemskému bytí chápanému jako cvičení se k dokonalosti, 

nalezneme v Matoušově evangeliu, konkrétně v Kristově kázání na hoře106. Radikálně 

nové požadavky na život, které jsou v tomto kázání sděleny, vychází z přesvědčení, že 

život podle těchto nových Kristových pravidel není o nic ochuzován, ale naopak, 

takový život je třeba vnímat jako dar.  

                                                 
102 VENTURA, s.117, Václav Ventura zde odkazuje na Apollóniův životopis od Filostrata, který byl 
přeložen do češtiny. FILOSTRATOS: Život Apollónia z Tyany, In: O cizích osudech, Praha 1972.  
103 K tomuto například CULDAUT, Francine: Nástin gnostické theologie, Praha 1999.  
104 1Tm 4,7.  
105 Mt 16,24; Mk 8,34; L 9,23.  
106 Mt 5-7.  
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Vedle řady pouček o správném životě dle Kristova příkladu je v horském 

kázání kupříkladu kladen důraz na milosrdenství a štědrost křesťanů: „kdo tě prosí, 

tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej“107 či na roli křesťanů 

jako šiřitelů klidu v zemi: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni 

syny Božími.“108  

Zcela v duchu požadavků osvícenství na jistou umírněnost a civilnost 

v projevech víry, se nese část horského kázání o způsobech prokazování dobrodiní, o 

formě modlitby a o půstu. Ve všech případech je nezbytné, aby se člověk vzdal vší 

pýchy a okázalosti s níž by chtěl tyto své zásluhy a asketické dovednosti prezentovat 

před ostatními. Konkrétně apoštol Matouš píše:  

 

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte 

odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit 

pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí.“109  

„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagogách 

a na nárožích aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu 

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému 

Otci, který zůstává skryt.“110  

„A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj 

vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 

Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, 

že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, 

ti odplatí.111  

 

Nový řád křesťanství, který předpokládá jisté osobní sebezapření a cvičení se v 

ctnosti a dokonalosti, kterou je pro člověka Boží podoba, vnímáme tedy jako základní 

myšlenku mnišství. Vzorem pro život křesťana je Kristus a radikální formy askeze 

jsou především projevem touhy Krista následovat. Kromě již zmíněného „vezmi svůj 

kříž a následuj mne“112 k této cestě vybízí i Markovo evangelium: „Jdi, prodej všecko, 

co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“113  

                                                 
107 Mt 5,42.  
108 Mt 5,9.  
109 Mt 6,1-2.  
110 Mt 6,5-6.  
111 Mt 6,16-18.  
112 Mt 16,24; Mk 8,34; L 9,23.  
113 Mk 10,21.  
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6.1.3 Askeze u sv. Pavla 

 

 Životní úděl křesťana spočívající ve cvičení sama sebe k dokonalosti dostává 

jasnější kontury u sv. Pavla. Radikalita nové situace, která pro člověka s Kristovým 

zmrtvýchvstání nastala je v rámci myšlenkového dualismu řecké tradice vyřknuta 

v pasáži o Vysvobození k novému životu v listu Římanům:  

 

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus 

byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového 

života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě 

budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl 

spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu 

neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.114  

 

 Tato radikálně nová situace je v rámci křesťanství neoddělitelně spojena 

s novým hodnotovým systémem, který zcela přetváří smysl toho, co události 

zmrtvýchvstání předcházelo.115 Ráz nového života pak v sobě zcela přirozeně obsahuje 

požadavek asketického života:  

 

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu 

a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází boží hněv. I vy jste 

dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy 

z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho 

skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnvuje podle 

obrazu svého Stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, 

divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všem Kristus.116  

 

 Asketický život je v křesťanství chápán samozřejmě jako radostný a 

dobrovolný. Nová situace člověka způsobuje, že asketický styl života je zcela 

dobrovolně a bez pochyb přijímán jako ten nejlepší možný: „Proto se raduji, že nyní 

                                                 
114 Ř 6,5-7.  
115 Inspirací pro čtení sv. Pavla pro nás byla kniha BADIOU, Alain: Svatý Pavel zakladatel 
univerzalismu, [Praha] 2010.  
116 Kol 3,5-11.  
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trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za 

jeho tělo, to jest církev.“117  

 Askeze jako cesta života, jak už bylo výše řečeno vyjádřená slovem 

gymnadzein, je pak jasně naznačena v prvním listu Korintským:  

 

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden 

dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné 

kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já 

tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami 

nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.118  

 

A ve stejném duchu končí i druhý list Timoteovi: „Dobrý boj jsem bojoval, běh 

jsem dokončil, víru zachoval.“119  

K tomuto asketickému boji proti hříchu je člověku nabídnuta Boží pomoc, 

připodobněná zbroji:  

 

A tak bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží 

zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským 

nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti 

nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli 

v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem 

beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnost, obuti k pohotové službě evangeliu 

pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohně toho Zlého. Přijměte 

také přílbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.120  

 

 Specifickou součástí askeze, je život v bezženství, kterému bude věnována 

následující kapitola. Na tomto místě upozorníme na fakt, že sv. Pavel je prvním 

biblickým myslitelem celibátu. Věnuje tomuto problému celou jednu obsáhlou pasáž 

v prvním listu Korintským121. V této pasáži se objevuje dále často citovaná myšlenka 

„nedělitelného srdce“. Pro novozákonní autory měli křesťané za úkol šířit novou víru 

po světě. Pro tento se úkol se zdálo snazší, moci se mu oddat naplno a nemuset svou 

                                                 
117 Kol 1,24.  
118 1K 9,24 – 27.  
119 2Tm 4,7.  
120 Ef 6,10 – 17.  
121 1K 7.  
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energii a své schopnosti tříštit mezi starost o rodinu a starost o spásu všech lidí. Sv. 

Pavel neodmítá manželství jako takové. V rámci přesvědčení brzké apokalypsy a 

nového příchodu Krista na zem se mu ovšem jevilo uzavírání nových sňatků jako 

v zásadě zbytečná věc. A tak se dá celibátní poselství sv. Pavla shrnout: kdo žije 

v manželství, dělá dobře, kdo nežije v manželství, dělá lépe.  

 

6.1.4 Askeze u Klémenta Alexandrijského a Órigena  

 

 Teologie prvních století po Kristu byla silně ovlivněna helénistickou gnózí, 

novopythagorejstvím, spiritualitou a mysticismem. Ve společnosti bylo také silně 

přítomné vědomí brzké apokalypsy, které, spolu s dualistickým vnímáním těla a duše, 

vedlo v části patristické teologie k radikálnímu enkratizmu, tedy heretickému 

odmítnutí vší tělesnosti a sexuality. Tyto různé tendence se projevují také v teologii a 

koncepci askeze dvou významných představitelů alexandrijské školy – Klémenta 

Alexandrijského a Órigena.  

 

 Kléméns Alexandrijský předznamenává ve svém díle Peadogogus řadu 

momentů, na které budou dále navazovat a rozvíjet mnišská společenství. Jeho 

mystické pojetí askeze se projevuje kupříkladu tehdy, když hovoří o nočním 

kontemplativním bdění, jako o připodobnění se člověka životu andělů.122 Podstatou 

mystické askeze je vědomí, že veškeré konání člověka je chrisocentricky motivované 

skrze vtělený Logos evangelií.  

 Ve zdánlivém rozporu k mysticky zaměřenému myšlení Kléménta 

Alexandrijského může působit jeho popis praktické askeze, jak se projevuje v běžném 

životě křesťana. Je to především pohrdání vším nákladným a přepychovým. Křesťan 

má klást důraz na funkčnost, harmonii, symetrii, sebeovládání a přirozenost, má tedy 

„následovat přirozenost a přírodu“, jak dodává Václav Ventura.123  

Alfou a omegou křesťanského života je, v rámci Klémentovy koncepce askeze, 

boj proti pýše a lenosti. Plnohodnotným ekvivalentem martyra je celoživotní boj 

proti vášním a snaha o získání ctností. Tento křesťanský pravý asketický boj se 

nemusí nutně odehrávat v samotě pouště či kláštera. Kléméns neklade na člověka 

                                                 
122 O inspiracích Kléméntova díla Paedagogus a mnišství více VENTURA (2006), s.111.  
123 VENTURA (2006), s.111.  
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požadavek opuštění společnosti, naopak tematizuje následování Krista 

v manželstvích a v rodinách.  

 V podobném duchu píše Órigenes, druhý představitel alexandrijské školy a její 

koncepce mystické askeze, když vyvrací představu o nutnosti kontemplace a pravé 

zbožnosti vydělené zcela ze společnosti. Je pravda, píše Órigenes, že Jan Křtitel i Ježíš 

Kristus samotu vyhledávali. Svatost se však „nemá hledat v místech, nýbrž v jednání, 

v životě a v mravech.“124 

Stejné pojetí askeze, ovšem v sekularizované podobě zbavené spirituálního a 

mystického rozměru, je předmětem nového systému hodnot, kterým se na svět dívají 

osvícenci. Kléméns Alexandrijský a Órigenes vystihují celkem přesně osvícenskou 

představu o „zlatém věku“ křesťanského či křesťansko-asketicého počátku, jehož 

ideály s obtížemi hledají a nenacházejí josefínští reformátoři v klášterech své doby. 

Na pozadí některých jejich textů lze vytušit naději těchto autorů, že by probíhající 

reformy mohly ideály raného křesťabství opět do společnosti navrátit.  

  

6.1.5 Mnišská askeze  

 

 Specifickým způsobem rozvíjejí apel na asketický život mnišská společenství. 

Samotné mnišství můžeme chápat jako religiózní a antropologickou konstantu. 

Vyskytuje se v jistých formách snad ve všech náboženských systémech. Křesťanská 

forma mnišské askeze má mnoho předchůdců ve starší řecké i židovské tradici. O 

teologických inspiracích křesťanského mnišství v dualismu řecké filozofie či o 

starozákonních rituálních tradicích vyžadujících kultickou čistotu od posvěcených 

osob byla řeč výše a bude ještě řeč níže. Pokud jde ovšem o kořeny asketického života 

vyděleného mimo společnost, existují takové vzory i v samotném židovství.125  

 Boží zasvěcenci vydělující se ze společnosti zvláštním oblečením, odmítáním 

stříhání vlasů a žijící přísnou askezí byli nazarejci. Některé teorie k nim řadí Jana 

Křtitele a tradičně je nazarijským klíčem vysvětlován příběh o Samsonovi. Samson 

přerušil sexuální abstinenci, byl ostříhán a přišel o svou sílu, tedy o Božího ducha. Až 

po absolvování pokání, když mu opět vlasy narostly, vrátil se k němu i Bůh a tedy i 

síla.  

                                                 
124 VENTURA (2006), s. 112. Ventura cituje dle ORIGENES: Homilie in Lv, 10,2, In: Sources 
chrétiennes 287, 1981.  
125 K tomuto více VENTURA, anebo RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského, Praha 2008.  
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 Osobu Jana Křtitele i Ježíše Krista některé teorie vykládají na pozadí 

náboženského hnutí esejců. Názory se rozcházejí v tom, jestli Kristovo učení bylo 

esejstvím inspirována a navazovalo na něj, nebo se proti tomu naopak vymezovalo. 

Možné vlivy jednoho na druhé však jsou předmětem různého bádání.126 O esejcích 

máme informace od Josefa Flavia. Členové tohoto hnutí se totiž během židovské války 

opevnili na tři roky v oblasti Kumránu u Černého moře a následně spáchali 

hromadnou sebevraždu. Ve 20. Století pak archeologové nalezli ve vykopávkách 

základní esejské texty, z nichž můžeme soudit, že jejich život byl řízen přesnými 

pravidly ne nepodobnými pozdějším mnišským regulím. Již u esejců se objevují 

řeholní pravidla života jako je noviciát, askeze či speciální oděv stejný pro všechny 

členy společenství.  

 Z doby prvních století po Kristu máme doklady o existenci další linie asketů 

vyznávajících poustevnictví, celibát a kontemplativně intelektuální práci. Nazývají se 

therapeuti, od slova therapie, tedy vykonávání očistných praktik ve smyslu očisty 

života. Doklady o jejich působení v oblasti východního středomoří existují i ze 3. 

století, tedy z doby prvních cenobitských uskupení.  

Z výše naznačeného můžeme tedy říci, že první mniši nezačínali na „zelené 

louce“. Nejen, že jistý radikálně asketický způsob prožitku víry je člověku v téměř 

všech kulturách vlastní, ale existoval a dával významné vzory pro formální i 

spirituální nápodobu křesťanskému mnišství i v blízkovýchodním prostoru.  

 

 Za prvního křesťanského mnicha bývá tradičně považován sv. Antonín.127 

Středobodem mnišské myšlenky u sv. Antonína, jeho eremitských následovníků i u 

pozdějších prvních cenobitských komunit je apatheia. Apatheia je vnitřní svoboda, 

kterou člověk může získat kontemplací pravé Boží krásy. Zároveň je mnišský způsob 

života terapií existenciální nemoci člověka, kterou je poškození lidské přirozenosti 

prvotním hříchem. Asketický život má tedy negativně vzato tento hřích odčinit 

potíráním tělesných žádostí, pozitivně však má trénovat ty správné vlastnosti lidské 

duše plynoucí z její podoby s Božským principem a tím člověka připodobňovat jeho 

pravé přirozenosti. Pravá lidská přirozenost vychází ze stvoření k obrazu Božímu, byla 

však prvotním hříchem překryta pozemským tělem.  

                                                 
126 Například CHARLESWORTH, James H. (ed.): Ježíš a svitky od Mrtvého moře, Praha 2000. či 
FLUSSER, David: Esejské dobrodružství. Židovské společenství od Mrtvého moře. Čeho si lze 
povšimnout u Ježíše, Pavla, Didaché a Martina Bubera, Praha 1999.  
127 ATANÁŠ: Život sv. Antonína Poustevníka.  
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 Konteplaci pravé Boží krásy pro zisk vnitření svobody a pro přiblížení se pravé 

přirozenosti praktikuje mnišství po vzoru sv. Antonína odchodem do pouště. 

Obdobně i Órigenes, který nevyděloval nutně možnost dosažení svatosti 

z manželského a společenského života, uznává jindy výhody kontemplace v samotě: 

„Dokud je totiž uprostřed davů a pohybuje se v množství těkavých lidí a nevěnuje se 

výhradně Bohu a není daleko od lidí, nemůže být svatý.“128  

 Odchod ze společnosti do samoty pouště byl různými teology různě vykládán. 

Zůstává však konstitutivním prvkem mnišství, v podstatě až do gregoriánské reformy 

či vzniku primárně městských řádů – františkánů a dominikánů. Odchod na poušť či 

do komunit ze společnosti vydělených cenobitů je třeba vykládat historicky i 

teologicky. Mniši prvních století křesťanství nefungovali, navzdory svému fyzickému 

odloučení od ostatních lidí, jako nějaká okrajová exotická kategorie křesťanů. Jejich 

napojení na ostatní lidstvo fungovalo na ideové rovině. Jejich životy byly jakousi 

bytostnou a prakticky vyjádřenou syntézou celého křesťanství. Tedy i jejich odchod do 

pouště měl symbolickou hodnotu. Navíc první mniši – eremité nastupovali na místo 

prvomučedníků.129 Byli to milites Christi v plném slova smyslu Pavlova výkladu o 

boji, tréninku a svaté zbroji. 

 Odchod do pouště znamená radikální odmítnutí všech pokusů o 

zdomestikování křesťanství vládnoucí politickou mocí. Není náhodou, že první vlna 

odchodu do pouště časově odpovídá době, kdy se v Římské říši z křesťanství stalo 

oficiální státní náboženství. Skutečnost, že z dlouhodobého pohledu eremité v tomto 

boji moc úspěšní nebyli, však neříká nic o jejich původních motivacích.  

 Odchod do pouště má také tu symbolickou rovinu, že rané křesťanství bylo 

mladým a stále ohroženým náboženstvím. Obecně platila víra, že poušť je domovem 

všeho zla a pohanství minulých dob. Odchod jedince do středu tohoto zla byl krokem 

intenzivní ofenzívy dobra a Boží lásky proti zlu a temnotě minulosti.  

 

 Nad ryze eremitskou formou mnišského života časem převládla forma 

komunitní – cenobitská. Je otázkou, zda cenobitský vstřícnější přístup k okolí a k 

potencionálním žákům způsobil i větší popularitu a větší rozšíření kolektivního 

způsobu mnišství, anebo eremité jednoduše vymizeli následkem tvrdého života 

v poušti či ne ojedinělými přepady vyvraždění poustevníků loupežnými skupinami.  

                                                 
128 Citováno dle VENTURA (2006), s. 112 a 113., Ventura odkazuje na edici ORIGENES: Homilie in Lv, 
11,1, In: Sources chrétiennes 287, 1981, s.114 - 147.  
129 K tomuto více ATANÁŠ: Život sv. Antonína Poustevníka a především úvod v této knize od 
V.Ventury.  
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 První skupiny pospolu žijících eremitů měly především obranou a 

bezpečnostní funkci, od 5. století však začala být promýšlena i specifická spiritualita 

plynoucí z takového společného života. Jde o chápání života v komunitě jako života ve 

specifické ctnosti, který velkou dávku tolerance. Život ve společenství tak mohl být 

chápán jako svého druhu pokání.  

 Prvním organizátorem společného života byl hornoegyptský mnich Pachómios, 

který počátkem 4. století opustil svou poustevnu a zřídil první cenobitský (z řeckého 

koinos bios – společný život) monastýr. V těchto monastýrech žilo přes tisíc mnichů. 

Společný život vytvářel prostor pro specificky promýšlenou a žitou askezi. Stejně jako 

eremité se i cenobité snažili o totální odevzdání Kristu a jeho následování. V případě 

monastýrů pak toto následování nabralo podobu služby ostatním v lásce a nápodobě 

první církevní jeruzalémské obce, která vznikla kolem apoštolů. Mniši měli žít ve 

službě ostatním, v komunitě neexistoval soukromý majetek a představení a podřízení 

si byli rovni před autoritou Písma a z něj legitimitu čerpajících regulí.  

 Společný život je základem dalšího významného bodu v dějinách mnišství a 

tím jsou řehole (kratší a delší) sv. Basileia. V nich se výslovně objevuje požadavek 

společného života, který odpovídá lidské přirozenosti chápané samozřejmě jako Boží 

záměr daleko více, než poustevnictví: „Je to Bůh, kdo chce, abychom se navzájem 

potřebovali, abychom byli spolu spojeni.“130 Tento Boží záměr je vykládán i na 

příkladu evangelií. Kristus, exemplum života, miloval člověka tak, že ho neodbyl 

pouze verbálně vyjádřenými poučeními, ale posloužil svým učedníkům – umyl jim 

nohy.  

 

A ty, který žiješ sám, komu umyješ nohy? A jak budeš posledním? Komu 

posloužíš? A jak v osamoceném životě nalezneš štěstí a radost těch, kteří jako bratří 

bydlí pospolu a o nichž Duch svatý říká, že jsou jako vonný olej, který stéká na 

vousy velekněze.131  

 

 Zcela v souladu s pozdějšími kritikami antimonachistických brožur jde i 

prvotní požadavek řeholí, aby mniši pracovali. Motto „ora et labora“ fungovalo 

                                                 
130 Citováno dle VENTURA (2006), s. 235, Ventura odkazuje na originál BASILEUS, Regulae fusis 
tractatae 7 (Patrologiae cursus completus, series Graeca 31, 927n).  
131 Citováno dle VENTURA (2006), s. 235, Ventura odkazuje na originál BASILEUS, Regulae fusis 
tractatae 7(Patrologiae cursus completus, series Graeca 31, 933n). Tato pasáž odkazuje na Žalm 133,1-
2: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na 
vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.“  
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v mnišských komunitách již dávno před sv. Benediktem. Každý měl nějakou práci 

zastávat, neboť práce měla duchovní zdůvodnění a potírala lenost, nudu a z nich 

plynoucí hřích. V tomto panovala mezi autory mnišských řeholí a osvícenskými 

reformátory shoda. Rozdíl však byl v tom, že rané mnišství pojímalo práci jako 

prostředek askeze. Nevycházela z nějaké altruistické potřeby pomáhat svému okolí, 

jak by chtěli osvícenci vidět, což bude ještě ukázáno dále. Pravdou však je, že práce 

hrála v klášterech důležitou roli a vzdát se jí a oddat se plně kontemplaci bylo 

vyhrazeno jen pro ty nejdokonalejší persóny, které byly schopny takovýto náročný 

život bez úhony zvládnout.  

