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POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
NÁZEV: Antimonachismus v české osvícenské společnosti, 116 stran textu, seznam pramenů 

a literatury, příloha (soupis antimonastických brožur) 

AUTOR: Petr HASAN 

VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD. 
Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v červenci 2012. 

Téma postavení klášterů v době osvícenství a Francouzské revoluce a rušení řeholních společenství 

vůbec se těší poměrně značné pozornosti hlavně v Německu a Francii, na poli historie
1
 i literární 

vědy.
2
 Také čeští badatelé se už zčásti věnovali rušení klášterů (O. Bastl) a některým spisům o 

neužitečných řeholnících (J. Mikulec). Četná díla osvícenské antimonastické polemiky však nebyla 

systematičtěji sledována (na rozdíl od polemiky protestantské reformace, byť obě mají dost 

společného). Již proto je práce P. Hasana zajímavým příspěvkem k málo prozkoumané 

problematice – a lze jen ocenit, že si obtížné téma zvolil student magisterského studia. 

Text se vyznačuje dobrou jazykovou i stylistickou úrovní (jen v některých pasážích je 

poněkud mnohomluvný). Najdeme zde pouze drobné chyby v angličtině (s. 5, abstrakt – „of the 

then documents?“); nedostatky spíše grafického charakteru (např. na s. 8, poslední odstavec, 2. 

řádek – chybí tečka) a výjimečně pravopisné chyby (na s. 13 – „autoři [...] jakoby tím chtěly“, s. 15: 

není tématický) či stylistické neobratnosti (s. 13, poznámka 15: „Jisté napjaté vztahy mezi řeholníky 

[...] panovaly jistě“, s. 23: „shody na tom, jak moc je dobře“, s. 25: „Více šťastnější“, s. 26: „Oba 

autoři vychází z velkých jmen [...]“). Menší nedostatky pozoruji v interpunkci: autor občas ignoruje 

věty vložené nebo naopak zbytečně odděluje čárkou části vět.
3
 

Pečlivý a systematický je i poznámkový aparát, i když by pomlčky mezi čísly stran neměly být 

odděleny mezerami a mezera by naopak měla být mezi „s.“ a číslem strany. V poznámce 17 na s. 14 chybí 

jednou v názvu díla kurzíva. Není v názvu pamfletu L. L. Haschky chyba? (Ode an der Kaiser totiž 

gramaticky nefunguje), v poznámce 23 na s. 15 najdeme jistě chybné „die Urkunden des christichen“. 

Text je uváženě a logicky členěn. Autor věnuje značnou pozornost pozadí sledované 

polemiky: rozebírá mnišskou askezi a její pojetí v antimonastických spisech, roli celibátu (byť 

k němu vzniklo mnohem větší množství děl, než na které autor upozorňuje). Zvlášť vyčleňuje 

problematiku mendikantských řádů a reakci na ně. Probírání problematiky po jednotlivých tématech 

vede nutně k vracení se v čase, které však čtenáře neruší. Autor se vyhnul i opakováním, která tak 

často provázejí práce tohoto druhu.
4
 

Úvod práce zahajuje poněkud literární a spíše esejistická úvaha o proměnách světa u 

reforem doby konce 18. století; autor přechází pak k „boji za vytvoření nového světa“, do něhož se 

pustila řada dobových intelektuálů prostřednictvím propagandistických brožur, které se zaměřily na 

odstranění všeho starého a mezi tím právě klášterů jako „kvintesencí starého světa“. P. Hasan si pak 

klade cíl poznat antimonastickou (používal bych spíše tuto formu slova než „antimonachistický“) 

polemiku a její nejčastější témata. Vychází tu z vnímání dichotomie staré a nové normality a opírá 

se o teorii sekularizačního procesu.  

P. Hasan se zaměřuje převážně na tři brožury: J. V. Eybela, I. Borna a J. Fándlyho, jejichž 

výběr zdůvodňuje jako zástupce satirického a seriózního směru kritiky, respektive propojení obou 

těchto směrů. Bylo by dobré lépe zhodnotit recepci těchto děl (informace o ní přebírá autor pouze 

                                                 
1
 Řada sborníků vznikla zejména k sekularizaci, např. na území dnešního Bavorska: Alte Klöster – Neue Herren, Die 

Säkularisation im deutschen Südwesten 1803, Aufsätze, I, Vorgeschichte und Verlauf der Säkularisation, Hrsg. von 

Hans Ulrich Rudolf unter redaktioneller Mitarbeit von Markus Blatt, Jan Thorbecke Verlag 2003; dále uveďme práce U. 

