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Úvod 

Předkládaná disertační práce se zabývá klasiCkou otázkou, jak se Čechy, v roce 1620 

dominantně heretické, staly do konce 17. století téměř úplně katolickými? Historiografie 

nejprve považovala za dostatečné vysvětlení působení politické moci, což podporovalo tezi o 

bytostně protestantském národě, jehož duše byla znásilněna. Později se vynořila otázka 
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původnosti domácího vývoje a další generace se pokusila proniknout do kultury, jež z této 

evoluce vzešla. V současnosti hledají historikové hybné síly rekatolizace ve společnosti a 

mocenských vztazích. 

Tato disertační práce si klade za cíl pokusit se přechod Čech do katolického tábora 

opět nahlédnout z perspektivy náboženských dějin 17. století. Historiografické variace totiž 

objasňují veškerá zákoutí daného fenoménu, ale mají tendenci vynechat čistě náboženské 

vysvětlení vývoje v zemi. Tím předkládaná disertace nerozumí hluboké vnitřní pohnutky, 

které každého člověka zvlášť vedou k přijetí či odmítnutí katolické víry. Není v našich silách 

je postihnout, nebo pouze v malé míře či chybně. Náboženský vývoj chápeme jako 

náboženský život lidí původně vyznávajících různé nekatolické konfese, kteří postupně přejali 

římskokatolický způsob života a myšlení. V této práci postupujeme, mutatis mutandis, po 

vzoru britských historiků jako Eamon Duffy, kteří ukázali, jak většina anglického 

obyvatelstva pomalu, téměř nepozorovaně, upustila v průběhu 16. století od katolictví.1 

K jakým náboženským změnám došlo v Čechách v 17. století? Jak se pražská arcidiecéze – 

neboť právě tou se zabýváme – postupně stala katolickou? 

Analogie mezi Čechami sedmnáctého století a Anglií ve století šestnáctém se zdá být 

obzvláště plodná. V obou případech dochází k agónii starého náboženského uspořádání a přes 

sérii přechodných stavů se dospívá ke zrodu náboženství nového. Paralelou anglických 

church papist, jež Řím nepovažuje za pravé katolíky a Londýn zase za skutečné anglikány, 

jsou právě čeští věřící, kteří se vzdali nekatolických konfesí, aniž by však zcela splňovali to, 

co od svých oveček očekávala katolická hierarchie. Je možné studovat proces náboženské 

proměny optikou Eamona Duffyho, co nejblíže konkrétnímu, náboženským gestům a 

záležitostem? 

Na rozdíl od anglosaského historika nemáme k dispozici zápisky faráře, díky nimž 

bychom mohli rok po roce sledovat jeho náboženský přerod. Nicméně jsme zvolili stejný úhel 

pohledu. Jak jinak než studiem kléru porozumět přechodu české společnosti ke katolictví? 

Zkoumání kněží v tomto případě neusiluje o poznání uspořádání kléru prostřednictvím 

sociálně-prosopografické studie po vzoru francouzských monografií o jednotlivých diecézích. 

Tyto knihy většinou sdělí jen velmi málo o vlastní náboženské činnosti církevních 

představitelů. Rekonstrukcí sociálního prostředí přiznají klerikům jejich místo v soudobé 

hierarchii, ale jen vzácně dokážou objasnit, jakou roli hráli coby pastýři duší. Právě na to se 

                                                           
1 Eamon DUFFY, The Stripping of Altars. Traditional Religion in England 1400-1580, London, Yale University 
Press, 1992; Eamon DUFFY, The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English Village, New 
Haven-London, Yale University Press, 2001. 
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však chceme zaměřit: na činnost katolického, zejména sekulárního kléru, na to, jak je jejich 

působení vnímáno farníky, na chování kněží ve farnostech, na to, jak přistupují k udělování 

svátostí a jak si hledí péče o duše. Zároveň usilujeme postihnout, jak lidé pod vlivem vnějších 

událostí a kazatelské propagace katolické víry reagují na římské náboženství a jak se jejich 

praktiky postupně mění. Zabývat se náboženskou proměnou, již Čechy zaznamenaly v 17. 

století, tedy ve zkratce znamená snažit se pochopit, co mohl zcela konkrétně prožívat prostý 

farník ze své kostelní lavice.  