 Na Západ se mnišský způsob života dostal počátkem 5. století s Janem 

Cassianem, který založil roku 415 první dva kláštery v oblasti Marseille.132 Stále se 

však vedou debaty, zda vůbec a když, tak do jaké míry, bylo mnišství na Západě 

autochtoní či importované. Evropské mnišství středověku totiž vykazuje různé 

specifické rysy a tendence, které nemají svůj vzor na Východě (viz kupříkladu irské 

mnišství).133  

Kláštery založené Janem Cassianem fungovali na cenobitské, tedy komunitní, 

tradici a tato tradice byla i nadále dominantní a udávala další směr vývoje. Ačkoliv se 

prosadila cenobitská forma mnišského života, mohli ti nejlepší odcházet do pousteven 

vzniklých v okolí kláštera. Sv. Martin biskup v Tours si také založil svou vlastní 

poustevnu, asi čtyřicet kilometrů od svého biskupského města. Specialitou 

západoevropského mnišství pak byly poustevny vzniklé na opuštěných ostrovech,ve 

kterých se rozvíjející specifická spiritualita moře– pouště.  

 Poustevnictví bylo v západním mnišství více regulováno než na Východě a 

důraz byl kladen převážně na společný život v klášteře. Nařízení hlídající přílišnou 

radikalitu askeze a odchod do pousteven duševně nevyzrálých jedinců se odráží i v 

řeholi sv. Benedikta z 6. století. V celém tomto raném období mnišství, ve kterém se 

tento specifický typ prožívání křesťanského života prosazoval, se dají v jednotlivých 

regulích a teologických textech zabývajících se touto problematikou vyčíst jasné 

pokyny, které měly regulovat přílišnou horlivost, fanatismus či neúměrnost ve 

zvolených předsevzetích. Velký důraz se v tomto ohledu kladl na postavu opata, který 

měl být opravdovým otcem všech jemu svěřených mnichů. Měl za povinnost každému 

                                                 
132 V českém překladu vyšel nákladem benediktinského arciopopatství v Břevnově základní text Jana 
Cassiana věnovaný cenobitskému způsobu života CASSIANUS, Jan: Zvyky cenobitů a lék na osm 
základních neřestí I a II, Praha 2007 – 2008.  
133 K tomuto dodává příslušnou obsáhlou literaturu VENTURA.  
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jednotlivě podle jeho osobních možností ukládat úkoly a způsoby praktikování 

asketického života.  

 Takovýto otcovský přístup kladně hodnotí koncem 18. století i Juraj Fándly ve 

své Dúverné zmlúve, když zmiňuje sv. Basileia a jeho odmítavého stanoviska ke 

vzniku dvou klášterů v jednom městě, s tím odůvodněním, že už tak je dost obtížné 

nalézt jednoho vhodného představeného, který by byl tím pravým otcem svých dětí – 

svěřených mnichů. Nalézt pak dva takové představené zdá se zcela nemožným.134  

 

 Různých teologických škol a přístupů k askezi je v celých církevních dějinách a 

dějinách křesťanské zbožnosti nepřeberné množství. Už samotný pokus o jejich 

základní podchycení by si vyžádal mnoho stránek textu a překročil by tak možnosti i 

ambice této práce. Zde nám šlo o zachycení základních myšlenek křesťanské askeze 

v jejích počátcích, tedy především v evangelijních textech, u sv. Pavla, v mystickém 

pojetí alexandrijské školy a v počátcích specificky mnišské asketické spirituality. Šlo 

nám o zachycení základních momentů, idejí a tendencí ze kterých křesťanská askeze 

vychází. A to zaprvé proto, že na těchto počátcích pak stojí celá další křesťanská 

tradice, zadruhé však proto, že se k těmto počátkům utíkají pozdější reformátoři, jako 

k těm čistým prvotním myšlenkám, které však dalším vývojem nabraly špatný směr.  

 

 Přistupme nyní k textům osvícenských reformátorů. Ti s tematem askeze 

zacházejí v podstatě dvojím způsobem.  

Přísné umrtvování těla, sebepoškozování a dobrovolné zřeknutí se sexuality 

zásadně odsuzují. Takové jednání podle nich odporuje lidské přirozenosti tedy i 

Božímu záměru.  

Zároveň však je z antimonachistických brožur patrné, že celý josefínsko-

reformní diskurz stojí na jistém systému hodnot, který v sobě očividně zahrnuje prvky 

asketického sebezáporu, ovšem v jeho sekularizované podobě.  

 

 

 

 

 

                                                 
134 FÁNDLY, Druhá stránka, s.121.  
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6.2 Pojetí askeze v antimonachistických textech 

 

6.2.1 Askeze v Sieben Kapitel von Klosterleuten  

 

Nejstaršími dějinami mnišství a mnišské askeze se Eybel zabývá na začátku 

čtvrté kapitoly knihy Sieben Kapitel von Klosterleuten. Za základ mnišské askeze 

pokládá život vydělený ze společnosti, ke kterému zastává jasně odmítavé stanovisko. 

V rámci historického výkladu dává do jistého protikladu mnichy žijící ve 4. století a 

první křesťany v době pronásledování. První křesťané také odcházeli ze společnosti a 

často také do samoty pouště. Dělo se tak ovšem nuceně. První křesťané se ukrývali, 

aby zachránili své životy. I v tomto svém exilu si však uvědomovali nezbytnost 

dodržování všech svých povinností vůči svým bližním a nechtěli se rozhodně vyhýbat 

práci, z čehož jsou mniši opakovaně osočováni.  

 Eybel upozorňuje, že mezi těmito prvními křesťany, kteří byli okolnostmi 

přinuceni k odchodu ze společnosti, bylo mnoho těch, kdo nedokázali sami od sebe, 

bez vedení a pomoci ostatních, dodržovat všechny náležitosti křesťanského života, 

tedy i křesťanské askeze. Takováto slabost hrozí všem lidem a není tak divu, že mniši, 

kteří ze společnosti odcházeli ve velkém, ve velkém také trpěli touto slabostí a 

neschopností plnit své povinnosti.  

 Vydělení se ze společnosti je podle Eybela zcela kontraproduktivní a odporuje 

správnému životu křesťana. Mnišská společenství proto jdou od samého začátku po 

špatné cestě. Celá kapitola je koncipovaná tak, aby co nejvíce prokázala, jak moc je 

klášterní život konce 18. století v rozporu s původními křesťanskými ideály:  

 

Denn meine Absicht ist nur, zu erweisen, dass der heutige Klosterstand auch 

gerade wider die Grundsätze der alten Kirchenzucht streite, und den Landesfürsten 

in den ältesten Kirchengesetzen, Ursach, Macht und Pflicht genug an Handen 

gegeben werde, denselben aufzuheben.135 

 

                                                 
135 EYBEL, paragraf 62, s.41. „Mým záměrem je pouze prokázat, že současný stav, ve kterém se 
kláštery nalézají, je v přímém rozporu s původními církevními zásadámi a světští vládci mají podle 
starého církevního práva ve svých rukou moc a povinnost tyto kláštery zrušit.“ 



71 

 

 Chybné je tedy, podle Eybela, již samo chápání askeze v mnišském prostředí. 

Fatální zhoršení celé, už tak špatné, situace pak zavinila naprostá zkáza mravů a 

vzdělanosti, kterou se vyznačovala temná doba středověku:  

 

Die Verderbniss der Sitten, die im mittelrn Zeitalter eingerissene überaus 

grosse Unwissenheit der Geistlichkeit, und der Weltlichen, unter welchen letztern oft 

die Vornehmsten kaum lesen und schreiben konnten, die daraus entstehenden 

unächten Begriffe, und Vorurtheile von dem, was zur Religion, zur Ausübung der 

evangelischen Räthe, und zur Vollkommenheit gehöret; Hochmuth und Trägheit, 

denen der in einen Engel des Lichtes verstellte Satan einen Religionsschein zu 

umgehen wusste; brachten verschiedene klösterliche Lebensarten hervor, die nicht 

nur der Religion und dem Staat unnütz, sondern gegen beide auch öfters bewaffnete 

Streiter wurden.136  

 

 K tématu askeze se Eybel vrací na více místech své knihy Sieben Kapitel von 

Klosterleuten. Vedle asketického pojetí samoty pouště a života mimo společnost, 

které odmítá, se věnuje i dalším projevům mylně pojatého mnišského života. Všímá si 

především těch forem askeze, které ohrožují zdraví. Eyel odmítá přísné půsty a 

sebepoškozování, přichází však s apelem na plnění občanských povinností, mezi 

kterými vyzdvihuje kupříkladu povinnost založit rodinu. Správnou askezi definuje 

jako prostou střídmost, kterou je vhodné se řídit v normálním každodenním životě 

během plnění těchto svých povinností:  

 

Fasten und Kasteyen werden auch gemeiniglich unrecht verstanden. Bis zur 

Verderbung der Gesundheit, bis zum Tode sich ausmergeln, ist wider die gesunde 

Vernunft, und findet weder in wahrer Religion noch Andacht Grund. Auch dieses 

heisst schon in dem Rechte der Natur nicht fasten, sich von einer Gattung der 

Speisen enthalten, und dafür sich mit Getränk und andern Gattungen Speisen 

schadlos halten; Genügsamkeit bloss mit dem, was zu unserer Erhaltung, 

Gesundheit und Fähigkeit unsere Pflichten zu erfüllen, nothwendig ist, macht die 

                                                 
136 EYBEL, paragraf 73, s.44 a 45. „Zkaženost mravů ve středověku, nesmírně velká nevědomost 
duchovenstva a světského lidu, v níž často i ti nejpřednější uměli sotva číst a psát, a z toho 
pramenící nesprávné představy o tom, co patří k náboženství, k výkonu evangelijních 
ctností a k dokonalosti; pýcha a zahálčivost, kterým ďábel přestrojený za anděla světla 
propůjčil náboženské zdání, toto všechno zplodilo různé klášterní způsoby života, které 
nejen neslouží náboženství a státu, nýbrž se oběma často i ozbrojeně vzpíraly.“ 
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natürliche Fasten aus. Kömmt es nun auf eine zu bestimende Zeit, auf eine 

festzusetzende Art an, diese Genügsamkeit zu beweisen, so fügen sich in dem 

gesellschaftlichen Leben diejenigen am leichtesten darnach, die gerade zu thun 

haben, ihr Hauswesen, und sich sammt Weib und Kindern zu erhalten, welche die 

stärkeste Klasse der Menschen ausmachen. Genug, dass man des Fastens wegen 

nicht nöthig hat, sich dem gesellschaftlichen Leben zu entziehen.137  

 

V Eybelově argumentaci je vedle odsouzení jistých, z pohledu josefínského 

utilitarismu zcela zbytečných, forem askeze čitelná i snaha o prosazení určité formy 

skromného a dobrovolně se omezujícího přístupu člověka k okolnímu světu. 

Tvrdí také, že Bůh všem lidem zanechal svobodnou vůli: „freyen Willen, den 

der Urheber der Natur jedem gelassen“138. Z toho důvodu jsou všichni lidé stejně 

vystaveni pokušením a musí všichni stejně zápasit se svou přirozenou slabostí a 

s náchylností k hříchu a pochybení: „Gefahr zu sündigen, und jene Gesetze zu 

übertreten“.139 I když termín askeze Eybel nepoužívá, je patrné, že tento každodenní 

sebezápor člověka v běžných životních situacích, je tou novou a správnou askezí, 

která v sobě odráží lidskou přirozenost i původní novozákonní ideje.  

 Sebezápor, se kterým operují patrističní teologové se ve své sekularizované 

podobě objevuje opět v rámci reformního diskurzu konce 18. století. Má však ryze 

praktický účel. Odráží se v něm přirozené lidské potřeby, jako je například touha žít 

ve společnosti. Tyto potřeby jsou ovšem vnímány převráceně, a to jako přirozené 

lidské povinnosti. Člověk tak nemá hledat askezi v samotě pouště či klášterní cely, ale 

naopak mezi lidmi v každodenní užitečné práci.  

 

 

 

                                                 
137 EYBEL, paragraf 13, s. 6 a 7. „Půst a sebetrýznění jsou často nesprávně chápány. Ničit si 
zdraví a vyčerpávat se k smrti odporuje zdravému rozumu a nezakládá se ani na pravém 
náboženství ani na modlitbě. Podle přírodního řádu neznamená půst zříkat se pouze 
jednoho druhu jídla a nadále se sytit jinými druhy jídel a nápojů; přirozený půst znamená 
prostou střídmost v tom, co je nezbytné k udržování našeho zdraví a k plnění našich 
povinností. Pokud jde o to, tuto střídmost po určitou dobu a určitým způsobem dokazovat, 
může se tak snadno dít i ve společenském životě, mohou tak konat lidé, kteří se starají o svůj 
dům, o svou ženu a děti. Taková střídmost je vhodná tedy pro většinu lidí. A takováto 
střídmost je také dostačující. Kvůli půstu není třeba se zříkat společenského života.“ 
138 EYBEL, paragraf 20, s.10.  
139 EYBEL, paragraf 20, s.11. 
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6.2.2 Askeze v Dúverné zmlúve 

 

   Juraj Fándly se pouští do kritiky přísné askeze skrze postavu ďábla 

Titinilla. Zároveň však ironizuje dobu vzniku mnišského způsobu života a dobu 

utváření prvních regulí a předpisů.  

 Ďábel Titinillus kupříkladu kritizuje čtyři základní řeholní stanovy, mezi 

kterými obzvlášť negativně hodnotí požadavek: „Abi svoje pústi a ťelatríznení 

zachovávali.“140 

Ďábel pak reaguje na vyprávění učeného Athanazia o počátcích církve. Tvrdí o 

sobě, že seděl pod stolem u kterého se bratři mniši, zakladatelé klášterního života, 

dohadovali o budoucích regulích. Ani tento ďábel nemohl vydržet, jaké myšlenky by 

měly být pro řeholní život podstatné, namísto následování Krista a apoštolů:  

 

Ked ste vi ve vašéj theologie učili umení o spaseních aj o naších zatraceních 

angelov, sami ste to dosvečuvali, že já mnohé vašé veci vím. Ked ste vi chvílu 

thomistiku, chvílu skotistiku, theologie sentenciu obracali, seďel sem pod vaším 

stolíkom, tam som vás za nohi potahuval a šuškal, abi ste tím zvadovitím pohádkam 

pokoj dali, abi ste rádňej čo Kristus učil, čo vašého rádu zakladatele držali, abi ste to 

nasleduvali. Vipravájte mňe techda včúl, čo s počátku vašéj reholi vaši fundátorove 

učili, načo rehole ustanovili.141 

 

 Oproti Eybelovi se nezabývá Fándly zdaleko tolik o askezi samoty, o vydělení 

se člověka ze společenských vazeb a odchodu do pouště. Ze své pozice světského 

kněze kritizuje vždy na prvním místě ty činnosti, kterými kláštery vstupovali do 

veřejného prostoru a zasahovali do kompetencí farních kněží. Vychází při tom ze 

strategie, kterou téměř ad absurdum dovedl ve své Monachologii Ignác Born. Nepíše 

přímo o škodlivých formách askeze, jako výše rozebíraný Eybel se svými „půsty 

vedoucími až k smrti“. Daleko spíše popisuje klášterní všední život se všemi možnými 

hostinami a pohádkovým bohatstvím získaným na almužnách či prodejem jinak 

bezcenných, ale posvěcených, předmětů na poutích.  

 

 

                                                 
140 FÁNDLY, s. 103.  
141 FÁNDLY, s. 103.  
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6.2.3 Askeze ve Specimen Monachologiae 

 

Zajímavým textem, který celou problematiku klášterního života podrobuje 

ostrému satirickému humoru je Monachologie Joanna Physiophyla vulgo Ignaze 

Loyoly Kuttenpeitschera vulgo Ignáce Borna.  

 Monachologie je dobrým pramenem pro zjištění, že téma kritiky klášterního 

života bylo v tehdejší společnosti tématem zcela běžným a zaběhlým. Bylo možno tedy 

přijít i s takto sžíravým a satirickým textem, jakým Monachologie zajisté je.  

 Born na principu von Linného dělení hmyzu jakoby nezaujatě popisuje vizáž a 

základní životní návyky několika mnišských řádů. V tomto svém popisu však používá 

schválně absurdních hyperbol, kterými chce primárně pobavit své čtenáře, zároveň 

tím ale upozorňuje na kardinální prohřešky tehdejších mnichů vůči původním 

regulím.  

 V kolekci Bornem rozebíraných a popisovaných mnišských čeledí nalezneme 

jednu výjimku. Jedná se o řád trapistů. V tomto případě i Born uznává, že trapisté 

asketickým způsobem žijí, i přesto však kritice neuniknou. Trapistická přísná forma 

askeze je totiž vnímána jako nesmyslná, nepřirozená a lidem škodlivá.  

Jako znak přísné trapistické askeze je Bornem vybrán veganský styl života: 

„Phytiphagus, baccis, pomis, pyris, rapis, oleribus, nutritur. Succo e fructibus 

carnosis expresso potatur.“142  

Dále Born pokračuje v popisu jejich bídného života:  

 

Grex Monachorum, quos aut perfidus et vesanus amor aut omnium rerum 

amissio et desperatio recuperandi, aut vitae taedium in coetum unum congregavit. 

Re nulla terretur Latrappius. Meliora non expectanti mori optimum videtur; In 

sordibus, lamentis luctuque continuo jacet; dormit in tumba; sapientiam, quae ab 

iis, qui desperant, recedit, stultitiam esse asserit. Aegroto remedia non porriguntur, 

desperatis enim medicinam adhibere vctat Hippocrates. Moribundus cineribus 

imponitur et circumstantibus confratribus, quorum unusquisque miseri fato invidet, 

exspirat.143  

                                                 
142 PHYSIOPHILUS (1783), XI Monachus la Trappe. „Živý se bylinami; jahody, jablka, hrušky, řepa a 
všechny druhy zelí jsou jeho potravou. Jeho nápojem je šťáva, kterou tlačí z ovoce.“ S.78 a 79.  
143 Tamtéž. „Tato smečka je sdružením lidí, které zahnala z bídného světa buď nevěrná a bláznivá 
láska nebo ztráta majetku a nemožnost, nabýti ho znova nebo též přesycení a omrzelost života. 
Trapista nebojí se ničeho na boží zemi. Protože nečeká už nic lepšího, pokládá smrt za největší 
blaženost. Žije v ustavičném nářku a vzdeších a umírá v nečistotě a neřádstvu. Spí v rakvi a 
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 U ostatních mnišských řádů a kongregací přistupuje pak Born k hrubému 

přírodopisnému popisu jejich stravovacích návyků. Za všechny můžeme uvést příklad 

benediktina a dominikána. Příslušné pasáže u dalších skupin mnichů se pak nesou 

nejen ve stejném duchu, ale jsou psány v podstatě i stejnými slovy.  

 Pro benediktinskou askezi má tedy Born tato slova:  

 

Omnivorus; jejunat raro; hora quarta post meridiem sitit, et ad haustum 

convocatur; Auri sacra fame vexatur; nummos studiose conquerit, et in aerarium 

congerit. Nonnulli vegetant tantum […].144  

 

 A k dominikánům ještě dodává, krom satiry týkající se jejich stravování, i něco 

ohledně svaté panenskosti:  

 

Eximio olfactu pollet, vinum et haeresin e longinquo odorat. Esprit semper 

polyphagus. Juniores fame probantur. Veterani, relegata omni cura et occupatione, 

gulae indulgent, cibis succulentis nutriuntur, molliter cubant, tepide quiescunt, 

somnum protrahunt, et ex Suis diaeta curant, ut esca omnis in adipem transept, 

lardumque adipiscantur. Hinc abdomen prolixum passi praeseserunt; senes 

ventricosi maximi aestimantur. Virginitatis sacrae osores in venerem volgivagam 

proni ruunt.145  

 

 

 

                                                                                                                                                         
onemocní-li, neobdrží léku: neboť zoufalcům zapovídá Hippokrates užívání léčiv. Před smrtí je 
vynesen na hromadu popele a vypustí ducha v přítomnosti bratří, kteří ho obstoupí a závidí mu jeho 
štěstí.“s.79.  
144 PHYSIOPHILUS (1783), I. Monachus Benediktinus. „Žere všechno a zřídka se postí; o čtvrté 
hodině po poledni má už zase žízeň a je svoláván k chlastu (ad haustum). Je tuze chtivý peněz a stále 
trápen hladem po zlatě, auri sacra fames; honí se jen po penězích a ukrývá je pečlivě do pokladen. 
Někteří z těchto mnichů pouze vegetují, čili rostou a živí se na milé zemi jako rostliny.“, s.34 a 35.  
145 PHYSIOPHILUS (1783), II. Monachu Dominicanus. „Má znamenitý čich a větří z dálky víno i 
kacířství. Je neustále hladov a je nesmírně žravý. Mladší z nich prodělávají zkoušky hladu, starší, čili 
octerini, starají se o živobytí, potrpí si na blahobyt, cpouce výživnými, šťavnatými krměmi, lehají 
v měkkých ložích, protahují se v teplých peřinách; spí dlouho a dbají toho, aby podle pravých 
předpisů prasečí diety měnila se jídla pěkně v sádlo, a aby tak dosáhli tučného, požehnaného břichu. 
Proto jsou většinou měchatí, mají velká panděra a sádelnatí starci jsou u nich ve velké úctě a 
vážnosti. Jsou úhlavními nepřáteli posvátného panenství a skáčí střemhlav v kaluže nejsprostších a 
nejšpinavějších neřestí.“ S.38 a 39.  
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 Mezi dobou prvních křesťanů a dobou osvícenství panuje řada analogií. 

