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Úvod

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila - tak jako v průběhu celého svého studia 

na FHS UK - rámec náboženství.

V kontextu tohoto oboru mě nejvíce zajímá to, jakým způsobem se náboženství, ať 

už jako obecný společenský směr, tak i jako životní filosofie jednotlivce, mění a jak se na 

jeho základě vytváří nové percepce světa a v důsledku toho i to, jak se ustanovují nové 

organizace a fungování společnosti.

Vybrala jsem si proto období osvícenství a osobnost, která v této době působila. 

Osvícenství je dle mého názoru klíčové období dějinného vývoje, neboť v jeho rámci 

docházelo k celé řadě významných převratů v názorech na víru a náboženství obecně.

Při výběru „klíčové osobnosti“ padla má volba na Ludovica Muratoriho. Právě jeho 

považuji za jednoho z prvních průkopníků nových tendencí. Muratoriho pojetí pravé 

pobožnosti je tím, co určilo, přestože pravděpodobně ne pouze samo o sobě, novou cestu, 

kterou se pak křesťanství ubíralo a z něj do určité míry čerpá doposud.

Ve své práci jsem chtěla popsat, nakolik Muratori ovlivnil některé z těch myslitelů, 

kteří měli - i když občas pouze na určitou dobu - významné slovo v českých zemích, a kteří 

svým jednáním a vystupováním dopomohli k dílčím společenským proměnám. Nesnažím 

se tedy o kompletní výčet všech lidí, kteří ve světě v tuto dobu působili, ale zaměřila jsem se 

hlavně na český kontext a na jednu dle mého soudu výraznou osobnost.

Ve své práci nepracuji se všemi dostupnými autory, kteří se k tématu vyjadřují, 

neboť historické rešerše takového rozměru by dalece přesáhly mnou vytyčený záměr a 

rozsah bakalářské práce samotné. Konečně vycházím primárně z literatury, kterou mi 

doporučila vedoucí mé práce.

Neberu v potaz ani všechna díla, která by si s největší pravděpodobností zasloužila 

zmínku v kontextu mé práce, ale soustředila jsem se pouze na některá z těch, která byla 

určující, jak pojetím „pravé víry“, tak i tím, že byla napsána a ve výsledku svým způsobem 

svázána s českými zeměmi.

Z osobností, které ve své práci představuji, se tedy nejvíce jedná o výše zmíněného 

Ludovica Muratoriho. Dále se věnuji osobnosti Josefa Dobrovského, který velmi ovlivnil 

reformační tendence císaře Josefa II a v důsledku toho i dění v českých zemích. Právě tyto 

tři historické postavy považuji za významné, ať už svým politickým či myšlenkovým vlivem. 
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Myslím si, že právě tyto lze považovat za „zodpovědné“ za vývoj dílčích změn v kontextu 

náboženství v českých zemích.

V první části své práce popisuji život a dílo Ludovica Muratoriho, na jehož díla 

navázaly, resp. s jehož dílem korespondovaly první teorie, které by se daly považovat za 

předzvěst osvícenského směru.

Ve druhé části popisuji kontext tohoto období a teorie, které v této době začaly 

nabírat na společenském významu a někde už začaly pronikat do povědomí společnosti

i to i doslova na osobním rovině v životě konkrétních jednotlivců.

Ve třetí části se zaměřuji právě na Muratoriho pojetí pravé pobožnosti, které se 

snažím popsat co nejvíce tak, jak jej popsal on sám a nezasahovat do jeho výkladu svými 

domněnkami. Z důvodu, aby se mi lépe pracovalo s jeho knihou, ji ve své práci označuji 

termínem „Pravá pobožnost“, neboť celý název by byl příliš dlouhý a tudíž neobratný. 

Jelikož je psáno ve staročeštině a švabachem, citace, které z jeho díla uvádím, jsou 

přepisovány, co možná nejvěrnějším způsobem, běžným písmem a všechny jsou 

zvýrazněné kurzívou.

Dále navazuji životem a dílem Josefa Dobrovského, kterého Muratoriho teorie 

oslovily a on je poté předával dál na císařský dvůr.

V závěru své práce se snažím o formulaci návazností či korespondencí mezi teoriemi 

těchto učenců a následnými reformami Josefa II.
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I.Část

Ludovico Antonio Muratori, jeho život a dílo  1  

Luigi Antonio Muratori, někde také Ludovico Antonio Muratori, se narodil v roce 

1662 v Italské Vignole, která se nachází v blízkosti Modeny. Přestože pocházel z chudých 

poměrů, dostal možnost věnovat se vyšším studiím. Nejprve, jak tomu bylo v té době 

zvykem, a také proto, že to tehdy ani nebylo možné jinak, studoval na Jezuitské univerzitě 

v Modeně, kde se věnoval právu, filosofii a teologii, při nichž prokázal neobyčejné 

schopnosti a talent, a to hlavně v oborech literatury a historie. V roce 1694 se po svém 

studiu teologie nechává vysvětit na kněze. Rok poté, tedy v roce 1695, jej sám hrabě Karel 

Boromejský dosazuje na post ředitele Ambrosiánské knihovny v Miláně, čímž mu dává 

prostor a podporu pro jeho vášeň, kterou je sběr a následné schraňování starých a doposud 

nevydaných spisů, týkajících se všech možných oborů. Zde také vydává svou první 

dvojsvazkovou knihu, která nazval Anecdota latina ex Ambrosianae Bibliothecae 

codicibus, z let 1697 – 1698, na kterou navazuje později, v roce 1713, dalšími dvěma díly.

V roce 1700 se dokonce dostává, a to na osobní žádost vévody z Modeny Rinalda I. d'Este, 

na pozici ředitele archivu a knihovny na vysoké škole dottori v Modeně, kterou nakonec 

zastává až do své smrti. V roce 1716 je k tomu všemu ještě jmenován proboštem kapituly

u sv. Maria della Pommposa, kterou vede s horlivostí sobě vlastní až do roku 1733.

I přes veškeré své povinnosti neustále pokračoval ve sběru a publikaci nevydaných 

děl, která v průběhu svého života i nadále sbírá. Prvním z nich bylo Anecdota gracea

( v roce 1709). Kromě toho se ještě věnuje další literární činnosti, a tím je rozvoj a podpora 

literatury, což je patrné na jeho pracích: Della perfetta poesia italiana (z roku 1706) a také 

Riflessioni spora il buon gusto nelle scienze et nelle arti (z roku 1708). Vzhledem k tomu, 

že literaturu jako takovou zbožňoval, sepsal svou vizi o založení takového obecného spolku, 

jehož členy by byli příznivci a nadšenci italské literatury a za tímto cílem v roce 1703 

zveřejnil, pod pseudonymem Lamindo Pritanio, svou práci Primi disegni della republica 

litteraria d'Italia.

Když v roce 1708 propukla hádka mezi Svatým Stolcem a vévodou d'Este o tom, kdo 

má vlastnické právo na město Comacchio, což ale zahrnovalo i nezávislost celého 
1 Vzhledem k tomu, že Ludovico Muratori je stěžejní osobností pro mou práci, pokládám za nezbytné jej 

alespoň lehce představit, a to i v jiném kontextu, než-li náboženském, neboť vše, čemu se věnoval a pro co žil, 

ovlivnilo jeho osobnost tak, že se z něj stal jeden z nejvýznamnějších myslitelů své doby.
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Ferarského okresu, postavil se Muratori na vévodovu stranu a svůj názor při té příležitosti 

podložil četnými historickými rešeršemi. Toto jednání jej nakonec navedlo na práci 

historickou, které později využil ve svém díle Antichitá Estensi ed Italiane. Na základě 

tohoto výzkumu napsal dílo, ve kterém rozebírá a uceluje celé dějiny historie Itálie, které 

pojmenoval Rerum italicarum Scriptores ab anno aerae  christianae 500 ad annum 1500. 

Po vydání této knihy mu bylo dokonce uděleno neoficiální oslovení „otec italské historie“. 

Později ještě vydání doplnil o několik svazků, z nichž jeden se týkal pouze zdrojů, které zde 

použil a ze kterých čerpal. Ve třetím svazku této práce je zahrnutý Muratoriho kánon, který 

je považován za velmi zásadní z hlediska historie Nového Zákona.

Muratori byl natolik seznámen s aktuálním stavem obyvatelstva a jeho literárních 

schopností, že chápal, že knihy vydané pouze v latině budou naprosto nedostupné běžným 

lidem. Z tohoto důvodu se nakonec rozhodl sám své dílo i přeložit do italštiny.

Tento neobyčejně učený muž se neomezoval pouze na studium historie, či literatury, 

ale věnoval se i mnoha dalším oborům, mezi jinými i právě náboženství, kde se do hloubky 

zajímal o problematiku svobodné mysli a svobodného myšlení v kontrastu s diktovanou 

formou náboženství této doby. Tuto problematiku popsal v díle De ingeniorum 

moderatione in religionis negotio (vydané v roce 1714).

Mnohé z jeho názorů byly veřejně odsouzeny, ale ani tento fakt jej neodradil od 

dalších úvah nad tímto tématem. Později, v roce 1723, uveřejňuje další knihu Della 

regolata divozione de Cristiani, které se zabývá náboženskou problematikou a obecně 

chápáním náboženství jako takového. Kvůli této knize se opět stává terčem útoků od 

zastánců barokního katolicismu, jeho reakcí na tyto útoky je dílo De superstitione vitanda, 

ve kterém svůj názor představuje, vysvětluje a nakonec i ospravedlňuje.

Některé z jeho knih byly kvůli jejich novátorským tendencím, a to hlavně v kontextu 

náboženství, v Itálii zakázány k vydání, ale díky svým mezinárodním stykům, které po 

celou dobu udržoval se stoupenci jím sdíleného hermesiánského přesvědčení, mu bylo 

umožněno vydat alespoň některé v němčině, což byl případ například právě De 

ingeniorum moderatione.2

Touto knihou ilustroval nutnost stát si za svou svobodou v běžném slova smyslu, ale 

také za svobodou myšlení. Apeluje zde na nezbytnost zachování si kritického rozumu, který 

má být nadřazený nad veškeré jak politické, tak i náboženské autority a všechna jejich 

ustanovení. Nabádá lid, aby se sám snažil o hledání pravdy a o podporu vědy za účelem 

zachování správného fungování víry jakožto pilíře života, ve kterém má člověk hledat 

pravdu a návod ke správnému životu. Byl ve velmi intenzivním kontaktu s Liebnitzem, 

právě skrze kterého se dostal do povědomí německé společnosti a na Josefův dvůr, není 
2 Http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Luigi_Antonio_Muratori   14.06. 2012 16:24.
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tedy překvapením, že to byl právě Liebnitz, kdo zde zprostředkoval vydání jeho děl. Skrze 

Muratoriho prostřednictví zase Liebnitz pronikl do povědomí italského prostředí.

Po vydání svých děl, kterými se otevřeně hlásí k proudu reformního katolicismu, 

vyvolává v Itálii pohoršení, neboť zde stále přetrvával katolicismus barokní, proti kterému 

se Muratori se svými teoriemi stavěl do opozice. Jeho nábožensky laděné práce se téměř 

výhradně věnují tématice o pravé víře a poukazují na scestnost, omezenost a prázdnost a z 

toho vyplývající zbytečnost směru barokního katolicismu. Muratori se odvolává na 

Tridenstký koncil, nespokojil se s kritikou církevních tendencí 17. století, ale snaží se o 

formulaci víry, která by v 18. století mohla být aktuální a adekvátní, a tak by vedla k 

novému uspořádaní společnosti, které by více korespondovalo s pravou ideou náboženství 

v pravém slova smyslu. Jeho středem zájmu, jakožto projevem nejvyšší zbožnosti, je mešní 

oběť, tímto krokem se z Muratoriho stává zakladatel novodobého liturgického hnutí. 

Kromě mešní oběti mluví také o praktickém křesťanství, a to zejména v kontextu 

křesťanských Charitas (kniha vydaná roku 1733), tedy o provádění činné lásky k bližnímu, 

ve které vidí pravé jádro samotného křesťanství, což i zdůvodňuje mnoha citacemi z bible. 

Jeho knihy, které vyšly v němčině byly hlavně za vlády Josefa II. protěžovány

a velmi intenzivně čteny v českých zemích. Svou svéhlavou tendencí hledání pravdy si 

Muratori samozřejmě vytvořil mnoho nepřátel, Itálie sama se rozděluje na tu, která za 

Muratorim stála a na tu, která byla proti němu a jeho teoriím. Přestože sám papež 

Benedikt XIV. se za něj postavil a jeho díla byla po prostudování prohlášena za nekacířská, 

boj omezení pokračoval i nadále a o jeho pravověrnosti se i nadále pochybovalo.

Muratori jako osobnost, je charakteristický tím, že zastával naprosto odlišné názory 

na podstatu církve, zbožnosti a svobody vědeckého bádání, než bylo v té době běžné. Díky 

svému pronikání do německé společnosti se stává jedním z nejdůležitějších duchovních 

zakladatelů případně iniciátorů Josefinismu, nebo alespoň osobou, na základě jejíchž 

myšlenek tento směr vznikl a následně se i rozmohl. Z tohoto důvodu má v Německu

a v celé Josefově říši velkou podporu a mnoho církevních hodnostářů a učenců se na něj 

odkazuje a vychází z jeho učení. 3

Muratori se ukázal jako neuvěřitelně mnohostranný učenec, který svým géniem 

obohatil mnoho disciplín a v důsledku toho také historické dění v Evropě. Byl to člověk 

zapálený pro pravou morálku, zajímal se o chudé, znevýhodněné, či na okraj společnosti 

odsunuté lidi, jejichž situaci reflektuje v díle Delle caritá cristiana (kniha vydaná roku 

1723).