Korpus 

Poznat, jak člověk vstupuje do katolického „biotopu“, či jak se do něj navrací, do 

velké míry záleží na pramenech, které má badatel k dispozici, aby mohl takovou studii zdárně 

dokončit. 

Fondy pražské arcidiecéze jsou neobyčejně bohaté a jejich kompletní prostudování je 

pro toto období nemyslitelné. Postupovali jsme tedy prostřednictvím výběrových sondáží. 

Nejdůkladnější průzkum zahrnul období třicetileté války, protože právě v tomto okamžiku se 

rozbíhá úsilí o náboženskou proměnu, jež pomalu přináší své ovoce, což je možné ověřit díky 

sondážím prováděným v pravidelných intervalech. Naše práce se vyznačuje snad výraznějším 

využitím konzistorních spisů při výzkumu, než je obvyklé. Ty se nám jeví jako ideální 

pramen pro poznání úhlu pohledu tvůrců reformního díla. Písař konzistoře totiž zaznamenával 

nejen projednávané záležitosti, ale také přijaté dopisy a učiněná rozhodnutí. Tyto objemné 

svazky s krátkými, především latinskými zápisy umožňují poznat konkrétní problémy, jimž 

museli čelit pražští preláti zodpovídající za každodenní chod a řízení arcidiecéze. Acta 

consistorialia jsou navíc užitečnými buzolami pro orientaci v moři rozličné korespondence, 

kterou kartony obsahují. V této záplavě archiválií bylo třeba se držet těch nejvýznačnějších 

vzhledem k našemu tématu. Případy communicatio in sacris neboli aktivní účasti kacíře na 

katolických obřadech či naopak o probíhajících náboženských změnách vypovědí více než 

například odmítání desátků, při němž vždycky hrají spornou roli teologické ohledy. 

V původním pojetí měly pro naši disertační práci jako jeden z důležitých archivních souborů 

posloužit odpovědi farářů na otázky konzistoře z let 1677 a 1700. Ovšem na rady J. Mikulce 

jsme omezili výzkum na Prahu a několik dalších okrsků. Rozdíly v odpovědích farářů 

držících stejná beneficia v letech 1677 a 1700 totiž neposkytují tolik informací o probíhajícím 

náboženské vývoji, kolik bychom si přáli. Navíc vzhledem k systematické edici připravované 

M. Ryantovou a jejími žáky by bylo zbytečné vyvíjet v tomto směru úsilí o zpřístupnění 

pramene, který bude veřejnosti brzy k dispozici. Dalším zklamáním byl průzkum vizitačních 
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spisů. Mnohdy samozřejmě obsahují cenná sdělení, ale inventáře sakristií, které jsou v nich 

zahrnuté, ve výsledku poskytují živější a přesnější obraz náboženského života farností než 

dlouhé latinské zprávy vikářů. Navíc by bylo třeba systematického inventáře vizitací, aby 

bylo možno navázat na průkopnickou práci V. Semerádové.2 Jenomže zápisy jsou náhodně 

roztroušené po fondech, takže systematická studie je při stavu našich vědomostí prozatím 

nemyslitelná. Pro doplnění jsme podle potřeby použili série korespondencí (Emanata et 

Recepta), fondy KFD, kartony s vikářskými zprávami o stavu kostelů a beneficií, fondy 

Historica atd. 

Ve Vídni jsme na radu A. Catalana prošli některé kartony archivu rodiny Harrachů 

(AVA-FA Harrach), především těch, které se týkají liturgických otázek, v Mnichově (Bayer. 

Hauptstaatsarchiv Abtlg. V Staatsarchiv für Oberbayern) písemnosti k uvedení kongregace 

bartolomitů do Čech. V Římě jsme se v různých archivních fondech Svatého stolce spíše než 

na dobře známé série fondů nunciatur zaměřili na ne tolik prostudované oblasti otázek svátostí 

a liturgie, zejména na málo prozkoumané fondy Kongregace koncilu. Kromě Archivio Segreto 

jsme dále mohli využít několika archivních objevů díky nedávnému otevření některých fondů, 

například Kongregace pro obřady a hlavně Svatého oficia. V archivech Paláce římské a 

obecné inkvizice se podařilo kromě série dokumentů, které přinášejí velmi důležité informace 

o doktrinálním aspektu pastoračních problémů v Čechách, najít zcela nevydanou složku o 

zákazu přijímání z kalicha, které Čechům povolil Pius IV., což nás více než povzbudilo v naší 

perspektivě výzkumu praktik udělování a přijímání svátostí. Prostudování tohoto zákazu nám 

konečně poskytlo pevnou půdu pro výzkum farní situace v roce 1620, kterou jsme hledali. 