Událost zmrtvýchvstání Krista artikulovaná sv. Pavlem radikálně mění systém hodnot 

člověka a jeho roli na tomto světě. Světlem této události jsou také předěleny lidské 

dějiny na dobu před a po. Minulost, symbolizovaná Starým zákonem, je nově zcela 

reinterpretována novým systémem hodnot, který je vyjádřen v Novém zákoně. 

Bazálním kritériem pravidel nového života je lidská přirozenost, kterou je ovšem Boží 

podoba. Ta je však v člověku překryta prvotním hříchem.  

 Osvícenci obdobně vnímají předěl mezi svojí dobou a minulostí. Tuto minulost 

také reinterpretují novým zákonem racionalismu, materialismu a utilitarismu. 

Kritériem, kterým jsou poměřována pravidla života odpovídajícího novým 

požadavkům a novým podmínkám, je opět lidská přirozenost.  

 V této své reinterpretaci osvícenci používají i analogické pojetí askeze, jako 

dobrovolně přijatého způsobu života, který má člověka formovat k ideálu. Takováto 

askeze je primárně radostná, dobrovolná a zcela vlastní novému hodnotovému 

systému. Ideál, ke kterému má formovat člověka 18. století, je však profánní. 

Odstraněna je zcela mysticko-spirituální rovina a místo tajemství vítězství nad smrtí 

stojí ve středu zájmu spořádaný život občana světského státu.  
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7. Celibát  

 

 Podobně jako jiné základní elementy, které tvoří asketický mnišský způsob 

života, byl i celibát podroben kritice reformátorů církevních institucí konce 18. století. 

Byla to kritika velice ostrá a v následující části se jí pokusíme trochu konkrétněji 

rozebrat. Ještě před tím ovšem považujeme za důležité nastínit alespoň tezovitě, co to 

vůbec celibát je a co pro křesťanskou církev znamená.146  

 

7.1 Role celibátu v křesťanství 

 

 Celibát je zcela vlastní, zakládající a od počátku přítomná složka všech forem 

asketického mnišského života v křesťanském náboženství. Je vyjádřením touhy 

věřících po totálním odevzdání se Bohu, po totálním odevzdání se nárokům 

transcedence.  

 Příslušná pasáž z kanonického práva zní:  

 

Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter 

Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est 

peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius 

adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent.147 

 

V rámci křesťanského náboženského systému je tedy celibát zcela základní 

součástí mnišství. V době počátku organizovaného mnišského života, tedy ve 4. 

století, byla ve společnosti stále ještě silná idea apokatastázy, konce světa a nového 

příchodu Krista. První pouštní eremité a následní cenobité plnili funkci progresivní a 

radikální avantgardy stojící v čele stále ještě mladého, dynamicky se prosazujícího 

náboženství, které si teprve kodifikovalo svou věrouku. V této své funkci mniši 

nahradili v podstatě to, co v předcházející etapě znamenali pro křesťanství a pro celou 

společnost prvomučedníci. Nedocházelo zkrátka již ke krvavému pronásledování 

                                                 
146 K tématu celibátu především VENTURA; dále DENZLER, Georg: Dějiny celibátu, Brno 2000.; 
KARFÍKOVÁ, Lenka: Řehoř z Nyssy, Praha 1999.; SUSO FRANK, Karl: Dějiny křesťanského mnišství, 
Praha 2003.  
147 Codex Iuris Canonici, Can. 277. Základní dokumenty katolické církve jsou k dohledání na 
oficiálních internetových stránkách Vatikánu: (www.vatican.va). 
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křesťanů, jako dříve, touha věřících plně se odevzdat Bohu však byla stále stejně silná. 

Z toho důvodu i první náznaky budoucího mnišství nabíraly poměrně radikálních 

podob.  

V tomto pojetí světa byly první kláštery chápány jako Archa – jako jediné místo 

spásy v nadcházející apokalypse. Osoby, toužící po spáse a připravující se na ni svým 

životem, by se měly připodobnit posmrtnému životu. Manželství a tělesnost jsou 

vlastní tomuto nedokonalému světu, na Nebi „po vzkříšení zaniknou tělesné vztahy. 

Lidé nebudou žít v manželství, ale budou tvořit Boží rodinu.“148  

 Idea mnišství je samozřejmě vlastní v různých formách téměř všem 

náboženským systémům. Možných inspirací pro její utváření v křesťanském prostředí 

je také mnoho. Co se ale týká pojetí celibátu, je zde patrný nesporný vliv gnóze. 

Gnostický dualismus, který od sebe odděluje nízkou tělesnost od ušlechtilého 

duchovna, je v křesťanském pojetí celibátu bezpochyby silně přítomný.  

Není bez zajímavosti, že v roce 1983 byla v Kodexu kanonického práva 

provedena změna, jejímž cílem bylo zmírnit gnostické vyznění příslušné výše citované 

pasáže o celibátu. Celá pasáž se dala vykládat v tom (gnostickém) smyslu, že tělesnost 

a sexualita jsou nečisté a hříšné. Namísto castitas, což znamená čistota, bylo tedy 

použito slovo continentia (zdrženlivost). Jak upozorňuje Jiří Skoblík, latinský výraz 

continentia znamená však také soudržnost, myšleno soudržnost člověka kolem 

ohniska přirozenosti, kterým je duch. Pak má tato soudržnost značit nikoliv vzdání se 

něčeho (tělesnosti), ale získání něčeho (integrální kvality).149  

Gnóze je radikální rozvedení dualismu, který je však přítomný v antické 

filozofii již u Platóna či u pythagorejců. V helénismu byly pak silně přítomny 

myšlenkové směry založené na dualismu a rozvíjející dále tyto prvky řecké filozofie. 

Máme na mysli především Plotínův novoplatonismus či novopythagorejské učení 

Apollonia z Tyany, který propagoval vegetariánství, abstinenci a samozřejmě i celibát.  

Tato řecká tradice tedy rané křesťanství silně ovlivňovala, v oblasti celibátu se 

však vyskytly jisté třecí plochy. Jde o to, že pythagorejská či gnostická askeze je ze 

zásady pesimistická – vychází z opovrhování vlastním tělem a vším materiálním 

vůbec. Takový pohled však křesťanství zastávat nemůže, jelikož hmotný svět a v něm 

existující lidské tělo jsou dílem Božího stvoření a z toho důvodu si zaslouží úctu. Pro 

askezi a zejména celibát z toho plyne závěr církevních autorit, že celibát je prospěšný 

                                                 
148 Mt 22,30.  
149 Na tyto a různé další aspekty problematiky celibátu upozorňuje ThDr. Jiří Skobík ve svých textech 
uveřejněných na internetových stránkách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 
(http://ktf.cuni.cz/~skoblik/).  
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jedině a pouze, pokud vychází čistě z lásky ke Kristu. Pravý celibát nesmí být 

iniciován opovržením hmotnou částí stvoření. Nesmí být ovšem iniciován ani pýchou 

na svou duševní dokonalost a konzistenci, která vede k asketickému masochismu a 

hříšnému, protože pyšnému, vyvyšování se nad tou částí církve, která takovéto askeze 

není schopna, nebo spíše není k praktikování takovéto askeze ochotna.  

Pravý celibát by také neměl spočívat pouze v boji proti žádostem těla. Celibát je 

totiž především darem Boží milosti. Ten kdo této milosti dosáhne, přiblíží se i 

k dokonalosti a není pak již těmito tenzemi mezi tělem a duší soužen.  

 

 Vedle gnóze a novopythagorejství můžeme rozeznat i další, tomuto vnímání 

askeze blízký, radikální myšlenkový směr ovlivňující silně rané křesťanství a tím byl 

enkratismus, tedy naprosté odmítání sexuality. Enkratisté vycházeli z řady 

apokryfních spisů, jako byly skutky apoštola Tomáše či apoštola Ondřeje, ve kterých 

tyto církevní autority proti sexualitě a tělesnosti ostře vystupují.  

 Křesťanské směry, které se však gnostickým či enkratickým směrem vydaly 

příliš daleko, byly oficiálním učením označeny za hereze. Je to případ nejen řady 

herezí z doby, kdy křesťanství teprve hledalo svou podobu a ukotvovalo si své vyznání 

víry, ale z gnostického dualismu vycházeli kupříkladu i kataři v době vrcholného 

středověku. V různých podobách tak tedy tento dualismus v křesťanství a v institutu 

života v celibátu nadále působí a přetrvává.  

 

 Asketičtí mniši, jako nástupci prvomučedníků a praví milites Christi se těšili 

veliké úctě. Jejich, v rámci dobových měřítek a hodnotových stupnic, příkladný život 

hrál roli v prosazení celibátu pro světské kněžstvo. Pokud ve společnosti existovala 

silná úcta k asketickému stylu života, který byl úzce propojen s chápáním posvátna, 

nabízí se přirozeně srovnání tohoto duchovně dokonalého života s běžným rodinným 

a společenským životem ženatého světského kněze. Se sílícím vlivem gnostického 

dualismu, který považoval tělesnost za špatnou, potažmo hříšnou, rostla i tendence 

vnímat kněze, který se dopouští obcování se ženou (i zákonnou manželkou) jako 

pošpiněného a k eucharistii nevhodného. Averzi vůči ženatým kněžím podpořilo i 

vnímání středověké společnosti rozdělené na tři stavy. Onen stav ze společnosti 

vydělených a posvěcených osob, které mají za úkol modlit se za zbytek lidstva a 

obstarávat za něj transcendentální záležitosti, pak musí být samozřejmě co nejvíce 

vzdálen pozemským „pošpiněním“ a naopak má být co nejblíže k Bohu.  
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 Tento požadavek kultické čistoty vychází z židovské tradice. Ženatý kněz musel 

zachovávat pohlavní zdrženlivost v období, kdy měl povinnost služby v chrámu. Jisté 

vnímání nevhodnosti kombinace pohlavního styku a služby Bohu má tedy i jiný zdroj 

než pouze gnózy a pythagorejství. Ve 4. století se pak v křesťanství prosadila 

každodenní eucharistie. Pokud měl být tedy kněz v den bohoslužby „čistý“ a tato 

bohoslužba se měla sloužit denně, nemohlo to vést k ničemu jinému, nežli 

k požadavku života v celibátu pro všechny kleriky.  

 Georg Denzler150 ve své knize zdůrazňuje a na příkladech dobové argumentace 

dokládá, že požadavek celibátu pro katolické kněžstvo pochází až z přelomu 3. a 4. 

století a rozhodně není pravdou, že by navazoval na apoštolskou tradici či vycházel 

z učení Ježíše Krista. Díky sv. Pavlovi došlo ke změně pohledu na posvátnost 

spojenou s určitou rituální funkcí. Svatý Pavel právě vystoupil ze starozákonní 

tradice, která vnímala pojem svátosti a posvěcení jako vlastní pouze Bohu, když toto 

posvěcení demokratizoval a vztáhl skrze Kristovu oběť na všechen lid. V první církvi 

neexistovalo žádné dělení na laiky a svátostmi obdařené, ze společnosti vydělené 

kněžstvo. Denzler dále dokládá, že tento stav prvotního křesťanství, bez hierarchizace 

a vyčleňování speciální vrstvy posvěcených lidí určených výhradně pro službu Bohu, 

se nejdéle udržel v prostředí klášterů. Ještě v 6. století když svatý Benedikt zakládal 

svůj řád, působili v něm pouze a jedině laici.  

 

 

7.1.1 De virginitate 

 

 Základním teologickým textem, který hovoří o křesťanské askezi a o celibátu, je 

pseudoklementský spis De virginitate. Text vznikl pravděpodobně v Sýrii v polovině 

3. století, vydává se však za text římského biskupa Klementa I., který žil v prvním 

století a na víru byl, dle tradice, obrácen sv.Petrem.  

 Ve své argumentaci vychází De virginitate především z Písma. Tematizuje se 

zde dobrovolné panictví podstoupené pro Boží království. Jako příklady takového 

jednání jsou vybráni postavy Starého zákona, jako byl Samson, David či Davidovi 

potomci Támar a Amnon. Samsonova biblická příhoda o síle ukryté v dlouhých 

                                                 
150 Tento autor patří ke skupině ženatých katolických kněží a o svých zkušenostech napsal knihu 
Lebensberichte verheirateter Priester, Autobiografische Zeugnisse zum Konflikt zwischen Ehe und 
Zölibat, München 1989.  
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vlasech bývá vykládána nejen jako důkaz, že Samson patřil k náboženskému hnutí 

esejců, ale i jeho zkušenosti s Dalilou jsou zde používány jako příklad toho, jaké 

výhody dobrovolné panictví skýtá.  

Jako vzory panictví vybrané z novozákonních textů fungují postavy Jana 

Křtitele a Jana Evangelisty. Dobrovolné panictví Jana Evangelisty mělo být právě tím 

důvodem, proč si ho Kristus tolik oblíbil. Jan mu měl být totiž tímto svým panictvím 

ze všech apoštolů nejblíže.  

 De virginitate také používá tradiční biblický argument pro celibát, kterým je 

citát z Matoušova evangelia:  

 

Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní 

nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí 

v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, 

pochop.151  

 

 Georg Denzler, spolu s kritiky celibátu, odmítá biblický původ celbátu a jeho 

odvozování z Kristova života a apoštolské tradice. Interpretuje tuto část evangelia 

nikoliv jako výzvu učedníků k následování Kristova panictví, ale jako Kristovu osobní 

obhajobu před farizeji a jejich neustálými útoky. Této pasáži totiž v evangeliu 

předchází pasáž O rozluce, kde se píše „takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh 

spojil, člověk nerozlučuj.“152 Z toho Denzler usuzuje na Kristovo odmítání rozvodů. 

Nechtěl by tedy jistě, aby apoštolové své ženy a rodiny opouštěli. Naopak, manželky 

apoštolů se měly dokonce účastnit apoštolských cest po světě.153  

 

 

7.1.2 Řehoř z Nyssy 

 

 Otázkou celibátu a panictví se zabýval i významný teolog mnišství a významná 

postava prvního konstantinopolského koncilu Řehoř z Nyssy. Ten ve svém díle O 

panenství rozebírá toto téma ve světle jeho kosmického významu. Vychází při tom 

z knihy Genesis, konkrétně z pochybení Adama a Evy a jejich následného vyhnání z 

                                                 
151 Mt 19,12.  
152 Mt 19,6.  
153 DENZLER, s.16 a 17.  
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Ráje. Tímto jejich pochybením vznikl v člověku bod zla, který má tendenci se 

rozšiřovat.  

Boží obraz se v člověku však tímto neruší, jen se zakrývá špínou těla. Jedná se 

o „tragickou travestii“154 která zakrývá původní lidskou přirozenost, jako když „kov 

podlehne rzi“155. Kristova slova „Boží království je ve vás“156 interpretuje Řehoř 

z Nyssy jako způsob Boží velkorysosti, který ponechává v člověku jeho pravou 

přirozenost, kterou je Boží podoba, pod nánosem špíny těla jinak zcela nezměněnou.  

Malý, ale zároveň obtížný, krok k uvědomění si této skutečnosti a k obrácení se 

na životní cestu, která z toho vyplývá, vysvětluje Řehoř z Nyssy na evangelijním 

podobenství o ztracené drachmě:  

 

A která žena, když má deset mincí a jednu minci ztratí, nerozsvítí lampu, 

nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá přítelkyně 

a sousedky se slovy: Radujte se se mnou, neboť jsem našla minci, kterou jsem 

ztratila. Říkám vám, že tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, 

který činí pokání.157  

 

Tou jednou ztracenou a posléze nalezenou drachmou je ona podoba člověka 

s Bohem, bez níž nemají cenu ani ostatní ctnosti.  

Cestou k znovunabytí pravé přirozenosti je absolvování tohoto fatálního 

incidentu, kterým se člověk otevřel zlu, ovšem nyní pozpátku. Strategie dosažení cíle 

znovuzískání dokonalosti je založena na dualistickém chápání světa. Proto je třeba 

opustit svou tělesnost a kontemplací napomáhat duši v její cestě vzhůru. Tato cesta 

vzhůru bude zároveň i cestou pozpátku – k znovunabytí pravé přirozenosti. Cestu 

duše vzhůru popisuje Řehoř z Nyssy na příkladu vody a jejích vlastností:  

 

Voda uzavřená v nádobě a vytlačovaná vzhůru se nakonec, navzdory svému 

přirozenému pohybu, přece jen zvedne, nemůže-li se nikam rozlévat. Podobně je-li 

náš intelekt zdrženlivostí odvrácen od rozptýlení, obrátí se jako neustávající pohyb 

nutně nakonec vzhůru.158  

                                                 
154 KARFÍKOVÁ, s. 56.  
155 Tamtéž.  
156 Lk 17,21.  
157 Lk 15,8-10.  
158 Citováno dle KARFÍKOVÁ, s. 62 a 63. Originální verze Gregorii Nysseni Opera VIII/1, De 
virginitate 6, 280,9 – 281,15, Leiden 1952.  
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 Prvním krokem na této zpáteční cestě ke své pravé přirozenosti, je dle Řehoře 

z Nyssy požadavek na vzdání se manželství. Institut manželství je z tohoto pohledu 

brán jako bytostně pozemský. Funkcí manželství je poskytovat útěchu ve smrti a 

utrpení pozemského života. Strach a neštěstí, které člověk na zemi zažívá a které má 

manželství svým způsobem sanovat, vychází však z pozemského těla – tedy z onoho 

nánosu rzi, který původní přirozenost nijak nemění, jen překrývá. Je zde jasný apel 

k opuštění uvažování z pozic svého těla, jelikož „smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak 

Ducha život a pokoj“159. Namísto plození tělesného je cílem panictví plození 

duchovní. 

Je zkrátka nezbytné navrátit se zpět k Bohu, kde se nalézá pravé dobro a kde 

člověk spočine i ve své pravé přirozenosti, namísto naslouchání „Hadu“, který 

směšuje dobro se zlem. Tato kontemplativní cesta k pravému dobru vede i k pravé 

kráse, která není smyslová, ale nadsmyslová a inteligibilní. Na této pravé kráse pak 

má vše krásné svou účast. Ve shodě s přirovnáním lidské duše k vodě, která omezena 

a odstřižena od všech rozptylování, nemůže jinak než stoupat do výše, je i celibát 

chápán jako toto blahodárné a dobrovolné odklonění se od světských a pomíjivých 

věcí, ku prospěchu duše. Duše totiž sama touží po pravé kráse, která je jedině v Bohu 

a opouští vše, co je nižší než to, co hledá.  

Tento dualismus tělesnosti a duchovna, důraz na kontemplaci, tematizace 

pravé krásy a pravé lidské přirozenosti – to jsou základní atributy ze kterých vychází 

nejen celibát, ale jsou vlastní a samozřejmé i celé myšlence mnišství.  

 

 

 Po celý středověk a následná staletí vznikaly další a další pokyny či synodální 

nařízení, přicházející s novými sankcemi pro ženaté kněze i kněze v konkubinátu. Je 

to pro nás dokladem o problematičnosti prosazení celibátu pro světské kněze. 

Obzvláště na venkově prý byl konkubinát zcela běžnou záležitostí až do moderní 

doby.  