3  WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848.
    Praha: Jelínek, 1945.
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Jeho působení v roli kněze je také velmi zásadní a přestože se setkával s mnohými 

nesouhlasnými až útočnými názory za své postoje, co se víry týče, byl zároveň i podporován 

významnými církevními osobnostmi své doby jako byli například, již zmiňovaný papež 

Benedikt XIV., či kardinál Ganganelli.4

II. Část

Katolická zbožnost mezi barokem a osvícenstvím

K správnému pochopení situace, která byla v této době v Evropě aktuální, a proto se 

tedy i přímo týkala Muratoriho - který na ni mimo jiné reagoval i svými díly - je třeba 

popsat kontext a pojetí katolické zbožnosti v období přelomu mezi Barokem a 

Osvícenstvím.

Vzhledem k tomu že vliv nových náboženských teorií i nadále udržoval svou rostoucí 

tendenci, je nezbytné pochopit jakým způsobem a hlavně v čem se náboženskost měnila a 

kam se začala vyvíjet.

Charakteristickým myšlenkovým rysem období přelomu Baroka a Osvícenství je 

právě proto kritika stávajícího stavu církve a tehdejšího přístupu lidí i církevních 

hodnostářů k víře a jejím projevům obecně. Učenci začínají chápat jako mnohem 

důležitější opravdové pochopení víry a její praktikování z osobních popudů, které nemusí 

(přestože s tím mohou korespondovat) vycházet z formy náboženskosti, která je diktovaná 

vrchností ať už světskou, či tou církevní.

V tomto období zlomu bylo zvykem, mezi těmi, kteří hlásali nový přístup k víře, 

odkazovat se na původní církev prvních křesťanů. Tato původní verze náboženství 

neobsahovala žádné prázdné, tedy v tomto kontextu nyní působící jako nesmyslné, úkony, 

které měly vést pouze k tomu, aby církev byla lidem stále nablízku a mohla je lépe 

kontrolovat a ovládat a jejichž způsob uctívání neměl s vírou v pravém slova smyslu mnoho 

společného. Církev byla v tuto dobu chápána tak, že byla spíše hnána touhou po moci a 

společenském vlivu.

4 Http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Luigi_Antonio_Muratori   14.06. 2012 16:24.
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Nové chápání víry je jako první patrné mezi vzdělanou vrstvou obyvatelstva, která 

apeluje na ty ostatní méně vzdělané, aby také prohlédli a upustili od nízkého a prázdného 

vzývání model a praktikování ceremonií, které nastavila církev. Naopak je třeba, aby se 

obrátili na pravou víru, která se projevuje pouze v mysli lidí a v jejich přístupu k pravdě, 

zbožnosti a tedy Bohu. Kritika kléru je ze strany osvícenců velmi intenzivní, a to především 

pro jejich chamtivost, hrabivost, pokrytectví a tendenci k ovládání neučených obyvatel. 

Osvícenci byli přesvědčeni že obroda a obrana běžných lidí před hrabivou církví by 

měla přicházet ze strany státu, respektive od osvíceného panovníka, který by sám měl být 

ideálem morálky, ctností a také pravé víry. Celkově se v tomto období od základů měnil 

postoj k náboženským hodnotám a struktuře celé společnosti jako takové.5

Jansenismus

Na tyto prvotní impulsy, volající po změně navázal myšlenkový směr, který vycházel 

z učení holandského teologa Cornelia Jansena, na kterého později navázal francouz Blaise 

Pascal. Tento směr naprosto respektoval katolickou ortodoxní nauku, nicméně k ní 

přistupoval na jiném hierarchickém základě, co se hodnotového seskupení týče. Především 

tímto se lišil od učení Jezuitů.

Jansenisté propagovali tzv. citovou zbožnost a odsuzovali rozumářské formule. 

Nezajímala je tolik církev s její světskou propagací a metodami, ale spíše se vnitřně 

soustřeďovali na postavu Ježíše a prožívání pocitů, které toto snažení o přiblížení se mu 

vyvolává. Dalo by se to označit také za jakési vnitřní prožívání víry. Protože odmítali 

jezuitské tendence, dostali se do konfliktu i s katolickou církví, které byli součástí, neboť ta 

byla tehdy prezentována právě těmi rozohněnými a důraznými Jezuity, kteří byli oficiálně 

spjatí s feudální tradicí a tím i podporovali podřízenost státu církvi.

Jansenisté se se svou metodou a způsobem prosazování od Jezuitů diametrálně 

odlišovali. Nebyly pro ně totiž tolik důležité rituály a všeobecně všechna veřejná 

vyjadřování víry. Dostávají se tedy do pozice, kdy obhajují společnost před diktátorskou 

nadvládou církve, nebo-li jezuitského monopolu, a to hlavně v těch zemích, kam ještě 

úplně nedorazila osvícenská tendence vyvazování se ze zastaralých uctívačných postojů. 

Sám Pascal, který byl tehdejším hlavním průkopníkem jansenistické filosofie, například 

paroduje ve svém spisu Listy příteli do provincie teorii Jezuitů tím, že staví proti sobě 

5   ONDO GREČENKOVÁ, Martina a Jiří MIKULEC. Církev a zrod moderní racionality: víra, pověra, vzdělanost,
   věda v raném novověku.PRAHA: Historický ústav, 2008, 244, folia historica Bohemica, 2.ISBN 80-728-6138-7. str
    143-163
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jejich zaběhnuté názory a poukazuje na jejich omezenost a nedomyšlenost, která 

přetrvávala pouze v zájmu zachování řádu a nadvlády. Argumentoval tím, že je mnohem 

důležitější právě jakási niterná zbožnost, kterou je člověk veden tak, že vkládá naději

v Boha samotného, v Jeho milost, moc, Jeho aktivitu a upřímně se tedy snaží plnit to, co 

má. Tudíž se již nevěnuje veřejným projevům víry, která je vlastně ve výsledku prázdná. 

Přestože byl jansenismus římskou kurií odsouzen, přežil v rámci katolicismu až do 

dvacátého století, kdy byl přijat pontifikátem Jana XXIII.

V českých zemích začíná být vliv jansenismu zřejmý na přelomu sedmnáctého a 

osmnáctého století a zde se usazuje hlavně ve šlechtických kruzích. Již dříve se vyskytovaly 

tendence k odsuzování jezuitského monopolu hlavně za jejich prázdnost a pouze vnější a 

iluzorní efektnost, nicméně vzhledem k tehdejšímu uspořádání společnosti, kdy byla 

Habsburská monarchie úzce spojena s Jezuity, bylo velmi těžké přihlásit se k těmto 

odporům veřejně.

Tato tendence, která se stavila do opozice Jezuitům, ještě ale nelze být považována 

za čistě osvícenský proud, spíše se dá označit za předjezuitskou katolickou tradici, než-li 

počátek osvícenství. Jansenismus je důležitý spíše tím, že podobně jako ostatní směry v 

rámci katolicismu, které upřednostňovaly prožívání nad proklamací víry, vždy byly 

přítomny, nikdy se je nepodařilo doopravdy vymýtit, a to i přesto, že v žádném případě 

nikdy nedosáhly na rozhodující postavení v rámci církevního uspořádání.

Od 18. století se ale síla jansenismu začíná umocňovat, a to i přesto, že Jezuité v té 

době měli monopol na vše, co mohlo určovat mocenské a tím pádem i náboženské vzezření 

a mechanismy společnosti. Nicméně i přesto vliv náboženských teorií, které se zaměřovaly 

na vnitřní a čisté prožívání víry, rostl, a to hlavně z toho důvodu, že přestože neměli v 

rukou žádnou moc, myšlenka očištěné víry se dostala k lidem, kteří se jí sami a z vlastního 

popudu začali řídit. Tento způsob byl naprosto opačný Jezuitským strategiím, neboť jejich 

praktikami bylo spíše zakazovat a rozkazovat, než-li že by lidi vedli k jejich vlastním 

názorům a svobodnému a volnému uvažování.

Výraznou osobou, která zapříčinila rozkvět jansenistických teorií a jejich rozpínání 

se v Monarchii, byl hrabě Sporck, který se po svém návratu ze zahraničí začal zasazovat o 

jejich zveřejňování a zpřístupnění jejich filosofie. Nejdříve je šířil mezi šlechtou, ale 

vzhledem k tomu, že jej Jezuité často za jeho postoje odsuzovali, čímž z něj vlastně oni 

sami - tím že jej takto zviditelnili - učinili veřejně aktivní osobu, dostal se do povědomí lidí, 

kteří jej a jím propagovaný směr začali postupně následovat.

Z určitého úhlu pohledu by bylo zavádějící mluvit o jansenismu jako o předchůdci 

českého osvícenství, neboť jansenismus na rozdíl od osvícenského směru náboženství 
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neustále kladl důraz na niternou zbožnost, zatímco vrcholné osvícenství je spíše vnitřně 

katolické, u některých zástupců deistické, respektive je náboženské pouze okrajově ve 

veřejné sféře a ctí spíše vědecké metody a filosofii náboženství.

Přestože se jansenismu dá vytknout mnoho vlastností, které s Osvícenstvím jako 

takovým nemají nic společného, je stále tím jediným, co způsobilo odklon české 

společnosti od Jezuity a Monarchií diktovaného směru. Ve svém opozičním postavení 

jansenismus nutil lidi hledat si vlastní cestu pomocí jejich rozumu a osobního přesvědčení. 

Přestože výchozí body jansenismu, např. návaznost na sv. Augustina, nijak nekorespondují 

s tím, co později označujeme za Osvícenství, byla to už právě sama opozičnost vůči systému 

samotnému a převládajícímu způsobu myšlení, která dala základ k tomuto náboženskému 

a společenskému převratu, který záhy následoval. Běžní lidé je začali následovat z vlastního 

popudu a potřeby, což je síla, kterou ani monopolní a vše ovládající společenský systém 

neumí potlačit. Přestože opozice vládnoucího systému takovéto síly a moci se nemůže 

prosadit nijak rychle a radikálně, podařilo se jí to díky a pouze tomu, že došlo k určité 

banalizaci Jezuitského programu.

Jansenisté nicméně sdíleli některé aspekty, které korespondují s teorií budoucího 

osvícenského, respektive humanistického proudu. Vyvyšovali vnitřní prožívání víry a 

využívání vlastního rozumu k pochopení věcí a odkláněli se od systému zažitých pověr, 

veřejně vyžadovaných úkonů a stereotypů. Kladli důraz na individuální přístup k víře a 

Bohu a tím dali i právě jakýsi základ českému osvícenství a humanismu, neboť ne jenom, 

že jezuitští kněží ztráceli svou schopnost kontroly nad člověkem právě kvůli této nově 

dostupné nezprostředkovanosti, ale tento postoj otřásal i jejich výhradním postavením a 

banalizoval tak jejich důležitost v rámci společnosti a její hierarchii.

Jansenisté jsou dále výraznými průkopníky osobní morálky (na rozdíl od dříve 

praktikovaného opakování naučených frází), a také kladou důraz na skutečnou pomoc 

potřebným, v čemž je opět patrná návaznost na humanistický směr a osvícenský 

prakticismus. Osvícenství je totiž směr charakteristický právě svou praktičností, 

využitelností a aplikací jeho teorií i na reálný život a řešení problémů, které jsou sním 

spojené. Jezuité hlásali své negativistické teorie o trestu, peklu, očistci a podobně, které 

měli spíš lid děsit, než po nich žádat sebereflexi nad tím, co člověk dělá, dělat má, tedy nad 

tím, co je správné. Naproti tomu jansenisté spíše kladli důraz na vlastní pochopení a 

uvědomění si toho, co je dobré , což by se dalo chápat jako předzvěst zaměření se na lidský 

život a jeho krásy a ne na jeho limity a omezení dané náboženstvím, což je charakteristické 

právě i pro rané osvícenství.
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Nejvýraznějším rysem jansenismu, na který, v některých aspektech, osvícenství 

následně navazuje a který tedy pro něj v určitých částech představuje jakýsi výchozí bod, je 

apelace na mírnost a laskavost, jakožto hlavní křesťanské ctnosti a hodnoty. Otevřeně 

odmítají Jezuitské tendence k zastrašování a donucování. Jejich způsob prosazování se 

nebyl nijak násilný. Jednoduše ve svých knihách představovali teorie a směr, který 

považují za správný a nechali na lidech, aby se sami rozhodli, kam chtějí patřit a koho 

chtějí následovat. Tento program měl pak v důsledku za následek i vlastně celkovou 

toleranci a snášenlivost, což vyšlo napovrch například vydáním tolerančního patentu a 

dosažením osvobození tištěného projevu od jezuitské cenzury za Josefa II. Toto téma se 

stalo ústředním pro jansenisty právě ještě v době Temna a jejich neinvazivní způsob 

pronikání do povědomí lidí se ukázal jako ideální strategie. V této době totiž ještě nešlo 

katolicismus zpochybnit, či oslabit na jeho teoretické sféře, ale v rámci jeho postojů k jiným 

směrům byly již dveře této možnosti otevřené. Jansenisté poukazují na důležitost, či 

dokonce až nezbytnost, navázání dialogu i s těmi, kteří nesdílí stejné názory, což vedlo ve 

výsledku k obnově veřejné morálky, která byla dosud ztělesňována pouze povinným 

hlášením se k společensky nadiktovanému směru, aniž by se s ní člověk osobně 

ztotožňoval, či se podle ní reálně řídil. 