Nicméně, abychom tento zdroj dokázali plně využít, bylo třeba vrátit se k tridentskému 

koncilu. K tomuto účelu výborně posloužilo kvantum dokumentů vydaných pod Ehsesovým 

dohledem v objemných svazcích Concilium Tridentinum, stejně jako edice nunciatur a série 

týkající se českých sněmů. Pak stačilo přistoupit ke srovnání se spisy pocházejícími z pražské 

arcidiecéze, které jsme v určitém množství našli v jejím archivu.  

Abychom archivním dokumentům náležitě porozuměli, je třeba je porovnat se 

soudobou tištěnou literaturou, s propagačními listy stejně jako s teologickými pojednáními, 

misály, polemickými knihami atd. Pařížské fondy Národní knihovny (BnF) a knihovny 

Sainte-Geneviève sice dělají čest duševní zvídavosti vzdělanců Starého režimu, zajisté však 

neumožňují výzkum náboženské situace v Čechách. Pražská premonstrátská knihovna na 

                                                           
2 Veronika SEMERÁDOVÁ « Vizitační písemnosti Čech 17. století (Farní kostely a farní klérus pražské 
arcidiecéze v letech 1623 až 1694) », Sborník Archivních Prací, 47, 1997, s. 125-204. 



 5

Strahově nám otevřela svůj fond, nenahraditelný pro bádání o českých náboženských 

dějinách, který jsme doplnili výzkumy ve studovně ORST v Klementinu. 

Výsledky 

Tato disertační práce ukazuje, že náboženská proměna, kterou obyvatelé pražské 

arcidiecéze prošli v období mezi tridentským koncilem a koncem 17. století, byla zejména 

liturgickou reformou, tedy reformou veřejné podoby církevních obřadů – gest, úkonů a 

modliteb. Přesto váháme tuto reformu označit za tridentskou v tom smyslu, v jakém ji chápe 

zbytek západního katolictva. Pokoncilní reforma totiž postupně vyzkoušela dvě metody, jež 

jsou v mnoha ohledech protichůdné, přestože obě vycházejí z tridentských dekretů. Úspěch 

druhé metody, uplatněné po roce 1621, zdárně čerpá poučení z neúspěchů metody první. 

Návrat Čech do lůna římské církve byl na tridentském koncilu představen jako zvláštní 

případ a věnovala se mu speciální diskuse. Oproti tehdejšímu přesvědčení a tomu, co se někdy 

píše, se i přes politický nátlak teologové vážně zabývali otázkou povolení kalicha. Zvažovali 

jeho zavedení v praxi a dotkli se rovněž problému communicatio in sacris. Většina se sice 

vyslovila ve prospěch koncese, ale především s ohledem na uskutečnění sjednocení s církví. 

Nepřátelský postoj biskupů málem zapříčinil ztroskotání celého úsilí, ale Pius IV., který 

vnímal císařský nátlak citlivěji než koncil, nakonec kalich povolil (kapitola I). 

Zbývalo uzavřít církevní jednotu. Pokusy v tomto směru pokračovaly až do doby 

Klementa VIII. a mnohdy se zdá, že nunciové nebyli od cíle daleko. Ke sjednocení však 

nedošlo, a to z  různých důvodů. Na vině bylo jak rozdělení katolického tábora, v němž plánu 

sjednocení oponoval arcibiskup, tak nepřekonatelné nepřátelství vůči Římu charakteristické 

pro tábor pod obojí, nemluvě o slabé císařské podpoře a vnitřnímu štěpení utrakvismu 

(kapitola II). 

Římská politika však měla za následek udržování nejasností v oblasti doktríny a 

svátostí, přičemž v českých farnostech došlo k mnoha případům communicatio in sacris. A i 

když se na počátku 17. století z farností začaly ozývat stížnosti, nunciatura změnila postoj a 

biskupové do Říma posílali prosby za zrušení kalicha, Svatý stolec zachoval status quo 

(kapitola III). 