 Reformace, stejně jako o dvě stě let později osvícenství, odmítala celibát 

s poukazem na skutečnost, že nevychází z žádného jasného evangelijního požadavku 

či Božího přikázání. Naopak chápala celibát jako škodlivý a lidské přirozenosti, tedy i 

Božímu stvoření odporující. Celibát, stejně jako další prvky askeze typu půstu či 

                                                 
159 Římanům 8,6.  
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fyzického sebepoškozování, nebyl reformací podporován kvůli tomu, že ničí a 

poškozuje přirozené funkce člověka. Vyjádřeno je to kupříkladu ve výroku týkajícího 

se manželství v augšpurském vyrovnání z roku 1530:  

 

Není v moci člověka bez zvláštního daru měnit stvoření. Proto musejí ti, kdo 

nejsou stvořeni k celibátu, vstoupit do manželství. Žádný lidský zákon, žádný 

mnišský slib nemůže mít tu moc zrušit příkaz Boží, řád Boží.160  

 

 Ve 20. století bylo téma celibátu u světských kněží znovu aktuální. Neřešila se 

již problematika jeho prosazení, větší pozornost byla k tématu celibátu namířena 

naopak kvůli sílícím hlasům po jeho zrušení či „zdobrovolnění“. Oficiální stanovisko 

Vatikánu obsahující všechna pro a proti v rámci historického vývoje celé 

problematiky je obsaženo v encyklice papeže Pavla VI. Sacerdotalis caelibatus161 

z roku 1967. Bez zajímavosti nejsou ani názory na celibát významných teologů II. 

vatikánského koncilu jako byli Karl Rahner či Edward Schillebeeckx. Liberální a 

proticelibátní stanoviska pak zastává psychoanalytik biblické exegeze a propagátor 

křesťanskou morálkou motivovaného vegetariánství a veganství Eugen Drewermann. 

Pro potřeby výchovy bohoslovců sepsal Jozéf Augustyn praktickou příručku162 

odpovídající současným stanoviskům konzervativní části církve.  

 Většina argumentů pro a proti celibátu se pohybuje na poli teologie, morálky, 

církevních dějin, nově i psychologie či biologie.  

 

 

7.2 Kritika celibátu v antimonachistických textech 

 

 Hlas teologické většiny i většiny biskupů v 18. století zastával k otázce celibátu 

konzervativní postoje. Stále převládal názor, že kněz musí žít v celibátu kvůli 

požadavku kultické čistoty při eucharistii. Mohučský arcibiskup Friedrich Karl 

Joseph von Erthal (1719 – 1802) se o kultické čistotě a zdrženlivosti kněží vyjadřuje 

takto:  

                                                 
160 Citujeme dle DENZLER(2000), s.69. Denzler odkazuje na: BORNKAMM, H.(ed.): Das Augsburger 
Bekenntnis, Hamburg 1965, s.36.  
161 Viz oficiální internetové stránky Vatikánu.  
162 AUGUSTYN, Jozéf: Celibát. Jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně 
vychovávat. Kostelní Vydří 2000.  
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Abyste mohli před tváří všemohoucího Boha s čistým srdcem a čistýma 

rukama přinášet ve jménu církve a jako její důstojní služebníci nekrvavou oběť a 

modlitbu a abyste mohli sloužit a přisluhovat obětujícím, jak se sluší a patří.163  

 

Přesto však pronikaly do katolické církve jisté tendence směřující k zesvětštění 

kněžské funkce a k ukrácení její sakrální a transcendentální stránky.  

 

7.2.1 Celibát a Historická rozprava o kněžském bezženství v Čechách 

 

 Vedle antimonachistických brožur a pamfletů vznikaly i texty, které si za cíl 

kladly zrevidování dosavadního historického vývoje a podání odborná reflexe 

současného stavu celibátu. V této části práce přistoupíme právě k rozboru jednoho 

takového textu. Je jím Historická rozprava o kněžském bezženství v Čechách 

sepsaná Josefem Dobrovským a vydaná roku 1787.164  

 Josef Dobrovský hned v úvodu zmiňuje dobové brožury věnované problému 

zájmu kněží o ženění (dobovou němčinou pojmenované jako „heiratslustig“). Tyto 

brožury měly celibátní zákon napadat a z osvícenských hledisek ho hodnotit jako 

zákon zhoubný státu a zároveň jako zákon na evangeliu nikterak nezaložený. 

Dobrovský se takového jednoznačného hodnocení zříká s tím, že mu to nepřísluší. 

Hodlá ve svém textu pouze podat přehledovou historickou studii o vývoji celibátu na 

našem území.  

 Dobrovský ve svém výkladu vychází ze starých kronikářů, diplomatických 

pramenů ale i z legend. I když se primárně zajímá o prostor Českého království, 

pouští se místy i do výkladu všeobecnějších církevních dějin. Používá k tomu pak i 

svědectví zahraničních kronikářů. Tak kupříkladu cituje benediktinského mnicha 

Sigiberta de Geubloux (v textu označeného jako Sigibert Gemblacenský), když podává 

výklad, jak vypadala situace v Evropě ohledně požadavku lidu na kultickou čistotu 

jejich kněze. Požadovali, aby jejich kněz, který byl vydělen ze společnosti pro 

exkluzivní a výhradní roli služebníka Božího, dodržoval proto denně pohlavní 

zdrženlivost. Tato tendence v lidu sílila spolu s gregoriánskými reformami. Sigibert 

                                                 
163 Citováno dle DENZLER. Autor odkazuje u tohoto citátu na PIKARD, P: Zölibatsdiskussion im 
katholischen Deutschland der Aufklärungszeit, Düsseldorf 1975.  
164 Edice tohoto textu byla vydaná v rámci jubilejní publikace k dvousetletému výročí Dobrovského 
narození KAŇÁK, M. (ed.): Z náboženského odkazu Josefa Dobrovského, Praha 1954.  
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de Geubloux k tomu píše: „desátky (ženatým) kněžím určené v ohni pálili, […], laici 

často tělo Páně od ženatých kněží posvěcené, nohama pošlapali a krev Páně 

svévolně vylili.“165  

 Náročné a přísné požadavky papeže Řehoře VII. na morální integritu kléru 

vyvolaly však ve společnosti, alespoň dle názoru některých současníků a církevních 

historiků, více zla než užitku. Dobrovský zde cituje dalšího benediktinského mnicha 

Lamberta z Hersfeldu (v textu nazýván Lambertem z Schafnaburgu):  

 

Ihned se prudce vzbouřil celý stav kněžský, nazývaje toho člověka (t.j. papeže 

Řehoře) v pravém slova smyslu rozkolníkem a mužem šíleného učení, který 

zapomenuv na slovo Boží, kde se praví: „Nechápou všichni toho slova, kdo (však) 

může pochopiti, pochop“ a apoštol: „Kdo se nemůže zdržeti, nechť se ožení. Neboť 

lépe jest se oženiti, než být (vášní) zžíhán“, nutí lidi, násilným vymáháním, aby žili 

po způsobu andělů (…) zakazuje obvyklý přírodní běh.166  

 

 Ač Dobrovský v úvodu tvrdí, že mu jde o historický přehled dějin celibátu bez 

hodnotového zabarvení na tu či onu stranu, vystupují v textu celkem jasně jeho 

sympatie. Kupříkladu, když na řadě míst vyzdvihuje jisté kompromisní návrhy 

opírající se o přirozenost či rozumnou umírněnost a uvážlivost. Tak hovoří o 

„soucitné lásce“167, myšleno soucitnou lásku manželek, která by neměla být odepírána 

potřebným, myšleno ženatým kněžím.  

 Na jiném místě zase hovoří o listu papeže Alexandra III., ve kterém jsou řešeny 

konkrétní situace, za kterých je manželství kněží tolerovatelné, jako o „moudré 

radě“168.  

 Jisté sympatie se také dají vytušit v té pasáži, ve které Dobrovský vykládá o 

opatu cisterciáckého kláštera v Sedlci Andreasi II. Edvardovi ze 16. století, který se 

měl oženit s kutnohorskou dívkou jménem Ester. Odkazuje při tom na dějiny 

sedleckého kláštera od Šimona Eustacha Kapihorského. Celý příběh končí dojemně, 

když Ester „opustila tento svět a za zvuků flétny byla na hřbitově před kostnicí podle 

svého přání pohřbena na tom místě, na kterém je spatřován velký kámen. Neboť 

                                                 
165 Citováno dle DOBROVSKÝ, s.126.  
166 Citováno dle DOBROVSKÝ, s.127 a 128.  
167 DOBROVSKÝ, s.130.  
168 DOBROVSKÝ, s.135. 
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z toho důvodu si vybrala toto místo k pohřbení, aby opat Andreas, dívaje se z ložnice 

oknem na toto místo, zůstal jí pamětliv a k Bohu za ni modlitby vysílal.“169  

 Dobrovský svůj výklad zakončuje osobním kompromisním názorem. Je 

ochoten pochopit a respektovat požadavek kultické čistoty. Pokud ovšem někdo chce 

službu Bohu a církvi dobrovolně opustit, nemají mu být činěny žádné potíže. 

Dobrovský tedy vůbec nezpochybňuje onen požadavek čistoty pro manipulaci s Božím 

tělem. Nevidí problém v dualistickém chápání světa, kde tělo je hříšné a tudíž i 

sexualita pošpiňuje člověka pro exkluzivní rituální zacházení s Božím tělem. 

Neargumentuje ani faktem, že požadavek celibátu vychází až ze 3. či 4. století a nemá 

tedy své opodstatnění v evangeliu. Vadí mu pouze kruté vymáhání tohoto slibu 

doživotně i od těch lidí, kteří by byli ochotni se své služby u oltáře vzdát. Zde však 

naráží na katolické pojetí kněžských svátostí jako trvalých a neodvolatelných darů 

Boží milosti.  

 

7.2.2 Celibát a Sieben Kapitel von Klosterleuten 

 

 Celibátu se ve svém díle Sieben Kapitel von Klosterleuten věnuje i Joseph 

Valentin Eybel. Tematizuje jej v intencích, které byly naznačeny v předchozích 

kapitolách.  

 I celibát je tak nahlížen z hlediska lidské přirozenosti, která je používána 

jakožto základní kritérium oddělující od sebe to, co je pro společnost prospěšné, od 

toho, co v ní působí naopak patologicky. Z aplikace tohoto hlediska na konkrétní 

oblast bezženství duchovního stavu pak vyplývá, že toto bezženství souvisí úzce s 

plněním či neplněním svých lidských povinností. Pokud filozofie 18. století 

rozpoznala přirozenou povahu věcí a z ní plynoucí přirozené zákonitosti, učinila tak 

proto, aby lidem ukázala cestu ke správnému životu. Pro reformátory a autory 

antimonachistických brožur a pamfletů znamenala však tato cesta především plnění 

si svých povinností, které z této lidské přirozenosti vyplývají.  

 V rámci svého vidění lidské přirozenosti tedy Eybel spolu s Montesquieuem 

stanoví jako první a bytostně lidský přirozený zákon touhu po životě ve společnosti. 

S touto touhou je blízce provázán další přirozený zákon, a to přirozená náklonnost 

mezi pohlavími navzájem. Z toho pro Eybela jasně vyplývá prvotní přirozená nutnost 

a povinnost všech lidí, kterou je nutnost a povinnost plodit a vychovávat děti. Kdo 

                                                 
169 Citováno dle DOBROVSKÝ, s.141.  
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toto nečiní je nejen proti lidem, ale i proti Bohu. Bůh přece člověka stvořil s těmito 

přirozenými potřebami, je tedy zcela přirozené, že z potřeb vznikl zákon, a to takový 

zákon, který v sobě zrcadlí pravý záměr, který má Bůh s člověkem.  

 O těchto povinnostech přivádět na svět děti a následně je vychovávat mluví 

Eybel v pátém paragrafu první kapitoly své knihy Siben Kapitel von Klosterleuten:  

 

Zu diesem Daseyn hat jeder die Pflicht auf eine mit dem vom Urheber der 

Natur vorgesetzten Endzwecke, und den Gesetzen übereinstimmende Art 

beyzutragen, der Kraft, Vermögen, und durch keine höhere Gesetze ein Hinderniss 

hat Kinder zu zeugen, und zu ziehen.170  

 

 Jak bylo již naznačeno v kapitole, která se věnovala argumentaci lidskou 

přirozeností v rámci kritiky společenského zřízení a hledání lepších variant, celibát 

byl dobově kritizován z velké části z populacionistických důvodů. Společnost 18. 

století žila v neustálém strachu z ohrožení svého setrvání na tomto světě. V době 

neustálých válek a soupeření mezi evropskými zeměmi panovalo přesvědčení, že 

země s větším počtem obyvatel musí zákonitě získat ekonomickou i vojenskou 

převahu nad ostatními a tímto svým dominantním postavením bude schopná si 

zajistit i potřebný klid pro svůj další rozvoj. Více obyvatel znamená více daňových 

poplatníků. Znamená to ovšem i více řemeslníků, kteří vytvářejí jisté hodnoty a další 

hodnoty pak konzumují, čímž udržují ekonomiku státu v chodu. Více obyvatel 

znamená i více zemědělských pracovníků a tedy i více potravin a samozřejmě více 

obyvatel znamená i více vojáků.  

 Celibát je tak z tohoto pohledu nutně vnímán, jako zcela patologický a nadále 

netolerovatelný společenský jev. Obdobně jako autoři antimonachistických brožur a 

pamfletů o celibátu smýšlel již Montesquieu ve svých Perských listech. Již jemu, jak 

píše v dopise č. 117, připadala souvislost celibátu s ekonomickým úpadkem 

evropského Jihu v konfrontaci s progresivním vzestupem protestantského Nizozemí 

jako zcela logická. V souvislosti s celibátem pak i Montesquieu jedním dechem 

kritizuje kláštery, jako kvintesenci všeho zla, které je kolem celibátu nabaleno, jako 

                                                 
170 EYBEL, paragraf 5, s.2 a 3. „V tomto životě má každý, kdo má sílu a schopnosti a pokud tomu 
žádná vyšší moc neodporuje, povinnost směřovat k cíli daným stvořitelem a v souladu se zákony 
plodit a vychovávat děti.“ 
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symbol staré doby, která brání dalšímu vývoji. Kláštery a celibát se tak stávají jednou 

veličinou – jícnem, „kam se pochovávají příští pokolení.“171  

 Obava z nedostatku vojenských sil v případě války a napojení této obavy na 

kritiku klášterů a celibátu se objevuje u Eybela v druhé kapitole knihy Sieben Kapitel 

von Klosterleuten. Píše zde o směšnosti toho, když lidé tvrdí, že je obyvatel dostatek. 

To platí totiž vždy jen v době míru.  

 

Nichts ist lächerlicher, als schreyen zu heren: Es sind ohnehin zu viele Leute. 

Und wenn die Vertheidigungs des Staats Leute fordert, so schreyt und bittet der 

Bauer sowohl als der Berger, ihnen ihre Leute zu lassen, und keiner will als 

überflässig angesehen und zum Soldatenleben genommen werden.172  

 

 Joseph Valentin Eybel, ač byl vzdělán v církevním právu, nepouští se rozhodně 

do argumentace na poli právní kanonistiky a už vůbec ne teologie. Naopak. Všechny 

jeho argumenty vycházejí z utilitaristických zájmů centralizovaného státu o 

dominanci na svém území a o plnění povinností obyvatel takovéhoto státu. 

Povinnosti mají vůči svým spoluobčanům a také vůči Bohu. Vůči Bohu ovšem v tom 

smyslu, že mají respektovat jeho původní záměr, který až nyní osvícenci správně 

rozpoznali, interpretovali a zapracovali do zákonů vycházejících z pevně dané a všem 

totožné lidské přirozenosti.  

V celkovém vyznění tak i tohoto Eybelova spisu je jasně čitelné, jak Eybel svou 

roli v procesu církevních reforem vlastně chápe – staví se do pozice ideového vůdce 

nové avantgardy reformního josefinismu. Jakoby až jeho generace jako první odvážně 

a správně nazřela věci v jejich pravém světle, vytvořila hodnotový systém který pak na 

svět aplikovala a kde optikou tohoto systému rozpoznala odchylky od správné cesty, 

přistoupila ihned k reformám. Ústřední místo v tomto hodnotovém systému pak jistě 

nezaujímaly prvky barokní zbožnosti, jak tomu mohlo být ještě v polovině 18. století. 

Teologické pravdy a církevní důkazy založené na zjevení totiž novým, zato pevně 

etablovaným a široce podporovaným, požadavkům utilitarismu, prakticismu a 

racionality dozajista nemohly úspěšně vzdorovat. Nic tak tedy Eybela nenutilo 

přistoupit na teologickou argumentaci v otázkách celibátu. Z jeho pohledu byl zkrátka 

celý teologicko-argumentační diskurz neplatný a nefunkční.  

                                                 
171 MONTESQUIEU: Perské listy, Praha 1955, dopis 117, s.179.  
172 EYBEL, paragraf 30, s.20. „Není nic směšnějšího než slyšet křik: vždyť je stejně hodně lidí. Ale když 
si obrana země vyžádá vojáky, bude pak sedlák stejně jako měšťan prosit, aby mu jeho čeleď 
ponechali. Žádný nechce být považován za zbytečného a být proto poslán k vojsku.“ 
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Jen na okraj můžeme zmínit ještě následující skutečnost: s podivem 

konstatujeme, že jsme v textu Sieben Kapitel von Klosterleuten nenalezli zmínku o 

(ve 20. století často používaném) argumentu proti celibátu, který tvrdí, že celý institut 

zdrženlivého života má ekonomicko-materiální pozadí. Církevní hierarchii, dle tohoto 

argumetu, mělo jít zkrátka o to, aby se její majetek udržel pohromadě a netříštil se 

v dědictvích početných kněžských dětí a jejich rodin.  

 

7.2.3 Celibát a Specimen Monachologiae 

 

 Zcela specifickým způsobem na téma celibátu reaguje ve své Monachologii 

Joannus Physiophylus neboli Ignác Born. Věrný satiricky výsměšnému charakteru 

svého díla, které institut klášterů vskutku nijak nešetří, obrací se takto i na 

problematiku celibátu.  

 I když o samotném celibátu vlastně nemluví. Předpokládá totiž, že se 

v klášterech žádný celibát ani nedodržuje. Když hovoří o mniších jako o lenivém, 

parazitujícím tloustnoucím hmyzu, snad pouze s výjimkou trapistů, kteří jsou zase 

bráni jako šílenci a ubožáci, ničí tím jakoukoliv představu o funkčnosti a 

smysluplnosti klášterní askeze. Tak i nyní v rámci celibátu popisuje celou situaci 

v podstatě negativně převrácenou. Předpokládá ve svém textu, že v klášterech žádná 

askeze a žádný celibát vůbec neexistují, ba naopak. Mniši jsou ukazováni nejen jako 

líný parazitující hmyz, ale také jako rujná zvěř s nulovou schopností sebeovládání.  

 Konkrétně když popisuje řád trinitářů Born píše:  

 

Peregrinantium et nundinatorum more propria uxore caret – nisi fors in 

Hispaniae aestuante climate – et aliena utitur. Maritus, cujus domum Monachu 

Trinitarius subit, cornigeri cervi meminerit.173  

 

 A v případě bosých karmelitánů zase:  

 

Quoties enim stimulo carnis aguntur, toties pruritm hunc suum pulsando 

campanam fratribus annuntiant, quorum unus quisque gratulabundus repetito 

                                                 
173 PHYSIOPHILUS, VII Monachus Trinitarius. „Po způsobu cestujících a kramářů nemá vlastních žen 
– vyjímajíc snad jen Španělsko, kde je podnebí příliš teplé – a užívá cizích. Mladý manžel, jehož práh 
překročí mnich trinitář, nechť si dobře připomene parohatého jelena.“s.62.  
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clangore fausto omini applaudit et sic concupiscentia unius per omnem sylvam 

centies resonat.174  

 

7.2.4 Celibát a Dúverná zmlúva 

 

 Juraj Fándly se ve své Dúverné zmlúve tématu celibátu příliš nevěnuje, a to ani 

z teologického hlediska, ani z osvícenského utilitaristického pohledu. 

S problematikou askeze a důrazu na reprodukci obyvatelstva ovšem souvisí jiná věc, 

která se u Fándlyho zajímavě projevuje.  

 Proticelibátní názory osvícenců a celý osvícenský diskurz v sobě obsahuje totiž 

jistou cudnost, až prudérnost, střídmost, až askezi.  