Sekundárním produktem této tendence, a to i přestože si pravděpodobně někteří z 

těch, co ji prosazovali již v začátcích, uvědomovali, kam povede, byla i změna formy 

podnikání, nicméně toto rozhodně nelze chápat jako hlavní důvod jejího vzniku a 

rozmachu. Jansenističtí šlechtici se snažili o modernizaci způsobu práce a podporu 

podnikatelských snah v zemi, čímž dali základ určitému druhu kapitalistického podnikání a 

rozvoji manufakturní výroby. Rozvoj obchodu je závislý na nezatížené kooperaci s často 

nekatolickými osobami a to právě jansenismus a šlechta k němu se hlásící umožnila a 

dopomohla tak k rozvoji kapitalistického podnikání. Ve chvíli, kdy si jansenistický směr v 

českých zemích obhájil své místo, je právě kvůli otevřenosti společnosti, kterou zapříčinil, 

vytlačen osvícenstvím na okraj duchovního života. Osvícenství sice pokračuje v podobném 

duchu nicméně už ne pod stejným jménem a už v závislosti na odlišných aspektech. V 

každém případě je české osvícenství poznamenáno vlivem jansenismu a i když se jeho 

stoupenci postupně přeorientují na ryze osvícenskou cestu nikdy nezapomněli na 

vyjadřování úcty ke Sporckovi a Pascalovi, kteří je vyvedli z dob Temna.6

6 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 
Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 25 – 38.
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Osvícenský katolicismus

Jak již bylo řečeno, jansenismus se v době, kdy Marie Terezie obhájila své právo na 

český a uherský trůn a stala se tak svrchovanou panovnicí, už netěšil takové popularitě. V 

tuto chvíli se do povědomí lidí dostává směr, který se dá chápat jako pokročilejší forma 

myšlení, který můžeme označit za osvícenský katolicismus. 

Je jisté že tento vývoj byl zapříčiněn jak všeobecnou evropskou inklinací k procesu 

osvícení a liberalizaci, tak i kontextem, ve kterém se české země v tu chvíli nacházely. Lidé 

zubožení a vyhladovělí válkou hledali způsob, jak se efektivně dostat zpět do stavu, který by 

byl dlouhodobě udržitelný a alespoň trochu vhodnější pro život. Tehdy vznikající a 

rozvíjející se kapitalismus, ještě zastřešený feudalismem, byl již i do určité míry „ověřen“ v 

jiných evropských zemích, jakožto fungující systém. Proto se k tomuto procesu připojily i 

české země. Marie Terezie podporovala tento směr a na svém dvoře se začala obklopovat 

lidmi, kteří jí v tomto počínání podporovali a na jejichž popud začala reformovat svou zemi 

směrem k osvíceneckému ideálu, a to i přesto, že ještě v této době stále byla pod vlivem 

konzervativních a jezuitských tendencí. Jezuité byli v padesátých letech alespoň částečně 

vytlačeni z cenzurní komise, což zapříčinilo posun vědy k osvícenství a nakonec vedlo až k 

tomu, že se i sama věda začala proti nim obracet. Nicméně ani tyto změny neznamenaly 

přímý skok k osvícenství naopak, všechny úpravy společenského řádu mocenských struktur 

se děly velmi pozvolna a formou určitého kompromisu, kterému se právě říká katolické 

osvícenství resp. osvícený katolicismus.

Důvodů, proč se společnost neměnila nijak radikálně, bylo hned několik. Za prvé, 

běžní lidé tolik neprožívají reformní změny, které nemají přímý dopad na jejich 

každodenní život, tudíž se myšlení ve společnosti měnilo hlavně „shora“, tedy od učených 

lidí, kteří byli často šlechtického původu. Za druhé běžní obyvatelé již byli také přivyklí na 

tehdejší fungování i s limity, které s sebou jezuitská nadvláda přinášela a naučili se tedy 

takovým způsobem žít. A za třetí protože tehdejší doba a společnost rozhodně nepůsobily 

nijak poklidně, či vyrovnaně, v myslích lidí tudíž nijak výrazně nerostlo nadšení z toho, že 

společenské osobnosti působící už za dřívějšího systému najednou změnily směr a snaží se 

proklestit si cestu s novou ideologií. Kvůli těmto důvodům se k novým tendencím stavěli 

opatrně a udržovali jak starý, tak i nově přicházející způsob života a myšlení obecně. 

Tehdy nastala tedy doba, kdy se zdálo být možným, že se vše přerozdělí takovým 

způsobem, aby každý měl to, co mu po právu náleží. Císař dostává do rukou vládu na 

pozemským světem, Bůh nad vším ostatním a vše, jak se zdá, může vedle sebe paralelně 

existovat jakési souhře a doplňování se. V tuto chvíli se původní společenská role 
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jansenistických představ začíná jevit lehce zastarale a přestože se myšlenkově a co se počtu 

stoupenců týče, rozrůstá, její společenský vliv je odsunut na vedlejší kolej a zastává už spíš 

pouze roli niterného náboženství, či osobní filosofie. Jeho původní revoluční roli tedy 

přebírá osvícenský katolicismus, mistr kompromisu, který jako první slučuje starou formu 

a obsah s novými.

Typickým postojem tohoto období je, že přestože lidé nijak nenapadají jakousi 

správnost katolicismu projevuje se už ve společnosti odklon od něj směrem k praktickým a 

světským problémům. Přestože i jansenismus „beztrestně“ umožňoval lidem věnovat se 

rozvíjení podnikání a obchodu bylo to v době jeho nadvlády ještě pouze v rámci 

praktického života, zatímco ten duchovní život byl ještě stále soustředěn na teologickou 

sféru. Naopak v osvícenském katolicismu nastupuje do povědomí lidí odklon a to zejména

i duševní, kterým je člověk přeorientován, právě i duševně, na podporu svých 

hospodářských cílů.7

Societas incognitorum in terris austriacis

Ve roce 1845 vzniká v českých zemích, pro toto období, velmi důležitá

a charakteristická skupina. Jedná se o „Společnost neznámých učenců“ (Societas 

incognitorum eruditorum). Ta byla založena v Olomouci Josefem svobodným pánem 

Petrarsche, který se později ve svémm životě stal sekretářem prince Evžena Savojského. 

Princ Evžen byl jednou z nevýznamnějších osobností své doby, co se osvícenského směru 

týče a Petrarscheho velmi ovlivnil a umožnil mu proniknout do této problematiky. Díky 

princovu vlivu a podpoře se Petrarsche zamiloval do vědy a umění a po návratu do rodného 

Olomouce zde zakládá pravě tuto společnost, která, přestože, nebo možná právě proto, že 

působí na poli vědy, kultury a náboženství, je vyvázaná z vlivu Jezuitů a naopak je pod 

vlivem čistě racionálním a vědeckým.8 

Petrarsche k sobě sezval několik k osvícenským teoriím inklinujících šlechticů, 

vědců a učenců, kteří, bez nároku na popularitu, psali o náboženském, kulturním a 

vědeckém dění ve společnosti, nejprve pouze české, později, díky mezinárodním stykům, 

které udržovali s učenci pocházejících z ostatních evropských zemí, i v jiných evropských 

zemích. Pod jimi vydanými spisy nikdy nebyli podepsáni, odkud právě pramení název 

7 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 
Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 39 - 52

8  WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848.
    Praha: Jelínek, 1945.
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„společnost neznámých učenců“, ačkoliv jejich seznam byl na císařském dvoře znám, nijak 

se tím neprezentovali, neboť to nepokládali za nikterak důležité. Tito učenci psali články a 

statě o tehdy aktuálních tématech. Nezaměřovali se, jako ve Sporckově době, na něhož 

vlastně Petrarsche navazuje, pouze na zbožnost a teorie s ní spjaté, ale hlavně na vědu a 

kulturu a jejich rozvoj a vývoj v rámci celé společnosti. Petrarsche dokázal pro svůj spolek 

získat i přízeň hlavních představitelů osvícenského katolicismu, mezi jinými se stal členem 

tohoto společenství i právě sám Ludovico Muratori nebo Liebnitz.

Nejdůležitějším aspektem Petrarscheho práce je to, že je po době temna první 

osobou, která se zasadila o historický, kulturní a vědecký rozvoj v českých zemích. Jako 

první totiž dokázal zmobilizovat takovou vrstvu společnosti, která mohla hodnotným 

způsobem přispět k jejímu rozvoji, a to poprvé na jiném základě, než-li náboženském, 

prvně by se dokonce dalo říci, na ryze světském. Tento spolek byl zásadní i tím, že vytvářel 

jakousi organizaci, či minimálně organizovanou skupinu lidí, sledující společný záměr. 

Nesnažil se nijak o jakoukoliv provokaci Jezuitů a stoupenců předosvícenecké filosofie, ale 

ubíral se po cestě kompromisu mezi osvícenstvím a katolicismem, čímž vytvořil základ pro 

budoucí rozvoj osvícenství a následný nástup jeho vyšší fáze v českých zemích.9

Práce společenství byla prezentována také formou časopisu, který se jmenoval List 

vědeckých příspěvků, jež vydávali jeho členové a který byl první odbornou tiskovinou svého 

druhu. Zaměřen byl spíše literárně, ale byl koncipován i tak, aby vedl k obrodě společnosti 

a umožnil lepší informovanost lidí o aktuálních tématech a dění ve společnosti.10

Doposud tomu bylo tak, že se učenost soustřeďovala pouze v rukou církve a jejích 

stoupenců, nyní ji Petrarsche naopak přesunul do světské sféry, kde nebyla kontrolována 

náboženskou cenzurou a kde nebyla omezována prostředím právě vzhledem k tomu, že 

spolupracoval s učenci i napříč Evropou. Jeho snaha o rozvoj vzdělanosti obecně a vědy 

byla ještě umocněna praktikami, které pěstoval. Nechtěl vynechat žádnou vědní disciplínu, 

podporoval kritické myšlení, v jeho společenství se vedli odborné diskuse živými jazyky (již 

ne pouze latinsky) snažil se navazovat mezinárodní styky s ostatními učenci a též se 

zaměřovali na výchovu mladších generací, které by pak v jejich postupech mohly samy 

pokračovat. Teologii samu jakožto vědu respektovali, nicméně prakticky se jí nevěnovali 

téměř vůbec.11

9 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 
Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 39 – 51

10 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848.
     Praha: Jelínek, 1945.
11 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 

Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 39 – 51.
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Osobností působící v rámci společenství, která velmi ovlivnila Petrarscheho, byl i 

svobodný pán Saingenois d'Alencourt. Jeho hlavním přínosem bylo to, že přestože sám byl 

knězem pokládal za absurdní tezi, že katolicismus a věda nemohou koexistovat a doplňovat 

se a velmi důrazně se hlásil k Muratoriho teoriím. Naneštěstí brzy umírá, což Petrarsche 

velmi těžce zasáhlo, jak v osobní rovině, tak právě i v rovině profesní.

Ve společenství neznámých učenců působil také benediktin Ziegelbauer, jehož 

centrem zájmu byla snaha o založení a pěstování dějepisné vědy, která by byla založena 

převážně na kritice pramenů. Svou pílí a prací se nakonec dostal na místo sekretáře 

společenství, čímž se pak stává i jeho hybnou silou. Skrze něj pak společnost proniká do 

mezinárodního povědomí, neboť to byl právě on, kdo tyto mezinárodní vztahy s jinými 

učenci někdy i navazoval, ale hlavně aktivně udržoval. Přes veškerou jeho snahu obhájit 

důležitost a správnost svého jednání, společenství nikdy nebylo naprosto ušetřeno tvrdé 

kritiky ze strany Jezuitů a stoupenců dřívějšího barokního katolicismu a vzhledem k tomu, 

že v cenzurní komisi byli i nadále většinově přítomni Jezuité, jejich snažení bylo velmi 

limitované. Spisy a časopis, které byly společenstvím vydávané musely být tisknuty v 

Lipsku, protože v českých zemích jim to bylo znemožněno, a to i přes to, že se společenství 

těšilo přízni císařovny Marie Terezie, která ale i nadále odmítala zrušit právě cenzurní 

komisi tvořenou převážně Jezuity. 12  

Přes veškerou investovanou energii, však kvůli mnohým limitům tehdejší doby 

zůstala Petrarscheho snaha pouze teoretická. Jeho snaha docílit reálné obrody společnosti 

nepřinesla kýžený výsledek, ačkoliv bylo asi velmi předčasné v toto doufat. Nicméně i tak 

bylo toto počínání obecně velmi přínosné. Z tohoto důvodu by bylo přesnější neoznačovat 

je za tvůrce osvícenství, ale spíše za sympatizanty a stoupence a podporovatele těchto 

nových názorů.

V padesátých letech se začíná katolicko osvícenská problematika formulovat i 

teoreticky, a to na vysokoškolské půdě převážně mezi profesory filosofie. Někteří z nich byli 

Jezuité, nicméně i tak to byli předevšímučenci, kteří začali chápat státní moc jako autoritu.

Z takovéhoto okruhu lidí, který tehdy působil na Karlově Univerzitě v Praze kolem jezuity a 

vědce Josefa Steplinga vyšel mimo jiné i Josef Dobrovský. Tato skupina lidí se zasloužila o 

to, že svou prací ospravedlnila vědecké pozice i těm směrům, které byly do této doby 

naprosto nepřijatelné pro křesťanskou tradici. Což v důsledku vedlo až k eklicismu, který 

tato skupina lidí považovala za ideální způsob na nahlížení světa.13

12 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848.
   Praha: Jelínek, 1945.
13 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 

Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 39 – 51
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Společenství neznámých učenců zaniká v roce 1752, protože i přes veškerou snahu a 

píli si neproklestilo cestu zabedněností a mocichtivostí Jezuitů, kteří v této době ještě stále 

drželi společnost silně ve svých rukou.14

14 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848.
    Praha: Jelínek, 1945.
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II. Část

Muratoriho Pravá pobožnost

Přestože již v průběhu své práce popisuji několik tendencí, které se svou podstatou 

vymykají dřívějšímu pojetí katolicismu jako takového, považuji za důležité, že většina z 

těchto směrů se odkazuje nebo vychází právě z Muratoriho díla „O pravé křesťanské 

pobožnosti“15, které zde stručně popisuji. Kvůli důležitosti, kterou v něm vidím, mu zde 

věnuji celou kapitolu.

Toto Muratoriho dílo bylo ve své době jedním z nevlivnějších, co se kontextu 

náboženství týče. Jeho nové teorie se vyjadřují k jak stávající podobě církve, víry

a jejich praktik, tak i k ideálům, které popisuje, a jejichž směr se snaží zformulovat. Je to 

právě tento směr, kterým by se měla, dle jeho názoru, víra jako taková a tedy ruku v ruce

s ní jdoucí i církev, nově ubírat. Popisuje jednak naprosto elementární vnímání víry, 

náboženství a náboženskosti a dále i ideje, které nejsou úplně nové, ale na které se v 

průběhu času pozapomnělo, respektive byly jednáním církve a jejích hodnostářů - a v 

důsledku toho tedy i řadových věřících - odsunuty do pozadí.