To, co mohlo působit jako snaha udržet si výhodnou politickou pozici, se po vydání 

Majestátu stalo známkou obezřetnosti. Katolíci coby poslední obránci fikce království dvojího 

lidu čelili se stavovským povstáním a vynucením přísahy hrozbě úplného vymýcení, podobně 

jako tomu bylo v Anglii. Avšak po vítězství roku 1620 se znovu a se vší vážností vynořila 

otázka zákazu kalicha. S vědomím důsledků a vzhledem k šedesáti letům neplodných pokusů 
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o sjednocení si katolická hierarchie nakonec zvolila ve snaze o návrat Čech do lůna římské 

církve obtížnou cestu rekatolizace (kapitola IV). 

Historické okolnosti desetiletí po roce 1620, které umožnily uskutečnění tolik 

očekávané reformy v Čechách, byly zároveň dobou velkého katolického misionářského hnutí 

počátku 17. století. Veškerá zásluha za tento rozkvět patří Čechám, úzce spojeným s novou 

kongregací De Propaganda fide, kam také směřovalo misionářské úsilí řeholních řádů. 

Nicméně živé debaty, které toto hnutí doprovázely, se nedotýkaly pražské arcidiecéze jako 

takové, ačkoli v ní docházelo k rozporům, jejichž intenzita plně odpovídala velkému významu 

řeholníků pro znovuzískání duší v Čechách. Jedním z rozporných témat bylo daňové 

osvobození církevních osob, na nějž cílili reformátoři, ale které bylo zároveň nezbytným 

nástrojem reformy (kapitola V). 

Realizace misionářských teorií závisela na politické moci. Ta v letech po roce 1620 

postupně, a nikoli bez odporu, přistoupila k zásadním krokům, napřed k odstranění 

heretických autorit a vedení, poté k vyhlášení katolického království v roce 1627, a to 

navzdory odlišným názorům církve a státu na postavení duchovní a světské moci. Konkrétní 

uspořádání katolického království se zrodilo z neustálého napětí mezi těmito „dvěma 

královstvími“. Ve dvacátých letech tak byla nastolena situace „po anglickém způsobu“, pouze 

naopak. Vzniklo katolické království s většinově kacířským obyvatelstvem. Tito lidé se 

museli včlenit do nového právního rámce a přistoupili k tomu formou kompromisů, jež se 

nezdály být zřejmou hrozbou pro víru, kterou vyznávali. Podobně jako angličtí church papist i 

oni se tak často nechávali – mnohdy nevědomky – pohltit pomalým soukolím náboženské 

proměny (kapitola VI). 

V letech předcházejících saskému vpádu na konci roku 1631 situace ve farnostech jen 

nepatrně odráží drastickou reformu vedenou kardinálem Harrachem, který se nejprve zaměřil 

na konzistoř, dále na arcidiecézní územní organizaci a konečně na nesourodý klérus, který 

měl k dispozici. Obnovení dohledu nad kněžími, konec veřejného konkubinátu, hon na 

communicatio in sacris se začaly uskutečňovat až krátce před příchodem Sasů. Pro 

nekatolické věřící, které reforma připravila o pastory, z nichž jen velmi málo bylo nahrazeno 

katolickými kněžími, nový náboženský pořádek znamenal zavření kostelů. Zároveň se 

projevil v zavedení nové podoby církevních obřadů. Od nynějška se přinejmenším jednou 

ročně vyžadovalo přijímání sub una, a to po velikonoční zpovědi. Dostát tomuto požadavku 

znamenalo prokázat se jako horlivý katolík (kapitola VII). 

Příchod Sasů poskytl příležitost ke zhroucení nového, příliš čerstvého a příliš 

nenáviděného politicko-náboženského systému. Jakmile se však okupující vojska usadila v 



 7

zemi, pozice katolíků najednou nevyhlížely tak špatně. Nejenom, že se zachovala část 

klášterní a farní sítě, ale osvoboditelé navíc začali působit jako utlačovatelé. Po odchodu Sasů 

se problém početných odpadlíků obratně vyřešil díky kardinálu Harrachovi. Neúspěch 

obnovení reformy v roce 1635 vedl k jejímu omezení co do počtu aktivit. Jakmile se vojska 

stáhla zpět, konzistoř se pustila do práce na zlepšení kvality kléru, zatímco misionáři se 

věnovali kazatelské činnosti. V zemi, v níž chyběla autorita, přesto nebyla o konverze nouze. 