 S tím souvisí rozhovor mezi Athanaziem a Titinillem v Druhé stránce Dúverné 

zmlúvy týkající se poutí.175  

 V rozhovoru jde o to, že oba dva mluvčí hodnotí poutě dosti negativně jako 

zbytečné, plné falešných forem zbožnosti, kdy věřící jen mechanicky odříkávají 

odpovědi bez zapojení svého rozumu a bez aktivního osobního podílu na svátosti. 

Všechny poutě jsou ze zásady špatné, nejhorší ve všech ohledech jsou pak ale ty, které 

organizují mniši.  

 Poutě narušují proces disciplinace obyvatelstva, o kterou tehdy státní moci 

tolik šlo. Především však vystavují lid morální zkáze, jelikož se poutí účastnila mládež 

obou pohlaví, pro kterou to byla vítaná příležitost dostat se z prostředí neustálého 

dozoru patrimoniální vesnice. 

 Příslušné pasáže Dúverné zmlúvy vystupují proti poutím, jelikož se jich 

účastní „milénka, abi sa tam s miláčkom zblížila“ a pohoršení či nemravnostem má 

zabránit požadavek „len manželom abi sa dávala tá sloboda“.176 Tyto pasáže tedy 

předpokládanou prudérnost dobře ilustrují.  

 

V souladu s výše zmíněnými sekularizačními teoriemi tvrdíme, že ústup jedné, 

s jistými institucemi provázané, formy zbožnosti, nemusí ještě nic vypovídat o 

                                                 
174 PHYSIOPHILUS, IX Monachus Carmelita Discalceatus. „Když je posedne ďábel tělesné žádosti, 
oznámí svůj divoký apetit bratřím zvoncem; každý z bratří odpoví pak rovněž zvoněním a přeje 
štěstí ke šťastnému poselství; tímto způsobem hlaholí rajské lesíky stonásobnou ozvěnou mnišské 
necudnosti.“s.71.  
175 Z tohoto rozhovoru je citováno v následující části této práce věnované klášterům jako místům 
barokní zbožnosti. Viz FÁNDLY, s.156 a 157.  
176 FÁNDLY, s. 156 a 157.  
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funkčnosti zbožnosti v celé společnosti. Statistický úbytek věřících křesťanů 

v pravidelných sčítáních lidu nevypovídá nic o rozvoji osobní, neinstitucionalizované 

zbožnosti, která může nabírat nepřeberné množství podob. Obdobně se jisté prvky 

askeze, jako je sebezápor tělesná čistota či život v bezženství, sekularizovaly a 

fungovaly ve společnosti dále, ovšem napojeny na jiné instituce.  

Tak se paradoxně prvky askeze, které se po staletí rozvíjely ve specifickém 

prostředí klášterů, nově objevily v argumentech výchovného nabádání venkovského 

faráře Fándlyho proti morální zákze, která lidem hrozí ze strany mnichů.  

 

 

 

 Celibát je tedy součástí křesťanské askeze ovlivněné do jisté míry dualismem 

řecké filozofie, především pak pythagorejství a gnóze. Jako součást asketického stylu 

života charismatických eremitů a později i cenobitů, v souladu s představou o svatém 

a dokonalém životě člověka, jak byla vlastní pozdně antickému světu, a v souladu 

s tradičním požadavkem kultické čistoty vycházejícím již ze Starého zákona objevila 

se tedy v prvních stoletích křesťanství stále sílící tendence, aby zdrženlivým životem 

v bezženství žil každý, kdo se podílí na svátosti eucharistie svou službou u oltáře.  

 Mniši, jako nositelé asketické tradice v křesťanství, se přirozeně podíleli na 

prosazování této tendence. A to buď přímo aktivně, v rámci synod, psaním 

teologických textů či nařízeními z pozice moci, pokud zastávali nějaký vysoký církevní 

úřad, anebo nepřímo, jako exempla či živoucí důkazy schopnosti člověka v takovémto 

zdrženlivém stavu existovat.  

 V rámci myšlení 18. století pak byla tato problematika, jak jsme se pokusili na 

několika málo příkladech ukázat, opět diskutována. Z pohledu reformátorů a jejich 

preferencí však institut života v celibátu neměl moc prostředků, kterými by byl 

schopen se obhájit. Buď byl terčem ironických vtipů, jako například v Bornově 

Monachologii, nebo vyvolával lítost nad iracionálním uvažováním církevní 

hierarchie, která na dodržování celibátu stále trvala.  

 Zároveň přešla část sekularizované askeze lidské tělesnosti do služeb kritiky 

klášterů. Namísto mystického vnímání panictví se oslavovala občanská mravnost a 

cudnost.  

Obecné přesvědčení v josefínsko-reformním diskurzu bylo takové, že by bylo 

nejlépe celibátní život zrušit či alespoň „zdobrovolnit“. V takovém duchu vyznívá 
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Dobrovského Historická rozprava o kněžském bezženství v Čechách anebo příslušná 

kapitola Knihy Josefovy, kde je celibátník přirovnán k mládenci, který se rozhodne 

nést těžké závaží a až po cestě zjistí, že přecenil své síly. Takový člověk by měl mít 

právo říci: „sláb jsem, a nemohu víc té tíže nésti, a nevěděl jsem že sláb budu; Bůh mi 

odpustí, a nebudeť to proti vůli jeho, když ji z sebe složím, poněvadž sláb jsem.“177  

 

 

                                                 
177 Kniha Josefova (1900), s.28.  
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8. Kláštery – kvintesence barokní zbožnosti  

 

8.1 Kláštery a barokní zbožnost 

 

 Velké množství témat, které se v antimonachistických textech objevuje, je 

v zásadě propojeno jedním společným cílem – odstraněním prvků barokní zbožnosti. 

Během druhé poloviny 18. století došlo ke změně vnímání společenské funkce 

klášterů. Pro barokní společnost byla tato funkce z velké části symbolická. Během 

potridentské katolické reformace vzniklo na území habsburské monarchie velké 

množství klášterů, které však neměly žádné praktické uplatnění. To nebylo jejich 

cílem. Měly se stát symbolem vítězství katolicismu, zbožnosti svého zakladatele i celé 

země. Založení bohatého kláštera se stalo gestem.  

 Symbolickou úlohu měla i osoba řeholníka. V dobových pramenech, často se 

jedná o klášterní hagiografie, je zobrazován jako příklad mírnosti a pokory, tedy 

správných a Bohu milých lidských vlastností. Symboličnost spočívá v použití 

řeholníka jako exempla v konfrontaci se světskou mocí, které jsou naopak 

připisovány vlastnosti negativní, jako je pýcha či sklon k násilnostem.178  

 Kláštery zároveň plnily i praktickou funkci, tedy praktickou myšleno v rámci 

diskurzu barokní zbožnosti. Vedle organizace náboženského života ve svém okolí, 

jako bylo zakládání náboženských bratrstev nebo organizování poutí k devočním 

obrazům a sochám v klášterních kostelech, plnily pro své okolí funkci posvátného 

rituálního centra. V případě sucha, povodní, epidemií či jiných katastrof měli 

řeholníci za úkol různými rituálními praktikami uvést věci opět do pořádku.  

 

 Osvícenské vnímání náboženství bylo ovšem diametrálně odlišné. Náboženství 

se stalo věcí rozumu a přestalo v něm být místo pro věci neevidentní a neprůkazné; 

Kristus ustoupil z role vykupitelského Syna Božího a stal se spíše učitelem lidstva a 

příkladem mravného života; ze státu se stal hlavní reprezentant a vykonavatel 

religiozity svých poddaných a na prvky barokní zbožnosti se začalo nahlížet optikou 

utilitarismu a racionality.  

                                                 
178 MIKULEC: Poznámky ke vznímání, s.282.  
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 Obecná změna nastala na diskurzivní úrovni. Praktiky dříve zcela legitimní 

přestaly nyní dávat smysl. Proměnilo se vnímání logiky příčin a následků a proměnil 

se také hodnotový systém obyvatel země. Osvícenští stoupenci reforem Josefa II. 

pohlíželi na svět touto novou optikou, která jim ukládala právo, či přímo povinnost, 

reinterpretovat svět v duchu nového pořádku.  

 Jiří Mikulec upozorňuje ve své studii Katolická zbožnost mezi barokem a 

osvícenstvím179, ve které vychází z brožury Josefa Richtera Bildgalerie katholischer 

Missbräuche180, na jeden konkrétní posun ve vnímání zbožnosti mezi barokem a 

osvícenstvím. Jedná se o proměnu vnímání ušní zpovědi. Role osvícenského kněze a 

zpovědníka je především výchovná a disciplinační. Má za úkol udržovat mezi 

svěřenými věřícími základy křesťanské morálky a dohlížet nad tím, aby se ve farnosti 

neděly žádné excesy. Oproti tomu je pro barokní zbožnost role zpovědníka mnohem 

více spirituální. Zpovědník především umožňuje, aby se lidé mohli před Bohem očistit 

od svých hříchů a aby následně mohli přistoupit k eucharistii. Přijímání je pro věřící 

nezbytným prostředkem ke spáse. Přijímání sub una specie mělo v pobělohorské 

době navíc velkou symbolickou hodnotu, jelikož platilo jako otevřené přihlášení se 

člověka ke katolické víře.181 

 

 Existuje určitý model chování, ke kterému mají tendence směřovat nově se 

etablující skupiny či společnosti. V rámci vytváření si své identity se mohou začít 

negativně vymezovat vůči jiným skupinám, často vůči skupinám, které jsou nějak 

spojeny s dobou právě minulou. Součástí tohoto jednání je pak vytváření kolektivních 

předsudků o druhých a negativní nálepkování příslušníků oné ostrakizované 

skupiny.182 

Podobně se svět klášterů a řeholníků stal v očích stoupenců reforem takovouto 

skupinou, stal se kvintesencí všeho toho, co bylo ve společnosti spojováno 

                                                 
179 MIKULEC, Jiří: Katolická zbožnost mezi barokem a osvícenstvím, in: Církev a zrod moderní 
racionality (Martina ONdo Grečenková a Jiří Mikulec eds.), Praha 2008, s.143 – 163.  
180 OBERMAYR (=Josef RICHTER): Bildgalerie katholischer Missbräuche, Frankfurt – Leipzig, 1784.  
181 MIKULEC: Katolická zbožnost, s. 152. Mikulec zde upozorňuje na ZUBER, Rudolf: Osudy 
moravské církve v 18. století, Praha 1987, s.221 – 226. My upozorníme ještě na dobové brožury: 
Beichtkind und Beichtvater oder Kapuziner und Dorfpfarrer, Joseph Spindelhauser, Rom 1786, 
Beichtvater und die junge Geistlühe als Beichtkind, 1785, Eybels falsche betrügliche und neue Lehre 
von der Ohrenbeucht widerlegt durch Oberrmeyer, 1784, Eybels gottlose Lehre von der Ohrenbeucht, 
Georg Fleiner, 1784.  
182 Tomuto fenoménu je věnován sborník Obraz druhého v historické perspektivě II, na jehož vzniku 
se podílel kolektiv Semináře obecných a komparativních dějin ÚSD FF UK. (Luďa Klusáková, Jana 
Jůzlová, Markéta Křížová, Daniela Tinková, Eva Kowalská, Miloš Řezník a Adam Votruba). Zde 
konkrétně vycházíme ze společné úvodní studie: „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky, 
In: Obraz druhého v historické perspektivě II, AUC Ph et H 5 – 1999, Studia historica LII.  
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s minulostí, co odporovalo přirozenosti, tak jak ji nově nadefinovali filozofové 18. 

století, a co tedy bylo nutné zreformovat dříve, než to způsobí ještě větší škody.  

 Státní moc postupovala proti tomuto klášternímu zlu dvojí strategií. Za prvé se 

snažila výrazně regulovat náboženský život v zemi. Za druhé pak se snažila církev 

zreformovat dle ideálů febronianismu, galikanismu a dle představ katolických 

osvícenců. Ty oblasti náboženství, které byly tolerovány nebo i podporovány, měly 

plnit jasně určenou praktickou funkci. Měly být také zbaveny všech zbytečných 

kulturních nánosů, které se během staletí vytvořily.183 Všechny tyto náboženské 

záležitosti pak měly být postaveny pod státní dohled.  

 I když se na více místech v antimonachistických textech operuje s ideálem 

prvotní církve, praktické reformy šly samozřejmě za jiným cílem. Snad nikoho 

z autorů brožur a pamfletů ani nikoho z vídeňského dvora nenapadlo učinit 

katolickou církev zcela chudou a nezávislou jako byl chudý a nezávislý první sbor 

křesťanů kolem osoby sv. Petra. Tou nejradikálnější myšlenkou, se kterou se ovšem 

císař neztotožňoval, bylo vytvoření vlastní autokefální, na Římu nezávislé církve. 

Josefu II. šlo mnohem více o zracionalizování církevních záležitostí a o využití zde 

deponovaného potenciálu pro viditelný prospěch všech obyvatel státu.  

 

 

8.2 Kláštery jako kvintesence barokní zbožnosti a Dúverná zmlúva 

 

Juraje Fándlyho můžeme vnímat jako vzdělaného venkovského faráře, který se 

zcela ztotožňuje s myšlenkami josefínsko-reformního diskurzu, a který ve své 

satiricko-kritické knize Dúverná zmlúva předkládá čtenáři celou škálu činností, 

kterými řeholníci vstupovali do běžného světa. Tyto činnosti hodnotí veskrze 

negativně. Ve Fándlyho negativních soudech je čitelné myšlenkové klima této doby. 

Řada činností, které byly funkční v diskurzu barokní zbožnosti, ve světle osvícenství 

nutně musí působit zcela nesmyslně. Z poutí a procesí se tak stává mrhání časem 

venkovského obyvatelstva, které by mohlo místo toho pracovat na poli a tím posilovat 

státní ekonomiku. Pouti jsou navíc nebezpečné z toho důvodu, že vystavují mládež 

                                                 
183 Jiří Mikulec ve své studii: Katolická zbožnost mezi barokem a osvícenstvím na straně 155 
k problematice „nánosů“ uvádí MURATORI, L. A.: O pravé křesťanské pobožnosti, Praha 1778. 
Muratori má psát o jisté Angličance, která považuje kalvínské náboženství na příliš „nahé“, 
římskokatolické zase za příliš „oblečené“. Muratori na toto odpovídá, že lidé jsou žádostivi novinek, 
neustále je vymýšlejí a ty se tak v náboženském životě katolíků hromadí.  
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morální zkáze. Z prodeje posvěcených předmětů se stává šíření bludů a ohlupování 

lidu. Z chudoby mendikantských řádů se pak stává okrádání opravdově chudých a 

potřebných. Veškerá působnost řeholníků je líčená tak, jakoby již ze své podstaty 

podemílá veškeré snahy státu o disciplinaci obyvatelstva a o nápravu pořádku v zemi. 

Ze všech státních služebníků pak mají kláštery nejvíce podemílat autoritu světských 

kněží.  

Nechme promluvit přímo Juraje Fándlyho. Kupříkladu o prodeji posvěcených 

předmětů, tedy o tom jak mniši „ženički šálili, k babičkám oči slepili“184, se vyjadřuje 

následovně:  

 

 Ale kveštári takéto posvácané, ináč samo v sebe nevinné veci, všelijakíma, 

skoro zázračníma slibi, sprostím ludom obetuvali, abi od ních prázníma mechi 

ňeodcházali. Ten spúsob, s kterím milosrdní obetuval babičkám posvácané zelinki, 

abi kravičkám s ňima okaďením bosorki neuškoďili, abi mnoho mléka dávali, ten 

spúsob, s kterím karmelitán svoje vodki, paulán svoje svíčki, križák svoje cedulki 

mezi ludí šikuval, mnohorázi bol kunštovní, fortílni a cílil len almužnu, na frištučki, 

na dari, na lahódki, abi s ňím od pani maték vikunštoval maškrtki. Takéto pobočné 

spúsobi mňískích od nedávna nastaveních pobožností vábili ludí od svích fárskích 

kostelov, v kterých mali počúvat tí pobožnosti a najpotrebňejší článki k spaseňú, 

prez kterích nemože bit sprostí človek spasení.185 

 

 V této ukázce, konkrétně a zcela průkazně v pasáži: „vábili ludí od svích 

fárskích kostelov“, zaznívá i všudypřítomná rivalita mezi světskými faráři a řádovými 

duchovními186. Fándly, reprezentant světského kléru, se snažil vylíčit svou úlohu ve 

světě jako šiřitele rozumu a osvěty proti různým, v kraji zakořeněným, mnišským 

poťouchlostem.  

V takovém duchu se nese i jedna z vyprávěnek, kterými Fándly svůj 

antimonachistický boj hojně ilustruje. Ty jsou často vyprávěny ďáblem Titinillem, 

který je má dobře znát z vlastní zkušenosti, jelikož s mnichy strávil mnoho času a 

podílel se aktivně právě na jejich škodlivých a podvodných činnostech. Titinillus tak i 

tentokrát vypráví o jistém mnichu, který putoval po zemi a nutil lidem ke koupi jisté 

zázračné posvěcené byliny. V jedné takové vesnici na mnicha však narazil místní 

                                                 
184 FÁNDLY, s. 101.  
185 FÁNDLY, s.143 a 144.  
186 Viz kupříkladu FÁNDLY, kde je tématu věnován velký prostor v kapitole Druhá príčina, s. 122, 
nebo dále v kapitole Čtvrtá príčina, s. 142.  
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osvícenský farář. Ten se zachoval zcela dle Fándlyho představ o společenském úkolu 

venkovského faráře, když mnichovi všechny jeho zázračné bylinky zabavil a odeslal ho 

do správných mezí. Mnich se však potajmu dostal do farářovy stodoly, kde si naplnil 

tornu senem, a to pak po okolí dále prodával a lid tím ohlupoval.187  

Světským farářům nevadilo jen to, že mniši udržovali v lidovém prostředí 

formy barokní spirituality. Vadila jim i skutečnost, že to byly kláštery a ne fary, kdo 

fungoval jako duchovní centra pro své okolí. Z toho plynula jistá prestiž, ale také 

finance. V takovém venkovském prostředí, ve kterém byli řeholníci těmi hlavními 

vykonavateli a nositeli náboženských rituálů, bylo i pro venkovské obyvatelstvo 

přirozenější platit za různé náboženské služby právě těmto řeholníkům. Místní farář 

pak mohl být odsunut na vedlejší kolej. Alespoň tak je to cítit z Fándlyho knih, které 

se v této souvislosti jen hemží větami jako: „S takého hojného mračna pomáli kapává 

na chudobnéj fáre“188.  

 

Velkým tématem, ve kterém se potkávájí dílčí výhrady proti řeholníkům jako je 

podrývání autority světského kléru, ohlupování lidu či zavinění morálního úpadku, 

bylo téma poutí. Většina poutí totiž směřovala k nějakému devočnímu obrazu či soše, 

které byly opatrovány v místním náboženském centru, tedy v klášteře. A tak i poutě 

byly organizovány řeholníky, napojenými na toto duchovní centrum. K tomu více 

Fándly v třetí části Dúverné zmlúvy:  

 

Oni skoro v každém klášteri mali od zázrakov víchirní zázrační obraz (takích 

ve fárskích kosteloch málo bolo vídat). K temuto zbíhali sa často ludé na pút alebo 

aspon k devattídním pobožnosťám a poneváč každí chťel bit účastní teho místa 

milosti rozchírenéj, mnohí znášali k takovím mníchom peníze na mše tak hojno, že 

jích takoví mníši nekedi ani v tem míste odslúžit nestačili.189  

 

Dále se pak Fándly věnuje především neužitečnosti ba škodlivosti takových 

poutí z pohledu zahálky a morálky. Časté poutě stejně jako kritizované množství 

svátků odvádělo lidi od jejich práce, čímž vznikala škoda státní ekonomice. Fándly 

upozorňuje na nebezpečí, která jsou s tím spojená, a vyzývá k  regulaci poutí a 

k přísnému dohledu světské moci nad jejich účastníky.  