V Muratori pojetí je třeba víru chápat jako jakousi smlouvu mezi Bohem a 

jednotlivými lidmi. Z tohoto dobrovolného svazku samozřejmě vyplývají pro obě strany jak 

výhody, ale také i povinnosti. Muratori věří a vysvětluje, že aktem křtu se člověk zavazuje k 

odevzdání se Bohu, k poslušnosti v rámci přikázání, která mu Bůh předložil a také k službě 

v Jeho jménu. Muratori ve svém učení odvozuje své pojetí víry z latinského termínu 

Devovere, což v přesném překladu znamená „odevzdati se“, „poddat se“, či „zaslíbit se“. 

Pobožnost samotnou tedy chápe jako vůli ochotně a horlivě vykonat vše, co Bůh 

ukládá, či žádá po lidech, kteří vstoupili pod jeho ochranu a tím i do jeho služeb. Nejedná 

se však o poslušnost ve školním slova smyslu, ale spíše o jakousi upřímnou náklonnost 

křesťana k jeho Bohu, kvůli čemuž dobrovolně a na základě svobodného rozhodnutí 

organizuje svůj život a řídí se podle přikázání, která mu Bůh uložil. Vysvětluje, že se však 

nejedná o potřebu, nebo povinnost, ale o touhu tuto smlouvu uzavřít, což je právě to, co je, 

15MURATORI, Ludovico Antonio. O prawé křestianské pobožnosti, kniha lamynda prytanya aneb 

slowutného muže Ludwjka Antony Muratorya, we wlaskným gazyku sepsaná nynj pak do czesstiny 

přenesená. W praze, cís. král. prawidelná sskolska kněhotiskárna 1778.8 352 – [IV] p.Muratori 1778.
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v Muratoriho výkladu, nezbytné mít neustále na paměti, aby tak tato aliance byla dodržena 

v takových mezích, v jakých byla na počátku založena. Muratori zastává takový názor, že 

Bůh po svých následovnících nežádá nic, co by nemohli splnit. Vše, co požaduje, je v 

lidských silách a je tedy jen otázkou píle a cti všechna přikázání dodržovat. Božím cílem 

totiž není jakákoliv manipulace ale spíše návod, jak člověk může dosáhnout štěstí a jednat 

jen ku svému prospěchu. Vše, co je od Něj zakázáno, je ve své podstatě pouze to, co lidem 

obecně škodí a vede je špatnou cestou, a to jak v životě pozemském,tak i v tom posmrtném. 

Všechna boží přikázání vedou vlastně pouze k obecné spokojenosti všech, což Muratori 

považuje za hlavní cíl a podstatu náboženství. V Muratoriho pojetí jsou boží přikázání 

vysvětlována tak, že vlastně naprosto korespondují se zásadami přirozeného práva, které 

ve své podstatě opět vede k tomu, aby všichni mohli spokojeně žít vedle sebe. Božím cílem 

není, dle Muratoriho, nic jiného než štěstí všech lidí na tomto světě a blahoslavenost všech 

v posmrtném životě Muratori si však uvědomuje potencionální nebezpečnost nových 

směrů. Proto nabádá k opatrnosti a obezřetnosti, nicméně připomíná i velmi důležitý fakt, 

že i přestože se člověk může dopustit hříchu nebo udělat chybu, správným způsobem 

pokání je možné jej odčinit a dosáhnout tak odpuštění.

Muratori chápe komplikovanost situace vývoje církve. Na ni upozorňuje z toho 

důvodu, že vidí, že po dlouhou dobu svého působení nasbírala mnoho zbytečných, někdy až 

špatných, ceremonií, úkonů, či požadavků, které klade na své stoupence, a že je třeba 

rozlišovat ty, které přímo korespondují s představou pravé pobožnosti a ty, které jsou 

pouhým a vlastně nesmyslným sedimentem. Muratori nicméně neobviňuje církev, pouze 

poukazuje na některé aspekty, kterých je třeba se vyvarovat, aby člověk dosáhl stavu 

takového štěstí, které je podstatou pravé pobožnosti. Jako jednu z největších ctností chápe 

střídmost a to jak, vzhledem k sobě samému, či ostatním, tak i k víře jako takové, což je po 

období „přezdobeného“ baroka výrazně odlišnou tendencí.

Dále se věnuje rozboru vztahu mezi světskou mocí a tou boží, respektive jakým 

způsobem by tyto dvě zdánlivě proti sobě jdoucí instituce měly zaujímat stanoviska vůči 

svým poddaným. Muratori je přesvědčen, že pokud se i vrchnost bude řídit schématem 

pravé pobožnosti, což by, dle jeho přesvědčení, bylo správné, mělo by být v jejím vlastním 

zájmu to samé, co je v zájmu Božím, tedy obecné blaho všech. Zastává takový názor, že 

sama vrchnost by měla dohlížet na své poddané tak, aby dodržovali toto základní pravidlo, 

které vede ke spokojenému životu všech, neboť podporuje poslušnost nejen vůči bohu, ale i 

vůči světskému uspořádání společnosti. 

Jako jednu z povinností vrchnosti vidí i myšlenkové vedení méně vzdělaných 

obyvatel, kteří ve své omezenosti inklinují k tomu, že pouze následují většinu, aniž by si 
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byli vědomi, či respektovali a doopravdy se chovali podle toho, co oni sami považují za 

správné. Z tohoto důvodu vidí jako klíčové vzdělávání, a to především mladých lidí, kteří 

jsou ještě tvární, ale také velmi snadno ovlivnitelní, což by mohlo vést i k nesprávnému cíli. 

Apeluje tedy na příslušníky vyšších společenských vrstev a učence, aby se i oni sami zapojili 

do procesu transformace společnosti v zájmu blaha všech. Na druhou stranu nabádá 

poddané, aby ctili svou vrchnost, neboť ta jedná je v souladu s božími cíli, a proto je jejich 

společenská nadřazenost správná a je tedy třeba je respektovat.

Jako jeden z nejdůležitějších aspektů víry chápe bázeň boží, ve které spatřuje 

počátek vší moudrosti a ze které se následně odvíjí právě ono správně pojetí pobožnosti. 

Bůh, přestože by se mohlo zdát, na lidi klade velké nároky, ale zároveň jim přislíbil své 

království, což opět vyjadřuje to, co v celém svém díle Muratori vysvětluje, že přestože se 

člověk musí chovat podle nařízených pravidel, je to pouze v jeho vlastním zájmu, neboť 

Bůh je milosrdný a chce pro svůj lid jen to nejlepší. Proto je však třeba vždy a za všech 

okolností jednat ve jménu božím a podle Jím nastavených pravidel, neboť On jediný ví a 

pozná to, co je doopravdy správné. Na tuto teorii navazuje ve svém jednání právě Josef II, 

který ctí názor, že jakožto panovník, neměl by jednat v jiném zájmu, než-li právě zájmu 

všech, který je ale i totožný s Božím záměrem.

Ze svých hříchů je třeba se kát pouze a jedině před Bohem, neboť upřímná lítost 

spojená s upřímnou láskou nás jako jediná může osvobodit od našich hříchů, z tohoto je 

patrné, že svátost pokání je velmi důležitým prvkem v Muratoriho představě.

Ježíše Krista chápe jako syna božího, který zastává roli jakéhosi zprostředkovatele 

mezi lidem a Bohem, nicméně upozorňuje, že je třeba snažit se i pochopit i Boha Otce, je 

třeba jej ctít a klanět se mu. Skrze jeho syna můžeme Boha žádat o milost, pomoc, či 

podporu, ale je třeba si uvědomit, že vše dobré, co se na světě děje, pochází právě od Boha 

Otce.

Pobožnost k Bohu je, v Muratoriho podání, jedinou správnou cestou, jak pro 

křesťana dosáhnout spasení. Bůh ukázal cestu, dal lásku a život a také poskytl prostředníka 

skrze, kterého je člověk schopen snáze pochopit své poslání a povinnosti, které na tomto 

světě má. Ze všech těchto důvodů plyne jedna povinnost vůči Bohu – milovat jej. Ježíš je 

zase prostředníkem, opatrovníkem a přímluvcem u Boha, z tohoto důvodu musí lidstvo ctít 

a milovat i jej, neboť jinak by nad sebou ztratilo jeho ochranou ruku, protože Ježíš, v 

Muratoriho výkladu, zastává roli jakéhosi učitele či průvodce. Nicméně je třeba dát svou 

lásku a pokoru Bohu Otci a až poté jeho synu Ježíši Kristu.

Pobožnost se tedy, v Muratoriho případě, stává nejdůležitějším aspektem 

náboženství a už pouze tento důvod stačí k tomu, aby sami kněží měli potřebu navádět své 
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poddané touto správnou cestou. Nejedná se však o pobožnost do té doby běžnou, ale 

naopak tu vnitřní, skrze kterou si lze uvědomit, že Ježíš za nás položil život, čímž nás 

vykoupil u svého otce. Proto jej musí bezpodmínečně milovat, což se projevuje i 

přijímáním podobojí. V této době musel, dle Muratoriho, správný křesťan pochopit víru, 

pobožnost a následně tedy i lásku, což lze pouze rozumem. „Negpřednější prawá, a 

potřebná pobožnost křestiana w tom záleží, a toho žádá, aby Boha, a bližního milowal,  

aby Krista Ježíš mezy Bohem, a lidmi prostředníka ctil, a celou swou naděgi w něm 

skládal.“16 Jen takovým přístupem se dá dosáhnout spásy a správného života.

Co se Ducha svatého týče, Muratori jej z hlediska úcty staví na stejnou úroveň, jako 

Otce a Syna, neboť to byl právě Duch Svatý, kdo vyučoval proroky, kteří zase učili lid. 

Duchu Svatému je třeba vyjadřovat hlavně vděčnost a ten zas vyučuje víře, naději a lásce, 

kvůli čemuž na lid sesílá i moudrost, umění, rozum a bázeň boží. Duch Svatý na člověka 

sestupuje při křtu, a je pouze na každém samostatně, jak s tímto darem naložit.

Pravý křesťan svou lásku k Bohu dokazuje skrze bázeň boží a lásku, dobré skutky se 

tedy stávají něčím mezi, respektive obojím, povinností a osobním přáním. Bohu lze lásku 

dokázat pouze respektováním Jeho pravidel a přikázání, neboť je to On, kdo nám dal k 

dispozici svět, aniž by nás jakkoliv potřeboval. Tato reflexe vede k úvaze, že Bůh sám má 

chuť nás blahoslavit, což ale předpokládá dodržování Jeho podmínek. Tato dedukce je 

naprosto racionální, racionalita má u Muratoriho jednu z nejdůležitějších pozic, neboť 

pravým věřícím se doopravdy můžeme stát, jen pokud pochopíme.

„Jménem dobrých skutků, gak zdrženliwost od zlých činů, tak cwičení se w ctnosti,  

tak musí předsewzaté, rozumíme, abychom Boha w gednom i druhém uposlechnauce,  

jemu lásku swou, poslušenstwí a wděčnau mysl proukazowali.“17

Pozemský život je přípravou toho posmrtného a je jen na člověku samotném, jaký jej 

bude mít, protože je jeho vlastním rozhodnutím, jaký život povede na zemi, z čehož je pak 

odvozen ten posmrtný. Muratori vysvětluje, že chápe, že tento úkol není snadný, ale že je 

třeba si uvědomit, že nic na světě není zadarmo, ani tedy spokojený a správný život. Třem 

největším ctnostem, kterými jsou víra, naděje a láska, se člověk nemůže naučit sám, ale 

pouze skrze ctění Boha. Tyto ctnosti jsou naprosto přirozené, ale je třeba o jejich dosažení 

16  MURATORI, Ludovico Antonio. O prawé křestianské pobožnosti, kniha lamynda prytanya aneb 

slowutného muže Ludwjka Antony Muratorya, we wlaskným gazyku sepsaná nynj pak do czesstiny 

přenesená. W praze, cís. král. prawidelná sskolska kněhotiskárna 1778.8 352 – [IV] p.Muratori 1778. str. 41.
17 MURATORI, Ludovico Antonio. O prawé křestianské pobožnosti, kniha lamynda prytanya aneb 

slowutného muže Ludwjka Antony Muratorya, we wlaskným gazyku sepsaná nynj pak do czesstiny 
přenesená. W praze, cís. král. prawidelná sskolska kněhotiskárna 1778.8 352 – [IV] p.Muratori 1778. str. 
60.
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usilovat tím, že se člověk upřímně snaží poslouchat Boha, či jeho prostředníky, ať už se 

jedná o církevní hodnostáře, či jiné autority.

Když Bůh poskytl lidem svou milost, udělal to z toho důvodu, aby pochopili víru

v pravém slova smyslu. Člověk musí pochopit, že i víra vyžaduje jakousi práci, že není 

zadarmo, tedy že o ni musí usilovat. Své pravdy Bůh sdělil skrze Ducha, Syna a následně 

tedy i apoštoly, kteří dopomohli k založení církve, kterou je tedy potřeba chápat jako 

autoritu a i tak ji respektovat. Neboť je to právě církev, jakási opatrovnice pravdy, která 

ošetřuje pravost víry a teorie náboženství a umožňuje tak lidem rozpoznat pravou víru od 

bludů a vymyšlených výkladů Písma. Muratori tedy neuznává protestantismus, považuje 

jej, jako ostatně všechny heretické směry, za směr, který vystoupil z původní církve

a opustil tak správnou cestu. Jeho vysvětlením, proč je tato tendence, opustit původní 

směr, chybná, je to, že zpochybňování pojetí víry znamená ve svém důsledku i zpochybnění 

Boha samotného, na což člověk nemá právo. Z tohoto důvodu musí každý katolík ctít nejen 

svého Boha, ale i jeho instituci, kterou je právě katolická církev. Člověk musí být vděčný za 

to že má svou církev a že v ní byl narozen a ona mu na oplátku poskytuje péči, jak fyzickou 

tak i psychickou a umožňuje mu pochopit, jak se věci mají. Povinností církevních 

hodnostářů je vyučovat své svěřence božímu zákonu a učit je lásce a respektu k Bohu, 

neboť pouze ti, kteří se drží své původní a tedy i správné víry, jsou pod její ochranou. 