Někdy na sebe braly podobu kolektivního podřízení celých společenství římské církvi, 

přičemž mezi mnoha různými důvody hrála kromě duchovních pohnutek svou roli také touha 

zapojit se do nového katolického uspořádání společnosti vznikajícího po roce 1620. Válka a 

sdílené utrpení pravděpodobně proměnily způsob, jakým obyvatelstvo pohlíželo na katolickou 

církev. Obtíže doby bezpochyby přivedly na pastorační pole dosud ležící ladem nezakotvené 

obyvatelstvo, které nebylo prostoupené jasnými myšlenkami, ani organizované kolem vůdčích 

postav. Tito lidé nebyli ani katolíci, ani kacíři, nýbrž – řečeno slovy vizitátorů – „pohané“ 

(kapitola VIII). 

Válka tedy hrála významnou roli jako katalyzátor náboženské proměny v Čechách. 

Tato zkušenost však silně poznamenala také místní katolicismus, který díky ní dospěl k 

vlastní identitě vyznačující se důležitou rolí kléru. V roce 1648 kněží neváhali a chopili se 

zbraní k obraně hlavního města, povzbuzovali obyvatelstvo a ve společnosti, jejíž vojenské 

elity se dostaly do nepřátelského zajetí, fungovali jako zásadní rozhodovací síla. Tyto 

hrdinské činy jsou odrazem obvyklého chování některých kněží, jež za normálních okolností 

nebylo příliš oblíbené. Tito vojáci v kněžském rouchu s mušketou zacházeli stejně obratně 

jako s kropáčem a neváhali sáhnout po zbrani z jakéhokoli pochybného důvodu. Své farnosti 

drželi jako pevnosti, doháněli k zoufalství své věřící, kteří museli snášet jejich nároky, a 

pobuřovali konzistoř prosycenou boromejskými zásadami. Nicméně dokázali udržet své 

farnosti a prosadit se u obyvatelstva. To bylo v tuto chvíli nejdůležitější. Válka však nebyla 

pouze příležitostí, aby zazářily vojenské kvality a velitelské schopnosti některých kněží. 

Zároveň byla pro klérus dobou intenzivní duchovní aktivity, která mnohdy vedla až 

k mystickým zkušenostem. Prožité utrpení se stalo duchovní vzpruhou a v části kléru 

obnovilo horlivost a zanícení. Laické obyvatelstvo nezůstávalo stranou, přinejmenším 

v oblastech, kde bylo náboženské vedení na vyšší úrovni. Válka ve věřících probudila hnutí 

zbožnosti k Panně Marii, zaměřené na její přímluvu, a tedy bytostně katolické. Tato pietas 

mariana se po roce 1648 stala hlavním rysem pietas boemica (kapitola IX). 

Délka války se rovnala době, za kterou jedna generace dosáhla dospělosti. V tomto 

v důsledku skromném časovém horizontu hrála roli velice mocného urychlovače náboženské 



 8

proměny. Postupně došlo – částečně také její vlastní zásluhou – k přisvojení reformy 

uskutečňované v letech bezprostředně po roce 1620 ze strany obyvatelstva. Římské 

náboženství pro Čechy roku 1630 představovalo tyranii, jež jim byla vnucována. V roce 1648 

to byla již samozřejmost a nedílná součást zemské identity. Přesto byla náboženská situace na 

počátku padesátých let ještě značně rozporná. Současně s nastolením míru došlo k výrazné 

obnově reformního hnutí, a to v dosud nepoznané atmosféře spolupráce světských a 

náboženských autorit. Z tohoto úsilí vzešla série důležitých statistických průzkumů. Podávají 

nám obraz farní sítě, která je hodná svého jména v Kladském hrabství, na jihu a západě 

arcidiecéze, zatímco v ostatních částech spíše než souvislou síť tvoří tu a tam jakási farní 

souostroví. Stejně je tomu s věřícími, neboť je stále mnoho oblastí, které zůstávají 

nekatolické. Nicméně situace se liší farnost od farnosti. Úsilí poslední komise odstranilo 

statistický problém hereze, ale ukázalo novou realitu, totiž proměnu samotných pojmů katolík 

a kacíř. Pouhý velikonoční konformismus totiž přestával stačit. V Čechách padesátých let 17. 

století politické i církevní autority začaly pochybovat o pouhém ústním přijetí katolictví a 

přistoupily k požadavku vnitřního obrácení (kapitola X). 