                                                 
187 FÁNDLY, s.136.  
188 FÁNDLY, s. 184.  
189 FÁNDLY, s. 183.  
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 O opilcích, kteří především, dle Fándlyho názoru, na poutě chodili a zastávali i 

hlavní funkce v procesích, se pak Fándly ústy mnicha Athanasia vyjadřuje takto: 

 

Oblékali sa najvatší korhelé (prvňe, aš ked sa dobre páleňím opili) do 

plátenních od hlavi aš do pati košél, mali plátennú kápu na hlave a v néj ďírki 

vistrihnuté pre nos a pre oči. To boli ďivadlá, ale aj strašlivé strašidlá, ktoré opilé za 

ženama behávali; ňe jedna sa takého zrázu viskočeného ulekla a jak to mohlo bit 

škodlivé osobám ťehotním, každi múdri rozsúďi.190  

 

 A o morálce poutníků ústy mnicha Athanasia říká, že: „Nejednúc išla milénka, 

abi sa tam s miláčkom zblížila,“191 což by Fándlymu nemuselo až tolik vadit. Morální 

prudérnost u něj byla zjevně silnější než-li indoktrinace populacionismem.  

Lék proti škodlivosti poutí pak Fándly shrnuje do tří bodů:  

 

Ale precca, ked bi to na mojéj vúli bolo, ešče bich sprostim ludom púti ostrejší 

zakázal, leš sú dovčulka zakázane. 

I. Nesmel bi žáden ven ze svojéj fári na pút vindcit prez dovoleňá svého 

farára a to abi preukázal spisebňe, kterí bi sa prv ve svém fárskem kostele podla 

katekizmusa ňenaučil, čo je pút a jako sa má putuvat, čo sú a kolkonásobné sú 

odpustki a jako jich má obsahuvat. 

II. Takímto naučeňím zaopatrením len manželom abi sa dávala tá sloboda. 

Žáden slobodní aňi slobodná osoba abi ňesmela na púti choďívat. 

 

Fándly odkazuje na Jeana Frédérica Osterwalda192, který měl během své cesty 

po Rakousku pozorovat, kolik tisíc poutníků utrácí svůj čas, místo aby se věnovali 

práci na poli. Z toho vyplývá třetí bod argumentace, ve kterém souhlasí 

s Osterwaldem i v tom, s jakým politováním se vyjádřil o úrovni zdejších věřících, 

kteří žijí ještě v zajetí pověr. Naráží zde na prodej různých posvěcených předmětů a 

na existenci řeholníky organizovaných náboženských bratrstev  

 

III. Aš tedi abi putuvali, najma tí, kterí z ťaškéj práce žijú, chudobní, ked bude 

po hodoch, to jest po robotách a ňé z jaru, ked bívajú pilné roboti, ked mnohí viďíce 

                                                 
190 FÁNDLY (1954), s.157.  
191 FÁNDLY (1954), s.157. 
192 Jean-Frédéric Osterwald (1663 – 1747) byl švýcarský protestantský teolog .  
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druhích pútňikov, téš len z običaje putujú a ked si odtád donesú pátrički, škapulár 

lebo kordičku, nazdávajú sa (sprosťáčkové ňevedomí), že s tím hned budú po krki v 

nebi.193 

 

Náboženská bratrstva194  považuje Fándly vůbec za holý nesmysl a pouhý 

farizeismus. Vyčítá mnichům v jaké neznalosti udržují věřící, kteří žijí v domění, že 

pokud nebudou v takovém bratrstvu zapsáni, nebudou mít nárok ani na křesťanský 

pohřeb.195 Náboženská bratrstva jsou také prostředím, ve kterém bují klášterní 

předsudky a pověry. Pod dohledem mnichů se v rámci bratrstev čtou také nevhodné 

knihy, které lidem vštěpují babské pověry namísto pravé křesťanské zbožnosti.196  

 

Řeholníci jsou tedy ve všech ohledech zcela nevhodní pro jakoukoliv 

pastorační činnost. Podceňují například roli zpovědi, čímž přímo způsobují morální 

úpadek: „mňískí spovedelňíci len lachko a volno súďili hríšného svedomá 

prípadnosťi, že len lachko rozhrešeňí davali“197.  

Veškerým svým konáním tak řeholníci páchají škody. Nesou hlavní vinu na 

vzniku množství nových forem pobožnosti, které nemají žádné opodstatnění ani vzor 

v Písmu a v teologii církevních otců, ani z nich neplyne pro společnost nic užitečného. 

Právě naopak, řeholníci zavinili odklon od původního správného směru počátků 

křesťanství a na jejich vrub jde morální úpadek lidu: 

 

Od mňíchov na volno popušťené katolické mravné učení, podla kterého, abi k 

sebe sprostích luďí privábili, vimisleli všelijaké nové mňíské, klášterské 

pobožnosťi.“198 

 

Mniši jsou opravdou onou kvintesencí všeho, co stoupenci Josefa II. ve 

společnosti viděli jako škodlivé. Proti jednoduché a účelné praktičnosti stavěly 

                                                 
193 FÁNDLY, s.156.  
194 O náboženských bratrstvech více MIKULEC, Jiří: Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 
2000 a MIKULEC, Jiří: Náboženská bratrstva – institucionalizovaná zbožnost i smrt, in: Církev a 
smrt (Martin Holý a Jiří Mikulec eds.), Praha 2007, s.163 – 186.  
195 FÁNDLY, s. 161.  
196 FÁNDLY s.160 – 161. Fándly zde uvádí tři tituly takovýchto škodlivých knih: Hora Zlatá Serraffická 
a Nebeský Dwůr, to gest, Pobožné činěnj a modlenj ke cti a chwále žiwota a smrti Pana nasseho 
Gežísse Krista. Nejhorší pak je údajně již zakázaná Velká štěpná zahrádka od Martina Kochema. Jak 
píše na straně 153 citované edice, je zakázaná, aby lid nebyl kvůli mnišské pobožnosti omámený 
zázraky.  
197 FÁNDLY, s149.  
198 FÁNDLY, s.116.  
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kláštery mrtvé materiální i duševní bohatství. Namísto charity a morálky se 

v klášterech pěstovala teatrální a mystická zbožnost. A proti interiorizaci víry 

představovaly kláštery konzervativně udržovanou formální zbožnost:  

 

Ked počuli, že volakde u mňíchov bude viložená velebná svátost, bežali na to 

požehnáňí, ďiv jeden druhého nezvaluvali; ve venkovnéj a zevňitrnéj pokloňe všecku 

téjto velikéj svátosťi pobožnost zakládali. Ked bi sa jich ale ból volakdo opítal, jako 

sa majú k hodnému téjto spasitedlnéj svátosťi prijímaňú prichistat vňitrňe, v srdci, 

na svém svedomú, to bi neboli veďeli povedat.199 

 

Osvícenské praktické vidění světa, do kterého kláštery jaksi nezapadaly, je 

dobře patrné v pasáži, ve které Fándly podává výklad o praktických uplatněních 

klášterů. Odmítá názory, že by kláštery hromadily bohatství pro dobro všech, že by 

působily jako jakási banka, která by v případě potřeby založila jinde nedostatkovými 

prostředky chudý lid či zeměvládce. Peníze vybrané od potřebných lidí, totiž řeholníci 

nevyužijí nijak prakticky, nýbrž za ně nechávají stavět světcům bohaté sochy.200 

 

                                                 
199 FÁNDLY, s 152.  
200 FÁNDLY, s. 164.  
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9. Mendikantské řády  

 

 Všechny antimonachistické texty se přes své různé drobné odlišnosti a rozdíly 

v jednom bodě shodují. Tím bodem je naprosté odsouzení všech mendikantských 

řádů. V očích osvícenských reformátorů náboženských záležitostí znamenaly žebravé 

řády hned dvojí zlo. Byly stejně neproduktivní jako mnišské kontemplativní řády, 

navíc se však neuzavírali do samoty, nýbrž aktivně šířili pověry a předsudky mezi 

lidmi. A ještě k tomu všemu, což bylo chápáno jako vůbec nejhorší, předstíraly 

příslušníci žebravých řádů jakousi falešnou chudobu, která však znamenala pouze to, 

že sami sebe tito řeholníci osvobozovali od práce. Almužna, kterou získávali vlastně 

podvodem na ostatních, se dostávala do špatných rukou. Místo aby pomáhala 

skutečně potřebným chudákům, kteří pracovat doopravdy nemohou, uzurpují si ji pro 

sebe „líní mniši“.  

 

9.1 Specifika mendikantských řádů 

 

 Než přihlédneme ke konkrétním kritikám v antimonachistických textech, 

považujeme za potřebné stručně nastínit okolnosti vzniku mendikantských řádů a 

pozastavit se krátce nad textem řehole sv. Františka201.  

Mendikantské řády reagovaly svým vznikem ve 13. století na podobné 

problémy, jako předchozí monachistické reformy – clunyjská a gregoriánská. I nyní 

došlo k jistému vzdálení se klášterů realitě světa a náboženským potřebám lidu.  

 Svou roli zde sehrály sociální změny ve společnosti. Tradiční mnišské 

komunity obývaly venkov, kde byly navázány na místní aristokracii, byly součástí 

feudální hierarchie a působily kulturotvorně a misijně na své okolí. S postupující 

kolonizací a zakládáním měst však vznikla vrstva lidí, která do působnosti takto 

nastavených klášterů nespadala.  

 Tato nová vrstva však měla své specifické náboženské požadavky a hledala svůj 

vlastní náboženský výraz. Skrze četbu Písma a návrat k chudému a prostému Ježíši 

                                                 
201 Literatura k tomuto tématu je velice bohatá. Stručně, přesto kvalitně a zároveň přehledně podává 
základní informace i odkazy na základní literaturu SUSO FRANK, dále HINNEBUSCH, W. A.: Dějiny 
řádu kazatelů, Praha 2002, LOHRUM, M.: Dominik, Praha 1999, CARDINI, Franco: František 
z Assisi, Praha 1998.  
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Kristu se leitmotivem těchto nových náboženských potřeb stalo důsledné imatio 

Christi, které nalezlo své praktické vyjádření v řadě autochtoně vznikajících lidových 

společenstvích.  

 Podle usnesení čtvrtého lateránského koncilu, neměly vznikat žádné nové 

řehole. Stávající řehole sv. Benedikta a sv. Augustina měli všem případným zájemcům 

o řeholní život postačovat.  

Zajímavé je, že toto koncilní usnesení používá Juraj Fándly jako jeden ze svých 

argumentů proti mnišskému způsobu života. Usnesení interpretuje v tom smyslu, že 

ve 13. století byla i církevní hierarchie v čele s papežem natolik znechucena zkaženým 

mnišským životem, že tímto svým krokem chtěla zamezit dalšímu mnišskému 

rozmnožení.202  

 Pro nově se konstituující řády počátku 13. století však toto koncilní ustanovení 

znamenalo jediné – nastavit si své vlastní regule v rámci již stávajících vzorů.  

 Nově utvářené společenské vrstvy rozvinuly místy svůj nový náboženský výraz 

až do takových směrů, které se již nevešly do hranic katolické církve. Církev zároveň 

neměla moc funkčních prostředků, kterými by tyto heretiky přivedla zpět do svého 

lůna. Na tento problém však reagovaly právě nové řády, které zůstaly zcela 

pravověrné, zároveň ovšem převzaly jisté prvky od heretických skupin a svým 

životním příkladem v podstatě sebraly heretikům důvod, proč by měli zůstávat mimo 

katolickou církev.  

 Aby tedy nové řády mohly ideově odpovídat dobovým představám a nárokům 

na život v totálním odevzdání se Kristu, musely po jeho vzoru být absolutně 

nemajetní. Tato chudoba se nevztahovala jen na jednotlivé řeholníky, ale na celý řád. 

Ten tedy nemohl být usazen ve feudálních strukturách a vlastnit pro zajištění svého 

chodu několik vesnic, nýbrž musel sídlit v městech, v nových centrech lidského 

společenství, a svůj provoz si musel zajišťovat prací jednotlivých členů řádu.  

 S touto nutnou aktivitou mezi lidmi souvisí i nově, poněkolikáté již 

v církevních dějinách, promyšlená idea apoštolského života. Prvně se odráží v řeholi 

sv. Augustina, kterou vytvořil pro kanovníky žijící pospolu v biskupském domě. Ta 

byla následně použita v rámci gregoriánské reformy jako platforma, kterou přijalo za 

svou vícero různých kanovnických řeholí. Ve 13. století se pak v augustiniánské řeholi 

odrážela myšlenka apoštolské činnosti, která byla stěžejní pro nové mendikantské 

řády. Oproti mladší řeholi sv. Benedikta je výrazně volnější, co se týče společného 

                                                 
202 FÁNDLY, s.121.  
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pobytu v řeholním domě. Řehole sv. Benedikta krom společných modliteb breviáře 

klade důraz především na stabilitas loci, tedy na slib mnichů neopustit nadosmrti 

svůj klášter. Augustiniánská řehole naopak umožňuje pro žebravé řády existenciálně 

nutný volný pohyb po světě.  

 Novými řády vycházejícími z nových náboženských potřeb vrcholného 

středověku byli především dominikáni a františkáni.  

Dominikáni, neboli bratři kazatelé, si za cíl zvolili boj proti jihofrancouzským 

heretikům. Bojovat se mělo především teologickými argumenty, tudíž je 

dominikánskému řádu zcela vlastní pěstování vzdělanosti. Absolutní důraz na 

vzdělání se odráží i v jejich čtvrtém slibu.  

Italští františkáni pak kolem postavy svého zakladatele utvořili komunitu, ve 

které chtěli co nejopravdověji žít svou vita apostolica, tedy co nejvěrnější život podle 

apoštolského vzoru.  

Oba řády ve svém pojetí chudoby a apoštolského života vycházely z evangelia 

sv. Matouše:  

 

Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků; neberte si na cestu 

mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. Když 

přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u 

něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj 

vám.‘ A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se 

váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, 

vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím 

vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než tomu městu. Hle, já 

vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako 

holubice. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých 

synagógách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, 

abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak 

a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, 

kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.203 

 

S odkazem sv. Františka si jeho dědicové nevěděli příliš rady. Brzy po jeho 

smrti se řád rozdělil na radikální spirituály odmítající veškerý majetek. V pojetí 

                                                 
203 Mt 10,9-20.  
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spirituálů však učení sv. Františka získalo příliš eschatologické a apokalyptické 

interpretace. Vedle spirituálů pak za podpory římské kurie vedli konventuálové celý 

řád směrem k akademizaci a normalizaci v rámci fungování katolické hierarchie. 

Konventuálové začali vykládat Františkův požadavek naprosté chudoby skrze 

papežský dispens, který chudobu zachovával, umožňoval ale i zacházení s majetkem, 

a to prostřednictvím „pouhého práva k užívání“, které fungovalo v podstatě na 

společném vlastnictví majetku velkým řádovým společenstvím.  

A také v celém dalším vývoji řádů vycházejících z Františkova myšlení je 

neustále znatelná tenze mezi přísnějším a mírnějším výkladem řehole, obzvlášť 

v místě týkajícím se absolutní chudoby člena františkánského řádu. V tomto duchu 

jdou alespoň pozdější rozdělení řádu na minority, observanty a kapucíny.  

 

9.1.2 Františkánská řehole 

 

V dalším výkldu budeme vycházet a citovat z třetí řehole, kterou sepsal sv. 

František roku 1223 po právě proběhlých sporech o přísnější či mírnější výklad 

předchozích řeholí a z Františkovy Závěti, kterou sepsal těsně před svou smrtí roku 

1226204.  

Jeden z pilířů specificky františkánského pojetí řeholního života je vepsán do 

čtvrté části řehole, která nese název: Že bratři nemají přijímat peníze, pokračuje 

v páté části: Jak mají pracovat a v části šesté: Že bratři nemají nic přijímat do 

vlastnictví, o almužně a o nemocných bratřích.  

Řehole se odvolává na Matoušovo evangelium, konkrétně na pasáž o vyslání 

dvanácti apoštolů205. Z ní vyplývá, že členové řádu stejně jako jejich apoštolské vzory, 

nesmějí jakýmkoli způsobem přijímat peníze.  

Prostředky pro svou obživu mají získávat prací. Zcela v souladu s pozdějšími 

autory antimonachistických pamfletů zahrnuje sv. František do každodenních 

povinností člověka práci. Práce slouží nejen k vytváření materiálních hodnot, ale 

napomáhá ke správnému formování člověka a vůbec působí blahodárně. Ve 

Františkově Závěti je pak zcela jasně řečeno:  

                                                 
204 Řehole a další dokumenty jsou vydány v ŠTIVAR, Jiří Bonaventura OFMCap (ed.): Spisy sv. 
Františka a sv. Kláry, Velehrad 2001. Základní Františkovy texty a řada dalších pramenů i sekundární 
literatury k dějinám řádu je zpřístupněna na stránkách Institutu františkánských studií 
(www.frantiskanstvi.cz). V případě Řehole a Závěti odkazujeme vedle příslušné stránky edice také na 
číslo příslušné pasáže, kterými jsou jednotně tyto prameny pročíslovány.  
205 Mt 10,9.  
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Já jsem pracoval vlastníma rukama a chci pracovat; a také rozhodně chci, 

aby i všichni ostatní bratři pracovali, a to na takové práci, která je čestná. Kdo to 

neumí, ať se to naučí ne proto, aby toužili přijímat odměnu za práci, ale pro dobrý 

příklad a kvůli odstranění zahálky.206 

 

Člen řádu tedy nesmí přijímat nic do vlastnictví. Tento zákaz se kromě peněz 

vztahuje také na nemovitosti a veškerý další hmotný majetek. Františkáni mají být 

jako poutníci z prvního Petrova listu: „milovaní, v tomto světě jste cizinci bez 

domovského práva“207.  

K zajištění svých existenčních potřeb mají pracovat a pokud by se jim za práci 

nedostala náležitá odměna, mohou se teprve uchýlit k přijetí almužny, která opět 

nesmí být finančního charakteru. V textu řehole se uvádí:  

 

Jako poutníci a cizinci na tomto světě, kteří slouží Bohu v chudobě a pokoře, 

ať s důvěrou chodí po almužně. Nesluší se, aby se za to styděli, neboť i Pán se pro 

nás stal chudým na tomto světě.208  

 

V Závěti je pak ve stejném duchu řečeno:  

 

A kdyby nám nebyla dána odměna za práci, utečme se ke stolu Páně a 

žádejme almužnu dům od domu.209  

 

Řehole i Závěť se odvolávají na Nový zákon, kde se píše:  

 

Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji 

společníci.210  

 

Takováto chudoba, jak její teoretické evangelijní zázemí napovídá, není nijak 

samoúčelná. Chudoba nemá být cílem ale prostředkem, a to prostředkem k nápodobě 

                                                 
206 ŠTIVAR: Závěť sv. Františka (20) s.61.  
207 1 Petr 2,11.  
208 ŠTIVAR (2001), Řehole (6,1), s.54.  
209 ŠTIVAR (2001), Závěť sv. Františka (22) s.61. 
210 Sk 20,34.  
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Krista a apoštolů. Františkáni jsou sice ochuzeni na majetku, jejich bohatství má však 

spočívat v křesťanských ctnostech.  

V této františkánské řeholi je také zajímavý bod, který má řešit případnou 

pýchu, ke které by mohli mít asketicky žijící řeholníci sklony:  

 

Ti pak, kteří již slíbili poslušnost, ať mají jeden hábit s kapucí a druhý bez 

kapuce, když ho budou chtít. A kteří to nutně potřebují, ať mohou nosit obuv. A 

všichni bratři ať nosí levné šaty a mohou je vyspravovat pytlovinou a jinými 

záplatami, s Božím požehnáním. Napomínám je a vybízím, aby s opovržením 

neodsuzovali lidi, které vidí oblečené do měkkých a barevných oděvů, jak (si 

dopřávají) vybraná jídla a nápoje, ale spíš každý ať odsuzuje sebe a opovrhuje sám 

sebou.211  

 

V každém ohledu tedy sv. František vybízel své následovníky k pokoře, 

k následování evangelijních příkladů a k aktivnímu konání dobra mezi ostatními 

lidmi. Informace, které můžeme získat četbou antimonachistických pamfletů a brožur 

konce 18. století, však ukazují, že se dějinný vývoj tohoto řádu patrně dosti vzdálil od 

původních ideálů. Stoupenci reforem Josefa II. se veskrze shodují v odsudcích 

stávající situace v mendikantskách řádech a v nutnosti reformy či zrušení této 

součásti katolické církve.  