Povinností člověka je tedy řídit se tím, co odsuzuje či podporuje katolická církev.

Stav bázně boží se projevuje až ve chvíli hřešení, kdy si člověk vzpomene na svého 

Boha a uvědomí si, že Jeho trestu se má obávat více, než-li čehokoliv, či kohokoliv jiného.

Z toho vyplývá jednoduché pravidlo, že čím více člověk věří, tím více se věnuje studiu 

evangelia, čímž se následně i řídí, a tím lepší křesťanský život vede. Cílem člověka není 

život pozemský, ale naopak ten věčný posmrtný, který je mu odměnou za víru a lásku

k Bohu projevovanou v průběhu života na zemi. Muratori zastává velmi důrazný názor vůči 

kacířským knihám, chápe je jako zlo, neboť pravý křesťan se má po celý svůj život věnovat 

pouze a jenom studiu pravověrných knih a spisů. Jen ten, který se celý život snaží hledat 

pravou lásku, což je jediná správná cesta k pravé víře, dosáhne blahoslavení a krásného 

posmrtného života v božím království.

Naděje je dalším velmi důležitým - až stěžejním - aspektem víry v Muratoriho 

výkladu, neboť právě skrze ni je člověk schopen uvěřit a doufat v posmrtný život. Tuto 

nadpřirozenou schopnost nám ze své seslal sám Bůh a díky ní může člověk doufat, že skrze 

dobrotu Boha a zásluhy Ježíše Krista se bude moct dostat do nebe. Pouze díky štědrosti a 

velkomyslnosti Boha otce se člověku dostává naděje, že veškeré hříchy vždy převáží boží 

láska a milost. Ježíš sám je také zprostředkovatelem naděje, neboť to byl právě on, kdo 
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svým sebeobětováním vykoupil lidské hříchy u svého Otce a dopomohl lidstvu ke stmelení 

smlouvy mezi Bohem a lidstvem, která předpokládá, že Bůh poskytne lidem svou 

dobrotivost, štědrost a ochranu a lid mu na oplátku bude sloužit a poslouchat a řídit se jeho 

přikázáními, k čemuž dopomáhá právě bázeň boží, která člověka chrání před 

všudypřítomným pokušením. Naděje sama o sobě poskytuje lidem jakousi jistotu a tedy i 

pokoj v duši.

V Muratoriho podání Bůh nemá potřebu msty, ale naopak má tendenci přijmout 

zpět všechny, kteří projeví upřímný zájem dostat se zpět na správnou cestu. Ve chvíli, kdy 

kdokoliv začne o Bohu samém pochybovat, dopouští se na něm křivdy a v tu chvíli si 

uzavírá cestu ke šťastnému posmrtnému životu, který je k dispozici všem, kteří jsou 

ochotni doufat a činit vše tak, jak Bůh přikazuje. Pouze pokorou, pokáním, poslušností a 

láskou lze tedy dosáhnout spásy.

Láska je velmi důležitou součástí celé katolické teologie. Bez ní i víra i naděje 

postrádají smysl a stávají se bezúčelnými, neboť sama idea lásky, ale i láska samotná, je 

větší a přesahuje obě z nich. Veškeré druhy lásky jak ta k Bohu tak i ta k bližnímu, jsou 

odvozeny od lásky Boží. Ježíš sám byl poslem lásky , který vysvětloval, že jedinou správnou 

motivací k dodržování určených pravidel je právě láska či touha. Láska k Bohu však není 

jakýmsi pudem, je to čistě racionální rozhodnutí každého jedince, který chce poznat a 

pochopit, co je důležité, tedy co je správné dělat a co není. Láska k Bohu však neexistuje 

bez pokory a podřízení se pravidlům, která se ale respektují čistě kvůli lásce. Podstatou 

přikázání lásky je to, že toho, kterého milujeme, kterého jsme si vybrali milovat, nemůžeme 

zradit. Je nezbytné s k němu chovat tak, aby jej láska člověka těšila a ctít jak sebe, tak i 

ostatní, což chrání od hříchu. Milování bližního je spíše součástí Ježíšova učení, ale i Bůh 

samotný chápe lásku a dobré skutky vykonané v Jeho jménu jako něco, co je darováváno 

Jemu samotnému. Součástí katolické teorie je i ten fakt, že čím více dobrých skutků člověk 

vykoná za svého pozemského života, tím větší bude jeho odměna a štěstí v životě 

posmrtném.

Dobré skutky jsou odvozeny pouze z božských ctností, neboť lidé mají v sobě mnoho 

všeho, co je jim protikladné. Duše, která rozumem pochopila, by měla být pánem nad 

tělem, což rozhodně není snadným úkolem každého správného křesťana, ale z toho důvodu 

Bůh poskytl modlitbu, která pomáhá, navrací na správnou cestu a skrze kterou může Boha 

prosit o radu a podporu při pokušení. Ve vztahu k Ježíšovu je modlitba spíše prostředkem 

k zamyšlení se nad tím, co je správné, měla by fungovat formou jakéhosi rozhovoru, který 

poskytuje bezpečné útočiště a Boha může pravý křesťan prosit o radu či milost pouze skrze 

Ježíše. Modlitba, dle Muratoriho, nemusí být nijak místně omezená, nemusí zahrnovat 
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pouze nazpaměť naučené a dlouhé formule, ale naopak musí být upřímná a vycházející z 

pravé víry a lásky k Bohu a z touhy pochopit to, co od lidí Bůh očekává, aby nalezli sílu 

dosáhnout těchto požadavků. Modlitba je výsledkem pravé víry, neboť ve chvíli, kdy člověk 

doopravdy uvěří, pochopí, že jím zvolená cesta není snadná a že tedy potřebuje podporu, 

které dosáhne právě a jenom skrze modlitbu.

Vzhledem k tomu že člověk, ačkoliv je stvořením obdařeným rozumem může se

i stát obětí svého těla. Termín, který Muratori používá, „mrtvení sebe samého“ znamená 

jakési dobrovolné omezování se v kontextu fyzična. Člověk, aby jednal doopravdy 

svobodně, se musí oprostit od svých pudů a tělesných potřeb, která jsou mnohdy silnější 

než-li jeho rozum, ale které jej vedou ke činění špatných rozhodnutí, respektive

k rozhodnutím založených a vycházejících ze špatných a nízkých motivací. Tímto snažením 

si člověk udržuje svou správnou křesťanskou podstatu, jelikož chápe, že jeho život na zemi 

je jen jakousi zkouškou jeho lásky, pokory a odevzdanosti k Bohu a je také přípravou na ten 

opravdový život nebeský, kde však trest za hříchy, což je třeba (dle Muratoriho) vést 

neustále v patrnosti, který by na zemi byl pouze dočasným, bude v nebi trvalým. V rámci 

Ježíšova učení i pasáž pojednávající právě o této problematice, kdy on sám říká, že aby jej 

lidé mohli následovat musí popřít sebe sama. Znamená to ale jediné, je třeba se oprostit od 

svých pudů a nechat se vést svobodným rozumem a myslí, neboť pouze na jejich základě 

můžeme učinit ta správná a svobodná rozhodnutí, kvůli kterým se sice musíme omezit, ale 

právě zde je klíč k dobrému životu v pravém slova smyslu. Každý z lidí si musí uvědomit 

svou malost, ze které vyplývá pokora před Bohem a jeho učením. Pouze skrze lásku k 

Němu může člověk dojít až k pravé pobožnosti. Pyšný si totiž nikdy neuvědomí pomíjivost 

věcí, za kterými se žene a nikdy tak nedosáhne klidu a smíření se se svou situací. 

Doopravdy si, člověk, dle Muratoriho, uvědomí to co je správné a důležité až v neštěstí, 

neboť tehdy mu dojde, že všechny věci, kterými jsme obklopeni jsou nám k dispozici pouze 

proto, že to tak Bůh chtěl a že o ně kdykoliv můžeme přijít.

Muratori neodsuzuje všechny veřejné projevy víry a naopak upozorňuje, že některé 

jsou velmi vhodné a důležité. Veřejné projevy víry jsou obecně důležité z toho důvodu, že 

člověka chrání, když je v bdělém stavu, před hříchem. Skrze pokání dosahuje odpuštění, 

skrze modlitbu prosí o radu a pomoc a toto vše je možné jen prostřednictvím lásky, 

oddanosti a vděčnosti. Nic z toho ale nemůže fungovat bez upřímné a opravdové touhy stát 

se lepším.

Bůh na lid občas sešle nějaké neštěstí, aby se sám odhodlal k pokání, neboť člověk je 

od své přirozenosti slabý a málokdy se dokáže ovládnout natolik, aby plnil svá předsevzetí 

důsledně. Důležité je i to, že pravověrci mají v pozemském životě zakusit více pokání
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a nesmí kvůli tomu zavrhnout svého Boha, naopak by mu měli děkovat za tak poučnou 

zkušenost, která jej učiní lepším. Bůh sám totiž nejlépe ví, co je pro člověka dobré, což

v některých případech může být i tato zkouška v podobě nějakého neštěstí. Soužením se lid 

učí se nad sebou a svým životem zamyslet, pokračovat v práci na sobě a v udržování si 

pokory.

Při Mši Svaté jde o jakési opakování Ježíšovy poslední večeře, při které podával své 

tělo a krev v chlebu vínu. Jde tedy o opětovné setkání se s Ježíšem a připomenutí si jeho 

neuvěřitelný skutek sebeobětování se ve jménu lásky k lidstvu. Tento fakt samozřejmě 

dopadá i na způsob, jakým je třeba se Ježíšovi klanět. Je třeba k němu vzhlížet jako ke 

vzoru a učit se od něj a připomínat si co, dělal a jak. Úcta se mu tedy má skládat ve formě 

díků a vděčnosti.

Samotná Mše Svatá má zprostředkovat smíření se s Bohem, neboť se díky ní člověk 

očišťuje od hříchů, a to jak všedních, tak i těch těžkých. Vrací tedy křesťany na správnou 

cestu a to právě přijímáním podobojí, což má duši křesťana posílit natolik v jeho víře, že 

bude schopen ve svém životě jednat tak, aby neporušil žádná z božích přikázání, řídil se 

jeho pokyny a v tom důsledku tedy vedl správný život.

Svatá večeře, která je pointou Mše Svaté musí být chápána dvojím způsobem, 

jednak jako oběť a poté jako svátost. V kontextu oběti je třeba ji vidět jako stejné a 

opakující se schéma Ježíšova obětování se pro lidskou spásu. Pozření těla Kristova je tedy 

jakousi podporou k tomu, abychom v sobě našli sílu v boji proti hříchům, zatímco pojídání 

krve a těla Kristova v kontextu náboženství potvrzuje příslušnost jednotlivce ke 

křesťanskému společenství.

 Podstata pravé pobožnosti je v mysli každého pravověrného křesťana, ale je jeho 

povinností propojit pobožnost vnitřní i s tou vnější, tedy tou veřejně představovanou a to 

takovým způsobem, aby svým jednáním, ale i svým vnějším působením na okolí působili 

tak, že bude patrná jejich pokora před Bohem i počestnost, když se bude prohlašovat za 

příslušníka křesťanské katolické církve. K tomuto způsobu jednání je člověk puzen jak 

touhou poslouchat Boha a jeho zákony tak i přáním milovat své bližní a nijak jim svým 

přístupem neškodit. Je totiž důležité zachovávat i vnější vážnost vůči Bohu, neboť je 

nezbytné, aby i ve společnosti byl veřejně projevován respekt.

Kostely obecně by se měly těšit velké vážnosti, kde člověk soustředěně pracuje se 

svou vírou, učí se a snaží se zdokonalit. Jsou totiž místem, kam pravý křesťan jde, aby si 

promluvil s Bohem a požádal jej o radu, o pomoc nebo o milost. Z toho je odvozené, že 

nejvíce hodni odsouzení jsou ti, kteří úmyslně zanedbávají své veřejné povinnosti vůči 
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Bohu, a to především v případě, že se jedná o služebníky církve. Je tedy třeba být 

ctnostným i navenek, což je jedním z důkazů toho, že se jedná o někoho ctnostného

i vnitřně.