Ströbele či Ch. Schneider. 
2
 Jeanne Ponton, La Religieuse dans la littérature française, Les presses de l’université Laval, Québec 1969; Edmond 

Estève, Le „théatre monacal“ sous la révolution, ses précédents et ses suites: in: týž,  Études de littérature 

préromantique, Paris 1923 (reprint Genève, 1976). 
3
 S. 25: „S tímto postupem racionalizace a objektivizace, se tradičně pojí [...].“ 

4
 Jen na s. 10 a 14 zbytečně opakuje informaci o disertačních pracích obhájených na vídeňské univerzitě. 
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ze sekundární literatury). Metodicky dobrý je postup poznat, respektive popsat nejprve řeholní 

ideály, které kritikové mnišství pranýřují: soudím však, že je tento popis místy příliš rozsáhlý, a 

přitom založený na sekundární literatuře, takže nepřináší mnoho nového – toto je z hlediska 

proporcí jediný problém práce. Pro autory antimonastických brožur je dále důležité kritérium lidské 

přirozenosti, jemuž P. Hasan též věnuje značnou pozornost a jež se snaží teoreticky uchopit. Autor 

poznamenává, že téma osvícenského antimonachismu dosud není příliš zpracováno, a že v podstatě 

sám musel sestavit katalog relevantních spisů, které čerpal z archivních materiálů cenzurních 

záležitostí Českého gubernia. Oceňuji, že pracoval s literaturou německou, respektive rakouskou, 

zmiňuje obecnější práce o českém katolickém osvícenství; inspirativní pohled na mnišství v době 

osvícenské by mohly doplnit např. recentní práce Ulricha Lehnera.
5
  

Jinak je perspektiva trochu jiná, než bychom u podobné práce očekávali: autor v prvé řadě 

začleňuje antimonastická díla do kontextu dobové knižní kultury a cenzury a jejích proměn za 

Marie Terezie a Josefa II. (byť je jen přehledové, možná by mohl zmínit i shrnutí R. v. Dülmena 

k německému prostoru, které určité paralely k českému prostředí nabízí). Autor tu uvažuje na 

základě sekundární literatury i o možných recipientech zkoumaných textů, bylo by dobré lépe 

definovat, co myslí pod pojmem „vznikající veřejnost“ (s. 13). Nepříliš dobře podložené je tvrzení, 

že „jisté napjaté vztahy“ panovaly mezi řeholníky a většinovou společností i na venkově: s tím bych 

polemizoval v tom smyslu, že venkovské prostředí bylo v těchto otázkách konzervativnější než 

městské. Na druhou stranu právě mendikanti byli svázáni hlavně s městským prostředím a i proto je 

logické, že pamflety mohly nacházet odezvu hlavně tam. Nemyslím si, že je tak paradoxní, že 

autorem textu o vztahu císaře a papeže je bývalý profesor církevního práva: naopak, kritiku církve 

pěstovali často (ať už za reformace nebo za osvícenství), sami „církevníci“. Zajímavá je pak úvaha 

o absenci spisů stavějících se proti reformám. V této části by možná bylo účelné převahu 

proticírkevních spisů v polemice nějak statisticky zhodnotit (autor tu vlastně pouze přebírá názory 

starší literatury). 

Zajímavé je uvedení Eybelova spisu citátem z 2. listu Korintským, jen bych upozornil, že 

v Bibli byly velmi často hledány argumenty pro i proti mnišskému životu. Každopádně 

argumentace Eybelova, že panovník má právo nakládat s kláštery z hlediska prospěchu státu, je 

zajímavá a typicky osvícenská. Nebylo by však na škodu zdůraznit, že tyto úvahy provázejí spory 

mezi panovníkem a církví nejpozději od konce středověku (argumentuje Eybel i historicky?) 

Zajímavé je také kritizování všech řeholních společenství bez uvedení konkrétní řehole: i to je 

v rámci monastické kritiky celkem běžné. Autor konstatuje, že Eybel patří k nejvzdělanějším 

autorům propagandistické brožurové literatury, bylo by jistě zajímavé uvést, jaké zdroje používá. 

Pozornost P. Hasana přitáhlo dále půvabné dílko Ignáce Borna. Uvádí (s. 19), že tradičně se 

za autora považuje Ignác Antonín Born, nalezl nějaké argumenty pro nebo proti tomuto tvrzení?
6
 

Bylo by dobré na tomto místě připomenout i rozsáhlou literaturu o Bornovi.
7
 Autor by měl zmínit 

už na s. 19 autora českého překladu Bornova spisu: snažil se získat informace ke kontextu vzniku 

tohoto novodobého překladu, je překlad vybaven předmluvou? Když odkazuje na uložení 

v Knihovně Strahovského kláštera, neměla by chybět signatura (Specimen monachologie je však 

dobře zastoupeno i v dalších českých knihovnách). Překlady latinských citátů nejsou úplně přesné 

(na s. 20: caput pilosum, cum macula nuda in vertice znamená spíš „chlupatá hlava s holou skvrnou 

na temeni“, to jest s tonsurou). Pracoval autor s originálem nebo jen překladem? Mohu jen 

upozornit, že Bornovo dílo bylo dokonce přeloženo nebo přepracováno i do francouzštiny.
8
 

Nemyslím, že by se výklad o jeptiškách nelišil od výkladu o mniších, soudím, že je poněkud 

shovívavější. Při analýze tohoto díla by měl autor odkazovat přesně na konkrétní místa v textu. 