 

9.2 Kritika mendikantských řádů v antimonachistických textech  

 

9.2.1 Mendikantské řády v Sieben Kapitel von Klosterleuten 

 

 Styl, kterým je napsaná kniha Sieben Kapitel von Klosterleuten byl již 

ozřejmen v předchozích částech této práce. Tento styl se nemění, ani když se Eybel 

vyjadřuje k tématu mendikantských řádů. I zde operuje s lidskou přirozeností a z ní 

vyplývajících lidských povinností. Z pohledu aktivního účastníka společenských 

reforem, od kterých si slibuje vznik lepší společnosti, se zdá dějinným vývojem 

pokřivený princip fungování žebravých řádů jako dále naprosto netolerovatelný.  

                                                 
211 ŠTIVAR: Řehole (2,14-17), s.52.  
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 Pokud uvěříme Eybelovým tvrzením, tak žebravé řády koncem 18. století 

chápaly žebrotu jako své nezadatelné právo, kterým byly osvobozeni od jakékoliv 

práce. Eybel jim vyčítá jejich zcela mylné pojetí křesťanské chudoby, které nemá již 

nic společného se vznešenou chudobou, o které psal ve své Závěti sv. František.  

Pravá chudoba neznamená chodit v otrhaném oblečení po almužnách a přitom 

v klášterech hromadit zlato. Eybel upozorňuje všechny, kdo jsou schopni se svým 

vlastním přičiněním a svou vlastní prací dostat z chudoby a přitom jen kvůli své 

lenosti dále žijí na úkor ostatních, že toto jejich chování je nejen proti zdravému 

rozumu ale i proti policejním zákonům.212  

Zároveň takovíto žebráci, kteří žebrají vlastně neoprávněně, zadržují almužnu 

sami pro sebe, místo toho, aby jí poskytli těm opravdu potřebným. Tito doopravdy 

potřební, ke kterým se dík žebravým řádům žádná almužna již nedostane, jsou 

především „Arme Kinder, Unterrichts bedürftige Kraben, und Mägdlein, 

erwachsene Arbeitsuchende Personen, mit Elend und Krankeit gepresste Leute, 

Versorgungswürdige Alte.“213  

Žebráci nejsou v žádném státě trpěni, natož aby byli zvýhodňováni a žili díky 

svým neoprávněným privilegiím na úkor ostatních. Světský vládce má plné právo 

takovouto nespravedlnost napravit a žebravé řády zrušit.214  

 Ve čtvrté kapitole knihy Sieben Kapitel von Klosterleuten se Eybel obrací do 

minulosti. Podává výklad o prvních mniších, kteří měli údajně aktivně pracovat 

zapojeni do lidského společenství. Eybel zde ovšem prokazuje překvapivé neznalosti. 

Sporné je jeho tvrzení, že „die Mönche der ersten Zeiten blieben bey der Arbeit, und 

zwar bey gemeinnütziger Haus- oder Feldarbeit“.215 Eremité typu sv.Antonína se 

oddávali čisté kontemplaci. Práce existovala u pozdějších cenobitů a hraje 

samozřejmě velkou roli v řeholi sv. Benedikta. O mnišském hesle ora et labora bylo 

ostatně již něco řečeno v předchozím výkladu. Otázkou ovšem je, čím byla tato práce 

motivována, jestli altruistickou snahou pomoci ostatním či procesem disciplinace 

v rámci formování Kristových vojáků. V případě rané fáze mnišství platí spíše to 

druhé. Altruismus vstupuje do chápání role práce až v pozdějších fázích vývoje 

mnišství. 216  

                                                 
212 EYBEL, paragraf 18, s.9.  
213 EYBEL, paragraf 19, s.10. „Chudé děti, chlapci a děvčata potřebující vzdělání, nezaměstnaní, bídou a 
nemocemi soužení lidé, staří lidé potřebující zaopatření.“  
214 EYBEL, paragraf 33, s.21.  
215 EYBEL, paragraf 64, s.42. „Mniši se zpočátku drželi práce a obzvláště všeobecně prospěšné práce 
v domácnosti či na poli.“  
216 EYBEL, paragraf 64, s.41.  
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 Za nejzkaženější období lidských dějin považuje Eybel středověk a především 

pak 13. století. Vznik dominikánského a františkánského řádu tak vidí jako definitivní 

konec jistých pozitivních prvků mnišství. Přes všechnu tuto zkaženost však přiznává 

sv. Františkovi, že přikazoval svým následovníkům, aby nadále pracovali a aby 

nespoléhali pouze na almužnu.217 Postavu sv. Františka tak Eybel nevnímá zcela 

negativně, dobu, ve které řád vznikl ovšem ano. Co však členové žebravých řádů 

dokázali v 18. století, přesahuje dle Eybelova mínění již všechny myslitelné hranice.  

 

9.2.2 Mendikantské řády v Dúverné zmlúve 

 

 Kritika mendikantských řádů je jedním z dominantních témat, kterými se 

Juraj Fándly ve své knize Dúverná zmlúva zabývá. Jako venkovský farář se přirozeně 

nejvíce věnuje těm jevům, se kterými sám přicházel do styku. V případě 

mendikantských řádů je to jejich žebrota, v textu nazývaná bernolákovskou 

slovenštinou jako kvešta.  

 Fándly zde podobně jako Eybel hovoří o pracovitých prvních mniších. Míní tím 

zřejmě opravdu první eremity a cenobity, jelikož vykládá o Egyptě, kde mělo být 

takových pracovitých mnichů na sedmdesát tisíc. Nejenže tito první mniši neškodili 

svému okolí, ale naopak aktivně v době nouze pomáhali potřebným lidem.  

 

O tích pracovitích mňichoch to je v pravďe, lebo tí na žádne statki aňi na 

bohactví, na žadne fundácie ňestlačili, jako naši predkove, ked sa rukovnéj práce 

spusťili. Títo z luckéj práce a tí tam ze svojéj aj seba aj svích blížních, ano, mnoho 

rázi v čas potrebi aj celú částku krajni v núze aj potrebi sfedruvali.218  

 

 Jedním z důvodů, proč první mniši nepůsobili tak škodlivě, jako v 18. století, 

kdy si svým chováním vynutili na světské moci své zrušení, byla skutečnost, že tito 

první mniši byli pouze a jedině laici. Tito laici se tedy nemohli věnovat žádným 

intelektuálním zábavám, ale pouze tvrdé manuální práci:  

 

Od času svatého Pachomiusa, to jest od štvrtého stoleta aš do sedmého 

stoleta, dokád žáden mňích nebol na kňastvo posvácaní, vžďicki v reholách bola 
                                                 
217 Eybel, paragraf 65, s.42. Eybel zde v podstatě jen tlumočí výše již zmíněnou pasáž ze Závěti sv. 
Františka týkající se práce a okolností, za kterých je možno almužnu vzít (20 a 22).  
218 FÁNDLY, s.106.  
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tuhá regula, reholňíkov k rukovnej práce zavazujícá, lebo ňeboli z rádu kňaského 

posvácení, ale len takí, jakích včul menujeme fratrov klášterskích, to jest laici, jakí 

sú aj včul milosrdní.219  

 

 Rozdělení řeholníků na bratry laiky, určené pro manuální a pomocnou práci, a 

na vzdělané řeholní kněze zaměřené na vlastní kontemplaci či vědeckou dráhu vidí 

Fándly jako jednu z hlavních příčin úpadku celého mnišství. Vzdělaní řádoví kněží 

měli mít sklon vyvyšovat se nad bratry laiky, čímž vyvolávali uvnitř klášterního 

společenství řadu nepříjemností. Vyhýbali se také skutečné práci a konkurovali 

ostatním světským kněžím, kteří by jinak měli pod svou autoritu zahrnovat právě i 

řádové laiky. Zde opět vyvstává otázka nevraživosti světských a řádových kněží mezi 

sebou.  

 Fándly také zmiňuje důrazně svatého Františka a jeho zákaz žebroty z pouhé 

lenosti řeholníků. Obdobně, jak to činí ve své knize Eybel, také Fándly cituje a 

přepisuje do svého jazyka příslušnou pasáž ze Závěti sv. Františka:  

 

Ja chcem, abi moji bratrove pracuvali, a ostro žádam, abi sa všecci ostatňí 

nejakéj statočnéj práce odezdali, aj tí, kterí spúsob neveďá, nech sa naučá a jestli 

nám nedajú ludé mzdu a cenu našéj roboti, potom sa obratíme ke stolu Páne, pri 

prahoch žebrajíce.220 

 

 V druhé kapitole své knihy Dúverná zmlúva podává Fándly prostřednictvím 

mnicha Athanazia a ďábla Titinilla výklad o sedmi příčinách, které zavinili proměnu 

mnišského stavu od prvních regulí až do konce 18. století, tedy do situace, která si již 

sama říká o důrazné zreformování. Jako třetí příčina je uvedeno „rozmnožeňí 

žebrajících mňíchov“.221 

 V rámci této příčiny je opět vysvětlováno, jak situace vypadala v době 

sv.Františka, který založil celý řád na žití evangelijního odkazu a na pěstování pravé 

evangelijní chudoby, která má být nápodobou chudého Krista. Od tohoto původního 

plánu se však františkáni hrubě vzdálili. Ve Fándlyho současnosti již jen shromažďují 

bohatství a falešnou žebrotou ochuzují důvěřivé lidi. Dost možná, uvažuje Fándly, že 

kdyby tolik žebravých mnichů na světě nebylo, „asnad bi aňi peňíze tak drahé mezi 

                                                 
219 FÁNDLY, s.107.  
220 FÁNDLY, s.107.  
221 FÁNDLY, s.127.  
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ludma neboli, ale oňi neohlídajíce sa na drahé roki lebo na laciné viživeňí, 

neprehladajíce suché lebo rodné čase, vždicki vícej a vícej (jako od chudobného tak 

od bohatého tri, štiri rázi do roka žadajíce) s krajni do tajních klášterskích kútov 

vinášali.“222  

 V návaznosti na toto „rozmnožeňí“ žebravých řádů a jejich hromadění majetku 

vyvstává další, čtvrtá, příčina, kterou jsou „nálezki a fortílí kveštárov“223.Míní se tím 

různé podvodné způsoby, kterými tito řeholníci získávali almužnu od různých 

důvěřivých lidí.  

Ve františkánské řeholy se sice píše, že pracovat mají ti, kterým je práce milostí 

Boží umožněna, tedy ti, kdo jsou nějaké práce vůbec schopni.224 Nelze však tuto pasáž 

vykládat takovým způsobem, že povinnost pracovat mají jen ten ti, „kterí majú k ňej 

od Boha údatnost a silu svého ťela“225. Výmluva na tělesnou slabost a hájení se 

papežským dispensem umožňujícím mírnější výklad řehole vedly pak u františkánů 

k pocitu jakéhosi práva, díky kterému nemusí pracovat a naopak mohou své životní 

potřeby těžit z práce ostatních. Z almužny, která byla pro členy mendikantských řádů 

myšlena jako krajní prostředek, se stala hlavní záležitost františkánské 

každodennosti. Zákonitě se tedy musely vyvinout bohaté strategie, kterými se 

řeholníci měli řídit, aby od lidí co nejvíce vyžebrali. Úspěšný člen mendikantského 

řádu pak „mosel bit dobrí furták a šibal, mosel sa veďet dobre obliškuvat, faťinkuvat 

a najma paňi matkám, babičkám.“226  

 Celá Dúverná zmlúva je z velké části tvořena různými anekdotickými 

příhodami, ne nepodobnými té o mnichu a jeho zázračných bylinách, o které jsme se 

zmiňovali výše. Pasáž věnovaná mendikantským řádům a jejich strategiím žebrání je 

však tvořena podobnými příhodami téměř výhradně. Z mnoha navzájem si 

podobných vyprávěnek zde vybereme jednu, která si zaslouží ocitovat ve svém plném 

znění. Příběh vypráví ďábel Titinillus.  

 

 Jeden kveštár často bíval na kveštu posílaní, ale aj často sa mu stávalo, že 

málo dostával. Abi techda téš často ňebol za to doma štráfaní, mislel, jakím fortílom 

mohól bi si pomocit, ked pójde po druhé na kveštu, abi hojnú almužnu dostal. Trefilo 

sa, že jemu v tíchto mišlenkách zamislenému, bol dani rozkaz, abi išiel na kveštu 

                                                 
222 FÁNDLY, s.130.  
223 FÁNDLY, s.130.  
224 ŠTIVAR, Řehole (4) s.53.  
225 FÁNDLY, s.131.  
226 FÁNDLY, s.135.  
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máslo pítat. Ach!, zdichol sám v sebe, suchí je rok! Ňemajú ščeho kravi, ovce dojit, 

zas málo dostanem. Išol pribuvat. Paňi matički, pánov taťíkov naščivuval, 

pozdravuval, privítal, jako zdraví slúži sa pítal, tabáček ponúkal, na kravički, na 

ovečki téš sa dovédal, máselko žádal a ked sa mu len všade vihovárali, že kravički a 

ovečki málo dojá, on velmi málo dostával, kam dál vícej domov naščivuval, tím vícej 

sa mu každí vihováral. On ale ňevedúce sebe ináč pomoci, abi uš jednúc z hojnú 

kveštu domajším uhovel, tehoto sa chiťil fortílu: V téj istéj kvešti prišol z večera k 

jednému chudobnému gazdovi, kterí prám príduce z polnéj roboti ze svojú manželku 

i z ďítatom na násipe večeral (asnad kašu z trochu mléka oblétu). Mňích kveštár 

prinda k ňemu, podla svéj šibalskéj (kveštárskéj) običaje pozdravil ho, pítal sa: 

„Jako sa gazdíčku máte, čo porábáte.“ Gazdíček „kaše požívame, ked inšého 

ňemáme.“ Páter kveštár osmelil sa, chudobní jemu odpovedá: „Vítajte, pán 

páterko“, a tot trochu mlúvil dálej: „Prosím vás, gazdíčku, i vás, paňi matko, ked bi 

ste aj nám chudobním trochu máselka ve méno boží uďelili.“ A tá sedláčka, 

chudobná paňi matka takto sa vihovarala (velká chudoba hotová od ščedroti 

vímluva): „Joj, pán páterko, prijali bi sme mi ho sami jest, to, hle, ostatňú špetku 

mléka, které sa u nás na smetanu nedá držat, viléla som na túto misu. To je naša 

omasta.“ Vidíce kveštár spravodlivú vihovárku, ne len tu, ale aj v inších domoch, 

osmelil sa, takto dálej premlúvil: „Gazdíčku, ked mi inšé nemožete uďelit, prosím 

vás, darujte mi aspon tú vašú drevennú lužičku.“ Ten gazda, ked sa ból už najedól, o 

drevennú lužičku mnoho ňestál, daroval mu jú. Kveštárov cíl ból ten, abi len trefil do 

takého domu, v kterém bi sa gazda volal Jozef a gazďina Marina. Tímto dvom túto 

kašu poživajícim tak bolo méno, jako to kveštár z jejich reči virozumel. Naďelili ho 

techda z práznú drevennú lužičku a on jím tak radostňe ďakuval, jako bi bol v 

bohatém majíri tri žufáni másla dostal. Vešól do druhého domu pítat máslo. Aj tam 

sa mu tak vihovárali jako predešlích domoch, on ale odložíce všetko podlizuváňí a 

poňížené prosbi na stranu, jakošto z ňejakú zázračnú pobožnosťu takto mluvil, 

ukazujíce tú drevennú lužičku: „Gazdíčku, gazďinko, prehlédňite na túto lužičku! 

Aspon mi zatolko máselka uďelte, čo sa na téjto lužičke udrží. Uviďíte, že vás, vaše 

kravički, aj ovečki Pán Bóh požehná, že sa vám máselko hojňe rozmnoží.“ Čudujíce 

sa na títo jeho slibi, pítali sa ho, od koho a jaká bi to bola taká ščaslivá lužička? On 

odpovedal: „Viďíte, to je taká lužička, s kterú Jozef a Maria svoje nemluvňátko 

maličké krmili.“ Ludé toto počujíce, nazdávali sa naozaj, že s tú lužičkú Panna 

Maria Ježiška volakedi krmila, ulakomili sa k téj lužičke, že bi ona zázračná bola, 
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každí s ňú začrel aj dva tri rázi a dávali mu hojno másla, tak že on ňikdá tak velikú 

almužnú do kláštera ňedonésol jako vtedi na všetkích domácich počudováňí. Tí 

žeňički, tí babički, kterím on sluboval, že sa jím máslo rozmnoží, ked sa ho len s tú 

lužičkú dotknú, o dva tri dňi jedna k druhéj behali, mluvíce: „Och, súsedka moja, 

veru sa mňe zdá, že je mého másla vícej, jako ho bolo, ked som ho s tú svatú lužičku 

odebrala.“ A druhá rékla: „Veru, tetenko, aj mňe sa tak vidí, len to mosela bit 

volajaká zázračná lužička.“ Takto najprv mluvili mezi sebú dve. Prišla k ňím treťá, 

tá spomenula štvrtéj, táto pátéj a tak za malí čas z fortíla kveštárového skrz babi 

rozchírení je zázrak po celém okoličném chotári tak, že múdrejší ludé nad obecním 

zástupom slišíce toto, dovedali sa v klášteri na toho zázračného kveštára, kterí 

najprv počal tajit svój kunšt, ale k posledku viznal, čo aj prečo urobil a že ten, kterí 

mu dal tú lužičku menuval sa Jozef a jeho žena Marina aj prám tedi, ked mu jú 

daruvali, svojé malé nemluvňátko s ňú nakrmili. Višol tak s kveštárského fortíla 

fortílni žart a smích.227  

 

 Takovýchto podobných příhod tedy vypráví ďábel Titinillus vícero. Při jejich 

shrnutí pak spolu s mnichem Athanaziem oba dva shodně soudí, že císař jako světský 

vládce země má plné právo zastavit takovéto špatné chování řeholníků. Světská moc 

má plné právo zasahovat do církevních záležitostí, pokud usoudí, že jí tyto církevní 

záležitosti poškozují.  

 Světská moc má tedy právo kláštery zreformovat a dozorovat pak nad 

správným vyplácením almužen a dávek těm vskutku potřebným. Místo dávání 

almužen bohatým mnichům se mají podporovat skuteční obecní žebráci, chudé děti, 

staří a nemocní.228  

 

9.2.3 Mendikantské řády ve Specimen Monachologiae  

 

 Žebravé řády jsou zahrnuty samozřejmě také do Bornova přehledu a rozdělení 

řeholníků podle von Linného přírodopisné metody.  

Jako snad ze všech živočichů nejhorší tvorové jsou zde líčeni dominikáni. Ne 

snad pro svou předstíranou chudobu či kazatelskou činnost, ale pro své angažmá ve 

svaté inkvizici. I proto o nich Born píše:  

                                                 
227 FÁNDLY, s.132 – 134.  
228 FÁNDLY, s.148.  
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Generi humano et sanae rationi infestissima species, in cujus creatione non se 

jactavit auctor naturae. Praedam e longinquo speculatur, et indicantibus aliis 

concurrit, eam nisu astuque adsequitur et in accensum rogum compellit; dum 

circumstans Monachorum, sanguinem et mortem anhelantium, corona miserae 

praedae cruciatibus insultat, sibique ululatu horrendo et execrabili latratu 

applaudens, spolia inter se dividit. Crudelissimum omnium inquisitorem generalem 

dicunt, qui obtutu solo enecat. Pessimi in Hispania, Lusitania, et America 

meridionali.229 

 

 U františkánů se objevuje jako ten hlavní prohřešek již Fándlym zmiňovaná a 

zevrubně rozebíraná kvešta a ohlupování lidu prodejem bezcenných tretek.  