Pravá pobožnost je tedy a má být, podle Muratoriho, vyžadována od správného 

křesťana, jehož povinnosti vychází lásky k Bohu a k bližnímu, nicméně nejedná se o 

jakékoliv prázdné úkony, či slova, ale o opravdové skutky. Jde tedy o vyvarování se hříchů 

a všeho, co je v rozporu s božími, ale i církevními zákony a vlastním rozumem. Pravý 

křesťan neuznává prázdnou víru spolu s jejím bezúčelným proklamováním, chápe že člověk 

musí sám od sebe chtít stát se dobrým a milovat svého Boha, teprve tehdy se pobožnost 

stává pravou. Povinností správného křesťana je milovat svého Boha a bližního více, než-li 

sám sebe a pokud tato podmínka není splněna ani sebepečlivěji vykonávaný rituál neobhájí 

pravou pobožnost u tohoto dotyčného, neboť ta musí vycházet z lásky. Dále by každý, kdo 

se rozhodl pro cestu pravé pobožnosti, měl následovat Písmo Svaté, kterému vyučují 

církevní otcové a kteří sami se učili od věrných božích služebníků. Neboť pokud víra 

nevychází z vnitřního přesvědčení dosahuje spíše jen podoby pravé pobožnosti, než-li její 

podstaty. Nesmí se však zapomenout na fakt, že zbožnost sice prochází skrze církev, ale 

pochází od Boha. Muratori se často odvolává na sv. Augustina, který už ve své době 

upozorňoval na početně narůstající neřest věřících i církve v podobě jejich víry a velmi 

odsuzoval vnitřní bezvěrectví. Gestliže těm pobožnostem se oddáme, kteréž od swatého 

ewangelium, od Cýrkve obzwláštně nám se poroučegi, nikdy nechybíme. Z dowolené 

pobožnosti, gestliže lásky k Boha a k bližnímu co kteréžto lásce ostříháni zákona záleží w 

nás nerozmnožugi, málo nám platné budou. Gestliže ale z těch pobožností sau, kterých 

cýrkew swatá nikdy neschválila, aneb které buďto tagně nebo zgewně zawrhuge proto že  

powěrau nakaženy sau: takové v oškliwosti míti a gich se wystříhati máme. Těch a 

takových, gaké w prawdě gsou, wyloženy, velmi dobrou swatému náboženstwí způsobí  

powěst, lidu pak wěřícímu wýborný užitek přinese.18

18 MURATORI, Ludovico Antonio. O prawé křestianské pobožnosti, kniha lamynda prytanya aneb 
slowutného muže Ludwjka Antony Muratorya, we wlaskným gazyku sepsaná nynj pak do czesstiny 
přenesená. W praze, cís. král. prawidelná sskolska kněhotiskárna 1778.8 352 – [IV] p.Muratori 1778. str. 
352
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Josef Dobrovský 

Vzhledem k tomu že teorie, které Josef Dobrovský reprodukoval na císařském dvoře, 

z velké části vycházely právě z Muratoriho pojetí pravé pobožnosti, je nezbytné, představit 

na tomto místě i jej.

Josef Dobrovský se narodil v druhé polovině 18. století v chudých poměrech otci 

vojákovi a negramotnému děvčeti. V době jeho narození už i v českých zemích a na 

Habsburském dvoře začaly objevovat myšlenky, které později radikálním způsobem 

zreformovaly církev a specifickým způsobem se měnil i pohled na studium teologie a 

náboženství vůbec. Dobrovský tedy vyrůstal v době, která už byla charakteristická svým 

odklonem od dříve běžně platících a využívaných způsobů teologického bádání a vůbec se 

měnil postoj, kterým se přistupovalo k náboženství. Náboženství jakožto životní filosofie 

se začíná přesouvat z veřejné sféry do sféry soukromé. Tento proces začal nejdříve ve 

vyspělých zemích, ale postupně tato tendence pohltila celou Evropu. Tudíž se ani on, 

přestože se studiu teologie věnoval a přestože byl i praktikantem a knězem, nezaměřoval 

na teologii tak, jak bylo do této doby běžné. Ve svém mladším věku sice teologii studoval 

intenzivně a téměř výlučně, ale později se ubírá směrem, kdy ji spíše zasazuje do kontextu 

kritické textové práce založené na historických a jazykovědných aspektech. Kontext 

tehdejší doby byl natolik protkán náboženstvím, že se z něj nešlo vyvázat při skoro žádné 

badatelské práci.

Už právě proto, že se narodil v době, ze které vzešly, v důsledku historického a 

sociálního vývoje, mnohé církevní a náboženské a společenské reformy, byl Dobrovského 

pohled na teologii charakteristický tím, že se snažil o úplně počáteční formulaci 

osvícenského směru v Podunajské Monarchii, čímž byla snaha o duševní emancipace a 

autonomii lidského rozumu, v kontextu tohoto názoru se právě odkazuje na Muratoriho 

pobožnost.

Dobrovský chápe toto období, jako období transformace, ne jako období konečného 

výsledného stádia, kdy už je vše změněno a nově pojmenováno a zařazeno. Vyrůstal v době, 

kdy již přední osobnosti osvícenství, osvícenského katolicismu a následně i josefinismu 

prezentovali svá přesvědčení veřejně a on, jakožto žák mnohých z nich a přinejmenším 

posluchač ostatních, měl možnost utvářet svůj názor na celkovou problematiku 

náboženství kriticky a s odstupem mnohem větším, než-li mohli oni sami.19 Dobrovský , 

který je nyní viděn jako představitel českého reformě katolického proudu, a který byl v 
19 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 

Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str 68
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centru této problematiky odchován, se v tu dobu dostává až na císařský dvůr a zde se snaží 

o, ne sice úplnou, integraci církve do státu ještě spolu s dalšími ( například Bolzano, 

Winter, Zippe aj).

Vlivné osobnosti, které Dobrovského podle některých nasměrovaly tam, kam se pak 

celý život ubíral, nelze úplně přesně dohledat, protože materiály, ze kterých čerpal a které 

měl ve své době k dispozici jsou nyní jen stěží dohledatelné. Nicméně z jeho pozdějšího 

vývoje se dá předpokládat, že byl ovlivněn jak filosofy, kteří sice nijakým způsobem do 

období osvícenství nepatří20, tak i těmi, kteří se tam řadit dají. Táborský se ve své knize 

přiklání k názoru Lochmana, který tvrdí, že brát tyto vlivy jakožto definitivní, je nesmyslné. 

Přestože Dobrovský prošel tradičními latinskými školami nelze jej považovat za naprostého 

stoupence antického pohledu na svět a víru, a to i přesto, že jimi byl velmi významně 

ovlivněn. I přes intelektuální práci a vnější vlivy, je důležitá predispozice osobnosti, která 

musela vést i v případě Dobrovského k jím nakonec velmi intenzivně prosazovanému 

myšlenkového směru. Tímto směrem bylo hlavně nadřazování kritického rozumového 

úsudku nad vše ostatní.

Z gymnazijního věku v Německém Brodě o Dobrovském nemáme mnoho informací 

a ani on sám na něj nikdy nevzpomínal s přehnanou náklonností. Zásadní však je, že se zde 

budoucí zakladatel a tudíž i jeden z nevýznamnějších představitelů slavistiky, naučil česky. 

Svá středoškolská studia dokončil na klatovském gymnáziu, na které už i on sám vzpomíná 

s mnohem většími sympatiemi a je pravděpodobné, že to bylo právě zde, kde mu byla 

poprvé představena myšlenka o vstupu do řádu. Vzhledem k tomu, že na vysokoškolská 

studia nastupoval až v době, kdy už proběhly tereziánské reformy dostal se Dobrovský k 

mnohem rozšířenějšímu studijnímu programu a také k osvícenským teoriím, které v té 

době velmi významně měnily tvář a směr myšlení v Evropě a které byly do té doby 

naprosto nepřípustné. 21

Dobrovský vstupuje do Jezuitského řádu v situaci, kdy ještě nemá naprosto 

uspořádány vlastní názory, nicméně je motivován možností a dostupností studijních 

materiálů a významných profesorů. Po roce studia u nich je však jejich řád rozpuštěn a on 

se přesouvá do Prahy, aby zde pokračoval ve studiu teologie, která však nezakončí 

vysvěcením na kněze.

20 TÁBORSKÝ, Josef. Reformní katolík Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla). 2., V nakladatelství Akropolis 1. 
vyd. Editor Václava Flaišmanová. Brno: L. Marek, 2007, 175 s. Pontes Pragenses (L. Marek), sv. 48 ISBN 978-
8087127-00-1.

21 TÁBORSKÝ, Josef. Reformní katolík Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla). 2., V nakladatelství Akropolis 1. 
vyd. Editor Václava Flaišmanová. Brno: L. Marek, 2007, 175 s. Pontes Pragenses (L. Marek), sv. 48 ISBN 978-
8087127-00-1.
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Vlivem prostředí, kde se vyskytoval se dostává nakonec i ke studiu slovanských 

jazyků. Svých filologických schopností později využívá ve svém prvním veřejném projevu, 

ve kterém kriticky rozebírá (tehdy až kultovní) rukopis evangelia svatého Marka a dokazuje 

jeho falešnost. Tímto krokem se poprvé dostává do povědomí veřejnosti. Jeho nutkavá 

potřeba, kterou chtěl motivovat společnost k obrodě a veřejné aktivnosti jej žene na post 

redaktora časopisu, který jej ve výsledku navedl až na jeho dráhu specialisty na slovanské 

jazyky. Vzhledem ke svému přístupu k práci redaktora, při které se zpočátku omezoval 

pouze na referenční či informační funkci, ale později právě už i na kritickou, si znepřátelil 

prostředí profesorů pražské univerzity, neboť se příliš otevřeně vyjadřoval k otázkám, které 

mohly vést ke zlepšení tehdejší situace. Odmítal se zaobírat pouze teoretickými otázkami, 

ale měl tendenci motivovat a burcovat k praktickým krokům, které by finálně vedly k 

pokroku a rozvoji celé společnosti. 22

Josef II.

V tuto chvíli je třeba uvést i Josefa II., abybylo možné správně pochopit směr, 

kterým se jakožto panovník vydal a také osobnosti a skutečnosti, které jej k těmto krokům 

navedly. Nicméně jemu jakožto osobnosti se v porovnání s tím, nakolik se je třeba zajímat 

o jeho vladařské kroky, budeme věnovat méně.

Mezi osobnostmi, které nejvíce ovlivnily Josefa II, patří jeho matka Marie Terezie, 

která jej, jakožto zarputilá katolička, vedla k v tehdejší době běžnému způsobu vnímání 

víry a náboženství. Na základě tohoto přístupu Josef absolvoval svá studia pod taktovkou 

Jezuitů. Nicméně od počátku bylo jasné, že se přiklání k modernějším přístupům a přes 

veškerou snahu své matky jej umírňovat, si Josef našel způsob, jak se dostat k informacím, 

které hledal.

Jeho inspirátorem a dalo by se říci později až jakýmsi učitelem, byl jansenista 

Martini, jež se k jansenismu dostal díky osobnímu lékaři, později i rádci, Marie Terezie van 

Swietena. Martini vedl Josefa k této nové životní filosofii, neboť byl sám velmi ovlivněn a 

fascinován Muratorim a jeho dílem. Martini tedy Josefovi představil Muratoriho myšlenky 

a pro Josefa se tento vliv stává velmi zásadním. Kniha o pravé zbožnosti se stává jeho 

nejoblíbenější a Muratoriho teorie jej vedou k tomu - což sice mohl začít prakticky zavádět 

22 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor
     Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 68 – 78.
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až po smrti své matky - že se začíná zajímat o způsoby, jak dosáhnout nejčistší formy 

katolického křesťanství v kontextu celé společnosti a v budoucnu i státu.

Josefa velmi oslovil termín pravá pobožnost právě od Muratoriho a naprosto se 

ztotožňoval s představou, že víra není o modlení se a vykonávání nařízených úkonů, či o 

barokním způsobu proklamace víry, ale naopak o lásce k bližnímu a vzzájemné 

snášenlivosti. Přestože Martini vycházel z teorií van Swietena a Muratoriho, nebyl to 

někdo, kdo by měl potřebu pouze opakovat, co slyšel, nebo přečetl. Byl učitelem 

přirozeného práva na Vídeňské univerzitě a tedy i zastánce přirozeného práva v pravém 

slova smyslu, které je obecně chápáno jako srdce samotné teorie umírněného osvícenství. 

Definice přirozeného práva odkazuje na Aristotela, který jej chápe jako to, co lidský 

rozum považuje za odpovídající přirozenosti věci. Martini měl, během svých cest po světě, 

možnost setkat se jak s jansenistickou teorií tak i se směrem, který hlásal Muratori, který je 

označován jako osvícenský katolicismus. Martini své názory sdílel s Josefem, který byl jeho 

vlivem a inklinací k přirozenému právu velmi poznamenán.23

Josef později dochází k názoru, kdy je pro něj neakceptovatelné cokoliv, co není 

obhájitelné rozumem, stává se z něj zarputilý odpůrce barokního katolicismu a všech 

barokních rysů v katolicismu, které tehdy diktovala církev. Josef byl přesvědčen že : 

rozumu se neprotiví bytí katolické církve a není neužitečné – myšlenka užitečnosti byla 

druhou základní myšlenkou osvícenství – nýbrž dobou podmíněné vnější zásady církve a 

právě ty je třeba odstranit.24

Právě vlivem Martiniho a zprostředkovaně tedy i Muratoriho se Josef dostává k 

formulaci směru, kterým by chtěl vést svou zemi, až k tomu dostane prostor. Tento směr 

bývá běžně nazýván josefinismem.

Josefinismus

Jak již bylo řečeno byl Josef po celou dobu spoluvlády se svou matkou i omezován 

jejími názory a postoji. Až po její smrti tak dostal prostor, aby začal aplikovat reformy, 

které chápal jako nezbytné pro další možný a dle jeho názoru správný vývoj své říše. Do 

tohoto úkolu se pustil s pro něj charakteristickou energičností a naprostou odevzdaností se 

své věci. To samé však očekával od všech svých podřízených a občanů jeho státu.25

23 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 
Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str.52 – 68.

24 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 
Praha: Jelínek, 1945. s. 100
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V 70. a 80. letech 17. století tedy dochází v české společnosti k významným 

převratům. Ať už se jedná o ty, které jsou vázány na reformy hospodářské, politické, či 

jiných institucí, ale také které se týkají myšlení lidí, a to už napříč všemi společenskými 

vrstvami. V době tereziánské nebyl kladen důraz na důslednost a dotaženost změn, které 

přicházely spolu s Osvícenským proudem, ale nyní už nastává éra, kdy se vše převrací a 

mění. Pro toto období je charakteristický radikalismus, který pramenil jak z již výše 

zmiňovaných okolností, tak i z toho, že se změnila celá struktura společnosti a vznikl 

centralizovaný osvícensko absolutistický stát se svým vlastním aparátem.

Tento nový myšlenkový program se nazývá josefinismus, jedná se o směr, který už 

nepřijímá kompromisy a nedotažené reformy, ale vyžaduje naopak naprostou odevzdanost 

se tomuto růstu a jeho úplnou podporu. Právě pro svou radikalitu se pak z tohoto původně 

čistě osvícenského směru, který Josef II. doopravdy nastolil - přestože k němu inklinoval 

již dříve - až v době své samovlády, stává nástroj praktické mocenské činnosti státu a 

státního aparátu.26

Josefinismus se postupně stává teorií, která se relativně odpoutává od společenské 

praxe a tím vzniká tento nový směr, který už má charakteristiku programu. 