Označení „pečovatelské řády“ (s. 20) je poněkud vágní (Bornově kritice neunikli jen premonstráti, 

                                                 
5
 Ulrich L. Lehner, The Enlightened Monks: The German Benedictines, 1740–1803. New York: Oxford University 

Press, 2011 či jeho Companion to the Catholic Enlightenment in Europe (2010). 
6
 Zajímavé je, že anonymní autor v názvu díla vystupuje jako člen bývalého Tovaryšstva Ježíšova. 

7
 Za všechny Helmut Reinalter (ed.), Die Aufklärung in Österreich. Ignaz von Born und seine Zeit, Frankfurt am Main 

1991. 
8
 Histoire naturelle des moines, écrite dʼaprès la méthode de Buffon, Paris 1790. 
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ale třeba i cisterciáci), stejně jako úvaha o tom, proč Specimen monachologiae oproti Ode an der 

Kaiser nevyvolalo tak ostrou reakci. 

Důležité je upozornění na málo známý spis J. Fándlyho, jehož obsah ale autor spíše jen 

převypravuje (s. 21, 22), i když se zamýšlí nad alegorickým významem jmen hlavních postav. Když 

hovoří o františkánském teologovi Janu Guallensiovi, měl by uvést odkaz na literaturu. Odvolává se 

Fándly na nějaké zdroje? Bylo by eventuálně možné mezi třemi studovanými traktáty vysledovat 

nějaké vazby, vzájemnou inspiraci? Poněkud zjednodušené se mi zdá tvrzení, že se základní 

argumenty a témata opakují v jiných textech: autor by měl na ně odkázat, svůj názor opřít o citaci ... 

(s. 24).  

Poněkud bezbřehý a místy zjednodušený je výklad o sekularizačních teoriích a 

„odkouzlování“ (v rámci obhajoby bych ocenil jejich lepší propojení se samotným tématem práce, i 

když je mi samozřejmě jasné, že sekularizační tendence souvisejí s antimonastickou polemikou, 

důležitá je otázka, jaký vlastně byl vztah mezi reformami a brožurami). Pokud odkazuje na úvahy 

M. Havelky, měl by uvést přímo pasáž, z níž cituje (velmi úsporný systém citací je dalším 

problémem práce, objevuje se i v pasáži o Campanellovi, Hobbesovi a jinde; je to docela výrazný 

„řemeslný nedostatek této práce“). Lze prostě konstatovat, v souvislosti s rozvojem „neoficiálních 

praktik víry“ (s. 27), že sociologové takový jev celkem vítají? Poněkud zmatečné je tvrzení o 

„sekularizované askezi“. 

Nedomnívám se, že by bylo rušení klášterů v českých zemích zpracováno dostatečně 

(tvrzení autora na s. 28): některé nově vzniklé materiálové, velmi přínosné studie (L. Snopek o 

Sedlci, texty J. Kašparové věnované Zlaté Koruně) ukazují veliké možnosti nezpracovaných 

materiálů. 

Příliš široce založený je rozklad o lidské přirozenosti, je ovšem zajímavá úvaha, že se autoři 

pamfletů lidskou přirozeností zaštiťovali, aniž by ji více rozváděli. Podrobnější by měl být odkaz na 

sekundární literaturu. Autor si tady jistě musel vybrat jen tři autory, kteří se přirozeností zabývají, 

byť je pak výklad jistě nutně zploštělý. Možná poněkud povrchní je vedení paralely mezi 

přirovnáním pracovitých laiků ke včelám mezi Campanellou a osvícenskými kritiky: tento obraz je 

přece velmi častým topos. Myslím, že popis Campanellova pojetí mnišství jako určitého ideálu je 

příliš podrobný a na problematiku osvícenského pohledu na mnišství navazuje jen volně. Bylo by 

účelné doplnit – pokud už – jiné zástupce reformačního a renesančního pohledu na mnichy, 

počínaje Lutherem či Erasmem. Právě bez kontextu s pohledem reformace, ba i dřívějších staletí na 

mnišství lze osvícenský pohled na ně jen těžko pochopit: to by ale bylo příliš široké zaměření, jež u 

práce této úrovně ani nelze očekávat – vnímám je spíš jako návrh pro případné další rozpracování. 