 

Mendicans benefactoribus detracto cucullo herbam nicotianam porrigit; 

Icunculas, schedulas triquetras, amuleta, aliasque hujus farris nugas, mira 

metamorphosi, in vinum et cibum transmutat.230  

 

 Přísnější observance řehole sv. Františka, jak jí zachovávali kapucíni, se také 

odráží v textu Monachologie. Františkánská chudoba je zde zmíněna, projevuje se 

v tom, že „Aurum et Argentum on tangit“231, v zápětí je však zesměšněna: „sed 

venatur pediculos, quibus vexatur“232 a zesměšněna je františkánská rehabilitace 

přírody, jakožto Božího stvoření,: „quos non occidit“233. Přísná řehole s důrazem na 

chudobu je tématizována v úvodním přírodopisném popisu poznávacích znaků 

kapucína: „Habitus Monachi capucini miser; incessus ignavus; facies torva, Simiae 

satyro maxime affinis, Odorem tetrum spargit.“234  

                                                 
229 PHYSIOPHILUS, II. Monachus Dominicanus, „Tento druh je lidskému pokolení a zdravému 
rozumu smrtelně nepřátelský a nejvýš nebezpečný; tvůrce přírody se jeho stvořením ani nepotěšil, 
ani neoslavil. Číhají na svou oběť z dálky, lstivě a úkladně ji přepadnou a ženou na podpálenou 
hranici; mniši lační krve a smrti ji v kruhu obstoupí, posmívají se útrapám nešťastné oběti, přejí si 
navzájem štěstí za strašlivého vytí a hrůzného řvaní a dělí se o lup s ďábelským jásotem a výskotem. 
Nejukrutnější z nich nazývá se inquisitor generalis čili nejvyšší vyšetřovatel, který vraždí už pouhými 
pohledy. Nejhorší odrůdy nacházíme ve Španělích, Portugalsku a Jižní Americe.“ S.39 – 40.  
230 PHYSIOPHILUS, IV. Monachus Franciscanus. „Po žebrotě chodí bez kápě a nabízí dobrodincům 
šňupce. Obrázky, třírohé lístečky, amulety a jiné podobné bezcenné trety proměňuje zázračným 
způsobem ve víno a jídlo.“ S.48.  
231 PHYSIOPHILUS, V. Monachus Capucinus. „Zlata a stříbra se nedotkne.“ S.54.  
232 PHYSIOPHILUS, V. Monachus Capucinus. „Zato loví vši, kterými je soužen.“ S.55.  
233 PHYSIOPHILUS, V. Monachus Capucinus. „Které nezabije.“ S.55.  
234 PHYSIOPHILUS, V. Monachus Capucinus. „Vzhled kapucína je žalostný a bídný, chod vleklý a 
líný, obličej vzdorovitý a zdivočelý, velmi podobný orangutanu. Vychází z něho otravný, děs 
vzbuzující zápach.“ S.54.  
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Závěr  

 

 Během čtení antimonachistických textů se nám ukázaly dvě zajímavé věci:  

 Za prvé – řada kritizovaných jevů, které jsou typické pro klášterní prostředí a 

které byly tradičně a dlouhodobě rozvíjeny v rámci mnišské spirituality, se ve své 

sekularizované podobě objevují v požadavcích nového řádu a tedy v argumentech 

stoupenců rušení klášterů. Z půstu a sebezáporu, který měl umrtvovat hříšné tělo se 

stává požadavek na umírněnou skromnost. Z fyzické práce, která měla zaměstnat 

mysl člověka a zabránit tak ďáblovým svodům a hříšným myšlenkám se stává 

požadavek na práci, která bude plnit státní pokladnu. Z celibátu, který měl svůj 

mystický rozměr v nápodobě Ježíše Krista se stává požadavek na občanskou morálku 

a cudnost.  

 Za druhé – autoři antimonachistických textů vykládají své argumenty na 

dichotomii zkaženého současného stavu, ve kterém se církev nachází, a ideálů prvních 

křesťanů. Na tento prvotní stav se odvolávají jako k nějakému „zlatému věku“. Jakoby 

doba prvních křesťanů a především sv. Pavla byla osvícenským reformátorům blízká 

v onom vidění světa rozděleném na starý a nový řád, kdy první křesťané i osvícenci 

jsou tou avantgardou, která má za úkol nový řád prosadit a proměnit tak svět.  

 V samém závěru Fándlyho Dúverné zmlúvy jsme našli přímé přirovnání 

Josefa II. ke sv. Pavlovi. Císař totiž, obdobně jako apoštol Pavel zrušil již neužitečný 

Starý zákon synagogy, zrušil také již neužitečný starý řád barokní zbožnosti, který byl 

symbolizován světem neužitečných klášterů. Ve Fándlyho textu jsou císaři za tento 

jeho odvážný krok vděčni nakonec i sami řeholníci.  

 

Čo sa dovčúlka z mníši učinilo, nemóže bit neučinené. Radnej dajme chválu 

našému ščaslivému panovníkovi, že rozličné mníské staví nezrušil naráz, potupne, 

jako procivníci žádali, ale v cichosti od času lahodne prokračujúce (jako apoštol 

Pavel židovskéj sinagogi zákon, poneváč ona uš po viplneních proroctvách nebola 

užitečná, preto ani potrebná s poctivosťu, v jedních místách na budúci čas kázal 

zrušit, v druhích ukrácit, dokád bi sa sám od seba pominul, učinil s nima podla 

svého velkého rozumu náš rozumní, pobožní a spravedliví Jozef II. panovník, 

kterého dobré porádki včúl teprv mníši vychvalujú, že sú skrz tí isté od járma 

mrzútej žebroti oslobodení a s penziu do spokojného stavu položení. Včúl císara 
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vichvalujíce zdichajú: „Už poznáme jako císar svojím krajnám, cirkvi aj reholníkom 

dobre učinil, keď nás zrušit a umenšit umínil. Pán Bóch mu buď aj dálej v jeho 

porádkoch a predsevzeťú na pomoci, abi všetko to, čo dálej bude s klášteri, z 

reholníci a s kosteli konat, abi to bolo cirkvi aj jeho krajnám na osoh, jemu aj 

svatému rimskému papežovi Piusovi VI. na potešení.“235  

 

 V této práci jsme se zaměřili pouze na dobové texty, které byly zaměřené proti 

klášterům. Zajímavé by však bylo zpracovat i další témata, jakými jsou kupříkladu 

návštěva papeže Pia VI. ve Vídni či přirovnávání Josefa II. k Martinu Lutherovi, 

anebo příhlédnout ke stanoviskům druhé strany a rozebrat brožury, které vycházely 

na obranu řeholníků. K těmto pramenům zde přihlížíme jen in margine.  

 

                                                 
235

 FÁNDLY, Čtvrtá stránka, s.201.  
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Přílohy 

 

 Zde uvádíme seznam antimonachistických brožur, který jsme vyhotovili na 

základě archivního bádání ve fondu Českého gubernia – Publica a Presidia českého 

gubernia v prvním oddělení Národního archivu.  

 Ve fondu Českého gubernia – Publica se nachází čtyři kartony s cenzurními 

záležitostmi (inv.č. 1339, sig. G5 a G5/5 – 64, kartony 727 – 731). Jedná se především 

o zprávy místních úřadů, ve kterých informují o knižní nabídce trhovců. Dále se zde 

nacházejí pravidelné seznamy knih ze zasedání cenzurní komise.  

 Ve fondu Presidia českého gubernia jsme nalezli katalog cenzurovaných knih 

z let 1720 až 1790 (Knihy, kn.201). Nejvíce položek však pochází z 80. let 18. století.  

 Dále jsme do tohoto seznamu uvedli brožury, které uvádí Josef Dobrovský ve 

svém Literarisches Magazin a konečně i brožury, uvedené v disertační práci 

Hildegard Winkler.  

 Pro lepší orientaci jsme ke každému titulu uvedli zkratku pramene, kde jsme 

na něj narazili.  

 

Presidium českého gubernia – PG  

České gubernium - Publicum – G  

Hildegard Winkler  -HW  

 

 Dále jsme uvedli u každého titulu, u kterého tak bylo učiněno i v pramenech, 

informaci, zda mohl jít volně do prodeje (toleratur), či byl určen jen schváleným 

osobám (erga schedam).  

 

A 

Advocat der Geistlichen, Wien 1783, PG 

 

Aloysia von Blumau – eine wahre Jesuitengeschichte, Leipzig 1785, PG 

 

Anhang zu den […] Briefe für […] Mönchenwesen oder Ganganelli und Luther, 1782, 
PG 



125 

 

 

Anmerkungen Kupertheysches zur Geisel über Geiselerzunft die Peredige, Prag, PG 

 

Antonie, oder das Klostergelübde Trauenspiel, A. Lafontaine, Halle 1789, PG 

 

Auferstehung der Bettelmönch, Miettan 1782, PG 

 

Aufhebung der Klausur oder zweyster Anhang der neuen Mönchsbriefe, G, toleratur 

 

Aufklärungs–Almanach für Äbte und Versteher katholischen Klöster, Beda 
Aschenbrenner OSB, Nürnberg 1784, PG 

 

Aufrüchtige Briefe […] über Celibat, 1784, PG 

 

Auch etwas für Ordens und nichtordensleute durch Madame Cagliostro und durch 
das Rosensystem beiderlei Geschlechts, Philadelphia 1787, PG  

 

Auch etwas über Orden, wozugleich über sogenannte schwarzen Brüder, Karl von 
Reinhard, […] und Leipzig 1790,PG 

 

B 

Bedenken über die Nothwendigkeit die Anzahl der geistlichen Ordenshäuser zu 
vermindern, und dessen Verfassung anders einzurichten, 1781, M 

 

Beichtkind und Beichtvater oder Kapuziner und Dorfpfarrer, Joseph Spindelhauser, 
Rom 1786, PG 

 

Beichtvater und die junge Geistlühe als Beichtkind, 1785, PG 

 

Benedictinus – Museum, den heiligen Prälaten […] Mitbrüder, von drei Mitglieder 
des […] Ordens, PG 
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Beweis, dass die Mönche so lange als die Welt existieren, Johann Kern, Rom 1790, 
PG 

 

Beweis, dass die so vielen Klöster, und die so grosse Anzahl der Mönche dem Lande 
grossen Schaden bringen, und die Absicht ihrer Stiftung nicht erreichet wurde, 
Wahrheitsburg (=Prag) 1781, M 

 

Bildgalerie weltlicher Missbräuche, Joseph Richter, Frankfurt und Leipzig, PG 

 

Bleibt es beym Alten? Eine Mönchsfrage, 1782, PG 

 

Bleibt es beym Celibat, G., toleratur 

 

Briefe […]ehrlische Nonnen und […] Engländ, 1784. PG 

 

Briefe aus den Noviziat, Josef Pezzl, 1780, PG 

 

Briefe einer befreiten Nonne, St. Gallen, 1785, PG. 

 

Briefe eines Edelmanes an eine Nonne, C. Ph. Trucler, 1788, PG. 

 

Briefe über Cölibat unserer katlischen Geistlichkeit - Ein Anhang zu den Briefen über 
Mönchswesen, Oberhausen, 1781, PG. 

 

Briefe über das Mönchswessen, 1781, PG. 

 

Briefe über das Verbot der Priesterehe von einem katholischen Pfarrer an seinem 
Freund, Kölln (Prag), M. 

 

C 

Cölibat der Geistlichkeit von, Osnabrück – Leipzig, 1783, PG. 
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D 

Das Ende der Cölibat der von kathotlischen Geistlichkeit von der Ende 18. 
Jahrhundert, 1783, erga schedam, PG. 

 

Das Grab der Bettelmönche, Franz Wilhelm von Spiegel, Johann Ferdinand Gaum, 
1781, PG. 

 

Das Opfer der Priesteramt, C. Hellmann, Breslau, 1789, PG. 

 

Der Cölibat ist aufgehoben, Lustspiel, Meinrad Widmann, 1790, PG. 

 

Der Cölibat ist nicht aufgeheben, ein historisches Trauespiel, Freystadt 1791, PG. 

 

Der in seiner Grundlage erschütterte Koloß des Mönchthumes, Ingolstadt, 1784, PG. 

 

Der Klostergeist geschildert in der Untersuchung der Hindernisse einer 
vollkommenen und standhaften Verbesserung des Kirchenwesens überhaupt, 
insbesondere der Ordensstände, Anton von Scharf, Wien 1781, trans, PG. 

 

Der Mönch in der Flucht, oder so weit treiben Mönch Ränke: Eine wahrhafte auf 
unwidersprechliche Thatsachen gegründete Mönchsbiographie aus dem 18. 
Jahrhundertoder, 1787, PG. 

 

Der Mönch und die Nonne, Christoph Martin Wieland, 1799, PG. 

 

Der offenherzige Mönche so wie ohne Kaiser Joseph II. leben will, 1783, PG. 

 

Der Pabst und seine Rechte, 1782, PG. 

 

Der Papst, Kardinäle, Pfarrer, Sind sie nicht, für was man sie bisher gehalten hat?, 
1782, PG. 

 



128 

 

Der Teufel in der Franziskanerkütte, oder Geschichte des Pater Tempelfuchs, Madrid, 
1786, PG. 

 

Der vertraute Mönch an seinen über den entworffenen Reformations Plan, Wien 
1782, PG. 

 

Der vertraute Mönch in seiner Blösse, Leopold Alois Hoffmann, Wien 1782, PG, G.  

 

Der Weltpriester und Mönch, Wien 1782, erga schedam, PG. 

 

Des Mönchsleben geschildert von einer schon verstorbenen, 1782, Trans, PG. 

 

Die […] Nonne, in der Geschichte, Leipzig, 1781, PG. 

 

Die befreyte Nonne, ein Kind zu aufmunterung, G.  

 

Die Freundschaft im Kloster oder der amerikanische Flüchtling, Leipzig, 1781, PG. 

 

Die glücklich befeyerte Nonne, 1782, PG. 

 

Die Jesuiten und Mönche bey Guter Laune, Antonio Gavin, 1740, PG. 

 

Die österreich–ungarn Provinz der geistliche augustinischen Mönche, Philadelphia, 
1784, PG. 

 

Die reduzierte Nonne oder geweister Skrupel, 1786, PG. 

 

Die verwirte Weinberg des Herrn, Anton von Bucher, Rom, 1784, PG, HW 

 

Drey Lobgedichte auf den katholischen Gottesdienst und auf die Klosterandachten, 
Johann Kaspar Lavater,Leipzig, 1787, PG. 
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E 

Ein paar Worte über das Werkchen: die Klerisey hat kein Reicht Gesetze zu geben, 
Franz Xaver Neupauer, Leipzig, 1787, trans, PG. 

 

Einflüsse von dem des Mönchswesens auf den Staat und Religion, G.  

 

Eybels falsche betrügliche und neue Lehre von der Ohrenbeucht widerlegt durch 
Oberrmeyer, 1784, PG. 

 

Eybels gottlose Lehre von der Ohrenbeucht, Georg Fleiner, 1784, PG. 

 

G 

Geistliche Konferenz des Halbkapuziners, 1787, PG. 

 

Gespräche über die Abschaffung des geistlichen Standes, Friedrich Germanus Lüdke, 
Berlin – Stetin, 1784, PG. 

 

Grundlage zur Verbesserung des Religionssystems, Friedrich Neumann, Wismar - 
Schwerin, 1782, G.  

 

H 

Haben die Kloster nicht auch ihr Gutes?, Carl von Raumer, Dessau 1784  

 

I 

Ist der Cölibat die Geistlichkeit, politisch […], 1786, PG. 

 

Ist die in den kaiserlichen königlichen Staaten vorgekehrte Aufhebung der Klarisser, 
Franziscaner, und Kapuzinernonnen, dann der Karthäußer, und 
Kamaldulenserklöster dem Staate nützlich oder nicht?, 1782, G. 

 

Ist die Kirche in den Staaten oder den Staat in der Kirche, 1782, G.  
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Ist es dem Interesse der Völk zuträglich der Cölibat der Geistlichkeit […], 1784, erga 
schedam, PG. 

 

Ist Eybel ein Ketzer, 1785, PG. 

 

K 

Klostergelübde historisch und sittlich betrechtet, Frankfurt, 1782, erga schedam, PG. 

 

Kritische Annmerkungen über die sogenannte Reformation, G.  

 

L 

Lauretta, eine Sonne aus der sterbenden Klosterwelt, 1784, PG. 

 

Leben, Schiksale und Verfolgungen des Prior Hartungus: Oder, geheime Philosophie 
und Karakteristik des Mönchswesens, Peter Adolf Winkopp, Erfurt 1782, G.  

 

Lebenslauf einer Klosternonnen von ihr selbst beschrieben, 1785, PG. 

 

M 

Mönche und Teufel, Hoffmann, 1782, PG. 

 

N 

Nachtrag zu dem Aufklärungs–Almanach für Äbte und vorsteher katholischen 
Klöster, 1784, PG. 

 

Neue Briefe für und wider das Mönchwesen, Johann Ferdinand Gaum, 1781, PG, erga 
schedam 

 

Nina oder Liebe von Klosterzwang. Ein Schauspiel, 1790, PG. 
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P 

Peregrin Stillwassers – geistliche Reisen durch Böhmen oder Kapitel über 
Mönchwesen und beiträge zum Geschichte der Cälibats, Augustin Zitte, 1783, G.  

 

Phisiophili opuscula continent Monachologiam, acusationem Phisiophili etc, Augusta 
Vindelicorum, 1784, nec erga schedam, PG. 

 

Phisiophili Specimen Monachologiae, Augusta Vindelicorum, 1783, nec erga 
schedam, PG. 

 

Predigt zur Abfertigung aller gottlosen Mönchfeinde, G.  

 

R 

R[…]szeiten der Kapuziner, Nürnberg, 1783, PG. 

 

Rede an das Landvolk von […] der Bettelmönch, 1781, PG. 

 

S 

Serafine, eine Klostergeschichte, Peter Adolph Winkopp, 1783, PG. 

 

Schutzschrift für Monachologie vor dem KK Censurs – Collegium, Ignaz Born, 1785, 
PG. 

 

Sieben Kapitel von Klosterleute, Joseph Valentin Eybel, Wien 1782, erga schedam, 
PG. 

 

Sind die Ordensgeistliche und Nonnen, die in Schulen die Jugend unterrichten, dem 
Staate wirklich mehr nützlich als schädlich?, Wien 1782, erga schedam, PG. 

 

Skizzen aus dem Klosterleben, Johann Friedrich Ernst Albrech, Leipzig, 1786, PG. 
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U 

Über das Schädliche des Predigerordens und desselben Abänderung: Ein 
Sendschreiben an alle Jünglinge und insonderheit an die, die sich den 
Wissenschaften widmen , C.C.R. (Carl Christoph Reiche), Brandenburg 1773, PG. 

 

Über das Schulhalten des Mönche, Wien 1782, PG. 

 

Über den Cölibat der Geistlichen und die Bevölkerung der katholischen Staaten, 
Augustin Schelle, Salzburg 1784, PG. 

 

Über die Aufhebung der Nonnenklöster, F. Geissen, 1782, PG. 

 

Über die bürgerliche und geistliche Verbesserung des Mönschswesens, 1783, PG. 

 

Über die Hauptpunkte des päpstlichen Oberprimat, 1789, erga schedam, PG. 

 

Über die kirchliche unfehlbarheit, Würzburg, 1786, PG. 

 

Über die Kleidertracht der katholischen Ordensgeistlichen, Frankfurt (Prag), 1782, 
M. 

 

Über die Nichtigkeit die sogenannte feyerliche Klostergelübde, Franz Xavier von 
Neupauer, Wien 1782, PG. 

 

Über die Unverbesserlichkeit der Religion des Gottesdienstes, Halle, 1782, PG. 

 

Über Pabstthum und Klerisey – Fragmente, 1783, PG. 

 

Unschuldiges Nonnenkapitel gehalten von der Kloster Zangershausen, 1777, PG. 
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V 

Versuch einer Kritik der Religion und aller religiösen Dogmatik: mit besonderer 
Rücksicht auf das Christenthum, Johann Heinrich Tieftrunk, Berlin, 1790, Trans, PG. 

 

Versuch über den Plan den der Stiften der Christlichen Religion zum Besten der 
Menschen, G.  

 

Vor Einflusse des Mönchwesen auf Staat und Religien, 1782, erga schedam, PG. 

 

W 

Was enthalten die Urkunden des christlichen Alterthums von der Ohrenbeucht, J.V. 
Eybel, Wien 1784, PG. 

 

Was heißt Kirche? Was Religion? Was Ketzer?, A. Hiltenbrand, Wien, 1782, PG. 

 

Was ist der Ablass, von Eybel, Wien 1782, trans, PG. 

 

Was ist der Bischof?, J.V.Eybel, Wien 1782, PG. 

 

Was ist der Kardinal, Eberle, Wien, PG. 

 

Was ist der Pabst, Georg Feiner, 1782, PG. 

 

Was ist der Pfarer, J.V.Eybel, Wien 1782, PG. 

 

Was spricht der Pfarer mit der Köchinn, Prag – Wien, 1783, PG, M. 

 

Was wäre dann zu thun, wenn die Kaiser excomuniert wird, 1782, PG. 

 

Was würde Christus thun, wenn wie der an die Welt käme?, 1782, PG. 
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Was zeichet drei Gränzlinie zwischen Religionsliebe und Blinden Bekehrungseifer , G.  

 

Wie geht es in dem Klöstern der Bettelmönche zu?. Philadelphia, 1783, PG. 

 

 