Ve svých začátcích josefinismus nebazíroval na nějakém kultu, ale tendencí bylo 

přimět lidi volněji přemýšlet a vyjadřovat, což se ve výsledku, v jeho pozdějších stádiích 

doopravdy podařilo, a to i přes to, že se ty to dvě tendence musely alespoň někde dostat do 

konfliktu. Svrchovaná moc a volný rozum lidí nefungují vedle sebe, aniž by se někde 

neproťaly v konfliktu. Avšak toto nové státní zřízení vedlo neustále v patrnosti obecnou 

důležitost rozumu v kontextu celého a správného fungování státu, a to jak na úrovni 

politické, tak i kulturní a lidské. Na začátku a v průběhu svého vývoje josefinismus 

koexistoval se všemi teoriemi a tendencemi, které korespondovaly s jeho hlavním rysem, 

kterým bylo vyvázat se z období kompromisů a razit si cestu k čistému osvícenství od 

osvícenského katolicismu. Až později, kdy byl josefinismus nastolen jakožto státní 

ideologie, se začaly i tyto tendence, které jej doposud obklopovaly a vyvíjeli se spolu s ním, 

vyhraňovat a případně oddělovat.

Josefinismus jakožto státní ideologie je relativně jednoduchý, hlavní představou je 

to, že stát je nadřazený všemu a v rámci jeho prospěchu se řeší otázky jeho zájmu, státních 

služeb, z nichž jsou pak odvozeny požadavky a povinnosti vladaře a občanů a jejich práva. 

Ze státu se tak stává nástroj zajišťující obecné blaho a tudíž je jakožto instituce na nejvýše 

25 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 
Praha: Jelínek, 1945.
26 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 

Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 56.
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položeném místě na žebříčku hodnot všech josefinistů. Společnost je vlastně podrobena 

státu, který ale principiálně sdílí veškeré hodnoty, o které se společnost sama snaží, zkrátka 

individuální blaho je totožné s blahem všech a toto vše je podřízeno vládě osvícenského 

panovníka, který tuto rovnováhu zajišťuje a který sám je prvním sluhou státu27. Státu je 

podřízeno vše, náboženství, církev, umění, věda a podobně, které jsou chápány jakožto 

vhodné nástroje k tomu, aby dovzdělávaly lid směrem k rozumovému osvobození se ve 

službě státu a jsou tedy i státem kontrolovány a je na ně dohlíženo, aby tuto svou roli plnily 

tak, jak je nezbytné pro jeho správné fungování. Z tohoto faktu vyplývá jistá strohost, neboť 

vše, co je jen lehce zbytečné je odsouzeno a respektuje se pouze to, z čeho má užitek stát 

samotný. Nicméně, ačkoliv byla tato vize, kdy světu měl vládnout rozum a spravedlnost, 

převratná, nebylo možné, aby dosáhla svého cíle. Blaho všech, přestože by to bylo krásné, 

nelze zajistit a na to, aby stát fungoval správně a jeho funkce byly plněny tak, jak mají být, 

neexistuje žádný recept, který by to najisto zajistil.

Později, i kvůli historickému kontextu Francouzské revoluce, se pak centralizované 

státní zřízení ideově i prakticky odděluje od osvícenství jako takového a to si v tomto 

důsledku musí hledat jinou cestu, jiné metody a síly.

Josefinismus se ve svém původním a teoretickém slova smyslu  snažil o vyvázání 

člověka z řemenů teokracie, která vládla světu před ním, nicméně ve výsledku jej uvrhl do 

okovů byrokracie, která sama o sobě nemohla člověku zajistit blaho a štěstí.28

Reformy provedené v josefínském období

Za svého pobytu v Římě Josef formuluje svůj odpor k plýtvání a špatnému 

hospodářskému zacházení duchovních pánů v církevním státě a nečinnost lidí vůči 

zhůvěřilosti a neopodstatněné povýšenosti kněžích a církevních hodnostářů. Proto se 

rozhodl pro velmi radikální reformy, které aplikoval právě ve své říši, mezi nimiž bylo 

například i rušení, v některých případech pouze částečné omezení fungování, klášterů a 

spolu s nimi i některých mnišských řádů.29

Kláštery jsou v této době středisky duchovní správy a soustředí se na faráře, kteří 

mají v josefínské teorii zastávat roli duchovního správce a mají také zodpovídat za osvětu v 

27 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 
Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str.  59

28 MACHOVEC, Milan. Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla).2., V nakladatelství Akropolis 1. vyd. Editor 
Václava Flaišmanová. PRAHA: Akropolis, 2004, 255 s. . ISBN 80-7304-045-X. str. 52 – 66.

29  WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 

Praha: Jelínek, 1945.
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kontextu školství a hospodářství. Církev sama je pod státní správou, respektive její řídící 

osobou, je sám panovník. Ten určuje kolik má církev vlastnit a jak její „nadbytečný“ 

majetek bude přerozdělen tam, kde je ho, dle jeho úsudku, třeba. Pokud by systém 

přerozdělování v rámci církve nefungoval, stát dokonce přebírá celou finanční stránku 

církve do svých rukou.30

K prvním reformám došlo ještě za vlády Marie Terezie v roce 1767, kdy bylo 

omezeno přijímání nových členů do klášterů. Tři roky poté byl omezen věk, kdy mohl být 

skládán řádový slib, na 24 let. V roce 1771 byly zrušeny klášterní žaláře a soudy, které byly 

Josefem považovány za extrémně kruté a také proto, že zastával názor, že každý občan má 

mít právo na světský soud. Josefínská tendence se plně rozvinula až v roce 1772, avšak 

oproti jeho očekáváním se dekrety, kterými upravoval chod a dosah klášterů a jejich moci, 

nesetkávaly s kýženým výsledkem. 

Josef jednal jako fiziokrat, tedy pokládal za zdroj bohatství a blaha státu a tedy i 

lidu, pouze efektivně obdělanou půdu, respektive efektivní hospodářství. Na základě tohoto 

postoje došel až k závěru, že mnoho klášterů a řádů je naprosto zbytečných, někdy dokonce 

až škodlivých (což se týká například žebravých, či rozjímavých řádů) které označoval za 

příživníky společnosti, pro blaho státu a tedy i celé společnosti. V důsledku této konstatace 

se rozhodl (tehdy už coby císař) pro jejich zrušení, ke kterému došlo v roce 1782. Ze zdrojů 

získaných tímto opatřením založil tzv. náboženský fond, ze kterého se mělo čerpat na 

výdaje církevní správy. Josef nechtěl církvi peníze jednoduše zkonfiskovat, ale přesměrovat 

jejich využití takovým směrem, který pokládal za vhodnější a efektivnější v plnění cílů, 

které chápal jako poslání církve. Zachoval takové kláštery, které zajišťovaly alespoň některé 

z, pro ně,j zásadních poslání, jako bylo vzdělávání popřípadě školy, či duchovní správu. V 

roce 1783 jsou kláštery nuceny vysílat své novice do generálních seminářů, neboť 

soukromá klášterní studia byla zakázána a to z toho důvodu, aby byly smazány rozdíly mezi 

světským a církevním člověkem.

Zrušením klášterů Josef doufal, že docílí oproštění se od falešné církve a jejího 

programu. Tyto reformy ale měly významné negativní dopady, neboť Josef měl tendenci 

zasahovat do fungování a do jejich řádů i v případě těch, které ponechal. Mniši, kteří toho 

byli, alespoň fyzicky, schopni, byli vysíláni mimo kláštery, aby šířili a vyučovali 

náboženskou vzdělanost v novém, Josefově slova smyslu a tudíž v budovách, které dříve 

kypěli bohatstvím, zůstávali pouze staří, nemocní, či nemohoucí, v jejichž silách nebylo 

udržovat tak velké komplexy budov a pozemků v chodu. Mnoho klášterů tedy propadá 

30 Historie, Otázky, Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problém katolického osvícenství v českých 
zemích. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. ISBN 1804-1132. Ondřej Bastl – Osobnost 
a role duchovního v josefínské době.
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zkáze, neboť se sem tehdy dostává i mnoho takových lidí, kteří sem míří pouze za vidinou 

snadného živobytí téměř bez práce a na účet státu. Z těch klášterů, které nebyly uzavřeny, 

se Josef snaží vytvořit kulturní střediska, která by měla přispívat duchovní správě, což bylo 

do té doby v naprostém rozporu s klášterním fungováním.

Kláštery, které přežily, a jejich představitelé se dostali do situace naprostého chaosu. 

Kláštery totiž po zrušení exempce již nepodléhaly vládě biskupa dané lokality, ale byly 

vedeni samy sebou a kontrolováni císařem, či osobami, které tím pověřil. Jejich volání o 

pomoc a o změnu neudržitelného stavu však císařem vyslyšeno nebylo. Kvůli vzájemným 

neshodám mezi církví a císařem se tyto reformy nesetkaly s kýženým účinkem a vlastně 

bylo ve výsledku do praxe převedeno jen jejich torzo.

Po Josefově smrti se kláštery opět začaly navracet do předjosefínského stavu a 

nebylo ani využito této převratné fáze k jakémukoliv posunu či vývoji směrem do 

dlouhodoběji udržitelnějších rovin. 31

Josefínský farář

Farář hraje v Josefově reformách klíčovou roli, jeho představa ideálního faráře byla 

taková, že jej chápal jako osobu, která se stává jakýmsi nástrojem státu a jeho názorů. 

Neslouží tedy pouze bohoslužby a kázání, nestará se pouze o vyučování náboženství, ale 

vychovává své ovečky v takovém duchu, aby jejich následné jednání vedlo k většímu blahu 

státu samotného a v důsledku toho i jich samých. 32

Josef se dále snažil o otevření cesty do duchovní správy i řadovým farářům, což 

vedlo k tomu, že upřednostňoval ty, kteří se rozhodli přejít z ryze církevního schématu i do 

částečně světského. Ti měli vyšší platy a byli obecně mnohem privilegovanější, než-li ti, 

kteří se drželi v původních kolejích. Chtěl farářům zajistit i penzi, v čemž viděl takovou 

výhodu, že žádný již příliš starý, či nemocný farář, na to aby správně plnil svou úlohu, 

nebude nucen pracovat, aby ve starém věku měl z čeho žít. Nicméně jím stanovená penze 

byla natolik nízká, že ani toto opatření nevedlo ke svému cíli a hned po Josefově smrti bylo 

i toto opatření zrušeno.

Jako jejich popis práce chápal Josef i jakousi osvětovou činnost, hospodářskou 

výchovu a také vzdělávání lidí obecně, a to jak v otázkách víry, tak i běžného života, který 

31 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 

Praha: Jelínek, 1945.
32 Historie, Otázky, Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problém katolického osvícenství v českých 

zemích. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. ISBN 1804-1132. Str. 112.
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má být veden za cílem blaha všech. Vzhledem k tomu, že tomu tak doposud nebylo, snažil 

se Josef o reformu, která by vedla k zlepšení pozice faráře, a také k tomu, aby se snažili 

sami od sebe z vlastního popudu dělat svou práci dobře. Jelikož církevní vrchnosti v tomto 

snažení, dle jeho názoru,  selhaly, zasáhl on sám, protože chápal duchovní správu jako 

nejvýznamnější instituci, která by měla dopomoci zajišťovat blaho státu.

Po svých farářích Josef vyžaduje píli a střídmost, k čemuž mají inklinovat sami od 

sebe a ne za vidinou osobního zisku, či vyššího platu. Čekal od nich i obětavou péči o 

chudé, nemocné, osiřelé, či jakkoliv znevýhodněné obyvatelé, dalo by se dokonce říci, že od 

svých farářů Josef čekal takovou oddanost věci blaha státu a jeho obyvatel, jakou sám čekal 

od sebe. Tento model, který Josef aplikoval na faráře, mu byl velmi často vytýkán, neboť 

vedl k tomu, že se směšovaly dvě sféry světská a náboženská, avšak je to právě toto 

opatření, které zajišťuje josefínskému faráři nebývalou úctu ve společnosti, která je ale 

způsobená právě jeho společenskou všudypřítomností.

V roce 1782 nařídil, aby všichni faráři začali sbírat všechny státní a církevní výnosy, 

ze kterých pak dal seskládat soupis zákonů a předpisů, podle kterých se každý musel řídit a 

které od této doby byly pro každého dostupné ve všech farních archivech. Josef měl 

tendenci zasahovat i do způsobu, jakým jsou prováděna kázání a i toto ošetřil různými 

nařízeními, která však pozměnila i povinnosti ve vztahu k bohoslužbám i pro světské 

občany.

Samotná tvář kostelů se v této době mění, jsou méně honosné, zpravidla jsou v 

interiéru pouze holé zdi s jednoduchým křížem, neboť nic nesmí odvádět pozornost 

věřících od uctívání Boha.33

Generální semináře

Josef si byl moc dobře vědom toho, že jeho představa faráře je ještě daleko od 

naprostého uvedení do praxe, což jej pravděpodobně navedlo k tomu, že založil instituce, 

které pojmenoval generální semináře. Přestože tato myšlenka nebyla úplně nová, byl to 

právě on, kdo ji zrealizoval.