Jen velmi stručná je i zmínka o dalších filozofech 17. století (s. 35). 

Bližší osvícenské tematice je již rozbor díla Montesquieua, byť je samozřejmě otázka, 

nakolik byl přímo znám autorům antimonastických brožur. Je mi známo, že pojem „diskurs“ je 

oblíbený, ale tvrzení, že „vycházeli z obecného diskursu své doby“ je přece jen poněkud povrchní 

(s. 45). Ona „sonda“ do fondů pražských knihoven je nedostatečná: pokud už se vytváří analýza 

tímto způsobem, očekával bych odkazy na signatury, nehledě na to, že by plné znění titulů oněch 

vydání mělo zaznít v poznámce. Každopádně je otázka recepce těchto děl v české společnosti stále 

ještě podle mého soudu neuzavřené. Logičtější už je propojení kritiky s dobovým populacionismem 

– tady lze s P. Hasanem jen souhlasit.  

Podrobný je rozbor Eybelova díla ohledně lidské přirozenosti. Dobrá je i interpretace toho, 

jak, v jakých souvislostech je „lidská přirozenost“ v Eybelově díle tematizována. Zajímalo by mne, 

jak Eybel, pokud vůbec, cituje, dají se jeho autority přímo vysledovat? Lze tu upozornit na některé 

nepřesnosti v překladech z němčiny (např. úplně se neshoduje překlad s originálem na s. 46, totéž 

48, netrvám na tom, aby autor překládal důsledně vše, ale pak by měly být vynechávky z pramene 

naznačeny. Autor by se měl také zamyslet nad tím, zda texty transliteruje či transkribuje: sám jsem 

s originálem textu nepracoval, ale z hlediska jazykového se jistě jedná o cosi mezi tím). Proč není 

kritérium „přirozenosti“ zkoumáno na díle Ignáce Borna?  

Zbytečně podrobný je výklad o mnišské askezi, který nepřináší mnoho nového, vychází ze 

sekundární literatury, navíc jen v omezeném výběru. Trochu se bojím konstatování, že „stejné pojetí 
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askeze“, ovšem v „sekularizované podobě“ je předmětem nového systému hodnot: formálně možná 

ano, přesto ale jde i o duchovní základ askeze, a ten je jistě jiný. Stejně tak lze problematizovat 

paralely mezi mnišskými řeholemi a osvícenskými názory. Podobně velmi podrobný je historický 

pohled na celibát: oceňuji poznámku i o kritice Josefa Dobrovského, i když analýza jeho díla je 

připojena trochu neorganicky. Ačkoli se historických paralel vedených přes mnoho staletí trochu 

bojím, musím přiznat, že např. ostrá, vlastně nejostřejší kritika zamířená proti mendikantům je 

opravdu společná i kritice středověké (Chaucer) či renesanční (Rabelais, Markéta Navarrská). 

Možná bych poněkud zkrátil citáty v této části, zejména z Fándlyho – účelnější by dle mého soudu 

bylo vložit je do příloh a v textu samém je důkladněji interpretovat. 

Závěr práce možná až stručně shrnuje autorovy výsledky: očekával bych lepší podložení 

tvrzení, že z „půstu a sebezáporu [...] se stává požadavek na umírněnou skromnost“ – není to přece 

jen spíše vnější paralela? Ohledně významu „zlatého věku“ mnišství je pak jen znovu třeba 

poukázat na to, že podobně oceňoval počátky mnišství např. i jinak velmi kritický Martin Luther. 

V závěru bych očekával i zdůraznění souvislostí a hlubší srovnání zkoumaných textů. 

Seznam pramenů a literatury je zpracován pečlivě, jen si kladu otázku, zda Campanella 

nepatří spíše mezi autorovy prameny (a tedy nikoli do literatury). Jistě cenný a pro další bádání 

důležitý je i seznam antimonastických brožur, který autor podává: můžu jen upozornit, že alespoň 

podle názvů se zdají být tato témata velmi podobná antimonastickému diskursu reformace. A 

možná ještě jednu paralelu bychom neměli opomenout: román a drama 18. století. 

Navzdory všem uvedeným výtkám pokládám práci za nadstandardní. Oceňuji autorovy 

schopnosti interpretace, dovedné vytváření otázek a jejich zodpovídání originálním způsobem (byť 

se s nimi ne vždy ztotožňuji), stejně jako práci především s německými texty. Práci bez jakýchkoli 

rozpaků navrhuji k obhajobě, a to s hodnocením výborně či velmi dobře, podle průběhu obhajoby. 

  

V Praze, 11. 9. 2012       PHDR. JAN ZDICHYNEC, PHD. 

 