Aby Josefínští faráři mohli společnost vychovávat jednotně, bylo nezbytné jim 

umožnit studovat uceleným a jednotným způsobem, což nebylo reálné dokud jejich 

výchova a vzdělávání spadalo pod jednotlivé kláštery. Josef byl přesvědčen že, aby faráři 
33 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 

Praha: Jelínek, 1945.
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byli schopni vychovávat správným způsobem své svěřence, je nezbytné vyvázat je z 

církevního vlivu a formovat je už při jejich studiích tak, aby své poslání chápali výhradně 

jako službu státu, jeho potřebám a v důsledku toho jeho blahu. Byl to totiž právě farář, kdo 

měl vychovávat, vysvětlovat a obhajovat stát a jeho kroky v očích lidu. Josef zastával názor, 

že vše, co je v církvi přidané a dovymyšlené člověkem, spadá nyní pod stát - tedy do moci 

panovníka - který v těchto ohledech bude zastávat rozhodující postavení, tedy jeho 

pravomocí bude jak případná úprava některých z těchto aspektů, tak i možné zrušení, či 

omezení nepotřebných součástí dosavadního církevního systému. Nic z tohoto ovšem 

neznamená, že by Boží existence byla za josefinismu jakkoliv zpochybňována, ba právě 

naopak, na tomto základě byla tato ideologie postavena, ale Josef vnímal jako zásadní 

právě rozdělení na věci světské a náboženské. Bohu, co je boží, císařovi, co je císařovo.34 

Do tohoto schématu zapadala disciplína a učení uvnitř kléru, jako to světské, což právě 

Josef ošetřil založením generálních seminářů.

V generálních seminářích byl sjednocený výběr literatury, novicové měli přesně 

naplánovaný režim jejich každodenních činností a vůbec všeho, co mohlo ovlivnit smýšlení 

budoucích kněží, veškerá organizace byla pod kontrolou panovníka, resp. osoby jím 

pověřené. Seminaristé byli pod neustálým dozorem svých nadřízených a také byli 

udržováni neustále pospolu, což zabraňovalo jakémusi plýtvání energií na nepotřebné věci 

– byli neustále pod dohledem. Tento způsob organizace měl vést k jednotné teologické a 

morální výchově budoucích farářů, kteří pak dále vychovávají lid. 35

Na konci března roku 1783 vydává císař zákaz výuky teologie a filosofie v jakýchkoliv 

jiných ústavech či klášterech, než-li v generálních seminářích, které svěřil do správy 

osvícenci Rautenstrauchovi, který se tak stává hlavním organizátorem a myšlenkovým 

vůdcem generálních seminářů. V těchto nově vzniklých institucích měl být budoucí farář 

vychováván ne pouze jakožto církevní sluha, ale také jako světský, avšak nanejvýš zbožný 

člověk, jež slouží lidstvu a státu, kterému se také jako jedinému zodpovídá. Generální 

semináře jsou také naprosto vyvázané od Říma, papež nad nimi tedy nemá žádnou moc. 

Rautenstrauch chápal jako své nejdůležitější poslání v roli ředitele generálních seminářů 

umožnit proniknutí podstaty pravé pobožnosti do zdejší výuky a za svého největšího 

nepřítele, při tomto snažení, označoval právě dříve platící barokní způsob zbožnosti. Josef 

si ve svém nadšení neuvědomoval, že reformy potřebují nějaký čas, aby se jejich vliv objevil 

v praxi, čehož si Rautenstrauch vědom byl, a toto vedlo k jejich občasným neshodám. Před 

svou smrtí, která znamenala pro samotnou podstatu generálních seminářů velkou ztrátu, v 
34 Historie, Otázky, Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problém katolického osvícenství v českých 

zemích. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. ISBN 1804-1132. Str. 112.
35 Historie, Otázky, Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problém katolického osvícenství v českých 

zemích. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. ISBN 1804-1132..
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roce 1785 Rautenstrauch vyslovuje přání, aby se jeho nástupcem stal Augustin Zippe. Ten 

nakonec na tento post nastoupil a vzhledem k tomu, že sám pocházel z chudých poměrů a 

tudíž dobře znal tuto těžko snesitelnou situaci, zaměřil se na podporu nadaných avšak 

ekonomicky znevýhodněných studentů a na péči o chudé a jejich vzdělávání. Zippe 

naprosto korespondoval s Josefovou představou josefínského faráře (dokonce vydává dílo 

zaměřené právě na tuto problematiku, Šest kázání konaná z podnětu ústavu pro péči o 

chudé, zřízené v České Kamenici, ve kterém se v mnohém, hlavně v předmluvě, odkazuje 

na Muratoriho a Jansena a líčí zde teorie o péči právě podle Muratoriho). Zippe přebírá 

Muratoriho koncept pravé pobožnosti a odsuzuje dlouhá náboženská cvičení a jezuitské, či 

barokně katolické tendence, nad které staví aktivní starost o bližní a hlásá o nezbytnosti 

celkové myšlenkové reformy přístupu k náboženské pobožnosti. Ve chvíli, kdy byl založen 

generální seminář v Praze je tedy odvelen tam, aby zde zastával post rektora. Zippeho 

postoj k náboženské morálce je patrný z této citace: Mravní charakter duchovního 

správce jest„Kristem vedený, vždy činný duch, jež miluje lidi, vlast a povolání, rozšiřuje 

náboženství a ctnost a s touže vnitřní a vnější blažeností rozšiřuje vyučování a mravní 

působení mezi lidmi“.36

Svou roli rektora bere velmi vážně a je přesvědčen, že sám musí jít vzorem všem 

alumnům, na které je stejně náročný, jako sám na sebe. Káže hlavně toleranci a 

snášenlivost vůči jinověrcům a za jeho vedení se z generálního semináře v Praze stává 

exemplární instituce.

Zippe pochopil, že v Dobrovském je skryt velmi důležitý a v budoucnu 

pravděpodobně společensky velmi přínosný muž a z tohoto důvodu jej dosadil na post 

nejprve vicerektora později rektora generálního semináře v Hradisku u Olomouce. I přes 

jeho četné nepřátelé, které si vytvořil svým literárně kritickým přístupem k náboženství a 

církvi obecně, neomezuje nijak svou práci zaměřenou právě na výklad pravé zbožnosti 

podle Muratoriho (jeho chápal jako otce katolického osvícenství) a překladů jeho děl. Ty 

ovšem nikdy, kvůli jezuitské cenzuře nebyly vydány. Jeho neustávající kritika touhy po 

zázracích, falešné sentimentality, které pouze zakrývají princip pravé pobožnosti podle 

Muratoriho, se setkává stále se stejným odporem ze strany jezuitů. V důsledku svého 

snažení by se dal Dobrovský považovat za hlavní zdroj, respektive zprostředkovatele, 

Muratoriho teorií v českých zemích. Káže pouze nezprostředkovanou víru skrze lásku, ke 

které není potřeba žádných církevních ceremonií.37

36  WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 

Praha: Jelínek, 1945.  s 153.
37 WINTER, Eduard. Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám čech a moravy 1740-1848. 

Praha: Jelínek, 1945.
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V polovině osmdesátých let se ale počet chovanců generálních seminářů rapidně 

snížil a s tím ruku v ruce přicházela hrozba nedostatku kněží k pastoraci. Josef II. byl tedy 

nucen přistoupit na opatření, která by tomuto poklesu zabránila. Přes veškeré jeho snahy 

se ale generální semináře netěšily nijaké náklonnosti, a to hlavně ze strany biskupů, kteří 

těžce nesli ten fakt, že přišli o své studenty, které museli postoupit státu. Tedy že budoucí 

církevní hodnostáři jsou vychováváni světsky a oni nad nimi tudíž nemají svou původně 

úplnou kontrolu . Biskupové se dožadovali možnosti dohledu ze strany církve nad svými 

studenty a dále byly také velmi hlasité stížnosti dvorských úřadů, kteří se odvolávali na 

neefektivnost, nákladnost a bezúčelnost těchto institucí.38

Když v roce 1790 Josef II. umírá, zapříčiní kritika generálních seminářů ze strany 

biskupů jejich konec. Biskupové tedy nakonec dosáhnou svého a výchova noviců je vrácena 

do jejich rukou. Nicméně i přes tak krátkou dobu působnosti je znát vliv generálních 

seminářů a jejich způsobu výuky ještě v průběhu 19. století.39

IV. Část

Závěr

Ve své práci jsem se snažila ukázat vliv Muratoriho myšlenek na přesvědčení Josefa 

Dobrovského a také na politickou vládu Josefa II., který měl ve své době největší 

předpoklady pro uvedení konkrétních myšlenek do společenské praxe.

Za nejzásadnější považuji to, že oba později jmenovaní vycházejí, respektive přijali 

za svou, Muratoriho definici pravé pobožnosti, na jejímž základě se oba začali odklánět a 

vyhraňovat vůči baroknímu katolicismu i na něj navazujícímu katolickému osvícenství. 

Toto zvnitřnění víry a tedy sekundárně i oddělení věcí na světské a náboženské vedlo k 

přeorganizování společnosti v českých zemích. Dobrovský tak činil zpočátku pouze ve sféře 

intelektuální, ale od chvíle, kdy se stal rektorem generálního semináře na Moravě uváděl 

některé myšlenky „do života“. Josef II. vzhledem k svému postavení neměl nijak významně 

(alespoň v době své samovlády) svázané ruce a mohl své přesvědčení šířit skrze svůj 

politický vliv po celé své říši.

38 Historie, Otázky, Problémy. Od barokní piety k interiorizaci víry? Problém katolického osvícenství v českých 
zemích. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. ISBN 1804-1132. Str. 109 – 118.

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

Praha: Jelínek, 1945.
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Další spojitost mezi Muratorim a změnami v českých zemích je viditelná i v 

konceptu Josefínského faráře a církve jakožto nástroje státu. Ty má podle Muratoriho 

člověk chápat jako nadřazené autority a důvěřovat jim, že po něm vyžadují konkrétní 

skutky a kontrolují jeho jednání pouze z toho důvodu, že tyto činnosti vykládají jako dobré 

pro každého jedince osobně. Muratori apriori nepovažuje všechny veřejné církevní úkony 

za špatné. Podle něj je třeba ctít to, že církev funguje nějakým daným způsobem. Tento 

může být sice na první pohled pro nevzdělaného nesrozumitelný, ale po hlubší úvaze je 

patrné, že i tato instituce má svou důležitou roli v kontextu osvícenského státu.

Propojením vnitřní víry s její veřejnou součástí tak později vzniká koncept, který lze, 

po mém soudu, stále odvodit z Muratoriho díla. Takovým pojetím se řídil jak Dobrovský 

tak i Josef II. V konečném důsledku i běžní lidé k přijetí takového názoru byli buď nuceni 

nebo, jak si Josef II. přál, vyhledávali a respektovali takové pojetí zbožnosti sami od sebe a 

z pravého přesvědčení.

Teorie obecného blaha všech, která je v josefinismu přítomná, může být také co do 

svého myšlenkového původu také odvozena z Muratoriho pojetí zbožnosti. Muratori sice 

staví své úvahy na konceptu přirozeného práva, který převzal od Aristotela, ale ani tento 

fakt nijak nezpochybňuje význam Muratoriho původních myšlenek.

V závěru své práce bych chtěla zmínit, že považuji vliv Ludovica Muratoriho za velmi 

významný a pravděpodobně zcela klíčový co do jeho možného účinku na politické 

uspořádání a společenský pořádek v českých zemích za vlády Josefa II. Přestože je Josefův 

záměr o společenského uspořádání v některých bodech odlišný, vliv Muratoriho konceptu 

pravé pobožnosti se velmi pravděpodobně právě díky tomuto panovníkovi v českých 

zemích prosadil a „zdomácněl“ a v posledku se skrze vzácné „spolupůsobení“ Dobrovského 

i Josefa II. dostal mezi běžné obyvatele.

Na závěr bych ještě chtěla zmínit, že vzhledem k tomu, že jsem alespoň částečně 

mohla proniknout do této problematiky, zjistila jsem, jak mnoho, svým úzce vymezeným 

tématem, opomíjím. Ve svém dalším studiu, které ještě nadále směřuji do kontextu 

náboženství, bych se chtěla opět věnovat náboženským vlivům, které ovlivňují každodenní 

fungování společností a které určují i jejich ráz a směr. Informace, které jsem nastřádala v 

průběhu této práce, bych později ještě chtěla využít, respektive rozvést, neboť jsem si 

vědoma toho, jak mnoho osobností a myšlenek je zde pro mne a mé další studium,ještě k 

dispozici.
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V. Část

Použitá literatura a prameny

Prameny:

Ludovico Antonio Muratori

O prawé křestianské pobožnosti, kniha lamynda prytanya aneb slowutného 

muže Ludwjka Antony Muratorya,

 we wlaskným gazyku sepsaná nynj pak do czesstiny přenesená. W praze, cís. král. 

prawidelná sskolska kněhotiskárna 1778.8 352 – [IV] p.

Překlad Martin Wolff z latiny

Sekundární literatura

Jaroslav Lorman, Daniela Tinková

Post tenebras spero lucem, Duchovní tvář českého a moravského osvícenství

Casablanca, 2008

ISBN 978-80-903756-6-6

Milan Machovec

Josef Dobrovský (studie s ukázkami z díla)

Akropolis, 2004

ISBN 80-7304-045-X

Jiří Mikulec

31.7. 1627 Rekatolizace šlechty v čechách, Čí je to země toho je i náboženství

Havran, Praha, 2005

ISBN 80-86515- 54-0

Církev a zrod moderní racionality

k vydání připravili: Martina Ondo-Grečenková, Jiří Mikulec

Historický ústav PRAHA, 2008

ISBN 978-80-7286-138-5

Josef Táborský
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Reformní katolík Josef dobrovský

L.Marek Brno, 2007

ISBN 978-8087127-00-1

HOP – od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství 

v českých zemích

Vědečtí redaktoři čísla: Daniela Tinková, Jaroslav Lorman

Filosofiská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009

ISBN 1804-1132

Eduard Winter

Josefinismus a jeho dějiny: příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 

1740-1848

PRAHA: Jelínek, 1945

Ostatní používané zdroje:

Judaismus, Křesťanství a Islám

Editoři: Helena Pavlicová, Břetislav Horyna

Olomouc, 2003

ISBN 80-7182-165-9

Internetové odkazy

Catholic Encyklopedia

Http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Luigi_Antonio_Muratori

14.06. 2012 16:24.

Bakalářská práce z FHS UK

Ohlasy rušení řeholí v habsburské monarchii v 18. století

Petr Thót, vedoucí práce: pavel Himl Dr.Phil.
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