Tento vývoj charakterizuje druhou polovinu 17. století. Přes zdánlivou nehybnost 

popisů dochází k hlubokým proměnám. Vesnické obyvatelstvo je za Harracha nuceně 

katolické, za Valdštejna nevědomé a za Breunera jsou to katolíci, které je třeba chránit před 

zbývajícími tajnými kacíři. Hereze je nyní o to nebezpečnější, že zcela zmizela z obzoru 

všední každodennosti. Přelom osmdesátých let, kdy vymírá generace, jež poznala jiný 

oficiální kult než katolický, neřeší ani problém vnitřní organizace a farních pustin, ani otázku 

náboženské nevzdělanosti. Projevuje se však vzrůstem horlivosti, o níž spíše než existence 

bratrstev svědčí rozvoj poutnictví. Výstižným symbolem pak může být úplné dotvoření 

domácího kléru, vzdělaného a svázaného se zemí, prodchnutého náročným ideálem kněžství, 

sdíleným s obyvatelstvem, z něhož tito lidé vzešli. Dále je tu křesťanstvo neorganizované ve 

farnostech, protože pražská arcidiecéze kvůli své specifické geografii kompenzuje nedostatek 

farností a diecézí význačnými místními centry, jako jsou velká opatství a poutní místa všech 

velikostí. Disponuje především postupně se utvářející specifickou krajinou, jejíž barokní ráz 

vizuálně vepisuje do běžného každodenního prostoru projevy společenské zbožnosti (kapitola 

XI). 

Změna, kterou běžný farník této arcidiecéze zaznamenal v průběhu 17. století, se týká 

podoby církevních obřadů. Staří katolíci a noví konvertité byli ve dvacátých letech postaveni 

před zrušení přijímání z kalicha, v polovině století pak před reformu obřadů a breviáře. Tento 

tak dlouho očekávaný krok zkrátil a pořímštil pražskou liturgii. Trvalý odpor metropolitních 
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kanovníků nezabránil sjednocení různorodých liturgií, které se do té doby ve farnostech 

uplatňovaly. Veřejné modlitby se připodobnily římským vzorům, staly se důvěrnější a 

mariánštější. Pražská liturgie nezanikla, nýbrž se pořímštila a ze setkání liturgického času s 

životním rytmem obyvatel se zrodil vlastní kalendář arcidiecéze. V Čechách, které 

trpěly nedostatkem kněží a často se musely spokojit s nedělní pobožností vedenou kostelním 

zpěvákem, dal významný podíl společenství věřících na liturgickém životě vzniknout 

originální podobě liturgie, jež se vyznačovala úlohou hudby, péčí o vnější krásu obřadů, 

důležitostí gest, eucharistickou a konečně také mariánskou úctou (kapitola XII). 

Svátosti vyznačují důležité etapy lidského života a způsob, jakým jsou přijímány, 

odráží vlastní charakter náboženského života v Čechách. Neblaze se projevoval nedostatek 

kněží ztěžující jejich udělování, stejně jako využití laiků v případech, které to umožňovaly. 

Stále se udržoval zvyk mnohočetného kmotrovství, ačkoli to bylo v souladu se zněním 

tridentského dekretu zakázáno. Svátosti byly ovšem plně katolické a jejich přijetí často 

vyznačovalo jednu z etap na cestě osobní konverze. To je případ manželství. Církev dokázala 

využít dispenzí a zákazu smíšených sňatků, aby usnadnila návrat jednotlivců do svého lůna. 

Zároveň však musela bránit svátost manželství proti sňatkům v kacířských oblastech, proti 

nesezdaným domácnostem a panským zákazům svobodného uzavírání manželství. Církev se 

údajně pokusila získat kontrolu nad posledními svátostmi, aby očerňovala kacíře. Ve 

skutečnosti se zdá, že v tomto směru nevyvíjela žádné zvláštní úsilí. Až do konce 17. století 

odmítala masivnější uchylování se k damnatio memoriæ. Je tedy třeba rozlišit správnou 

perspektivu. Cílem svátostí bylo posvěcení a zprostředkování milosti, nikoli sociální kontrola, 

k jejímuž uplatňování neměla katolická hierarchie ani prostředky, ani touhu (kapitola XIII). 

Náboženská proměna, jíž Čechy v 17. století prošly, krásně ověřuje organické 

propojení víry a její vnější podoby, lex orandi a lex credendi. V širším měřítku je nutno 

podtrhnout unikátní cestu, po které se česká reforma vydala. Zrodila se ze zkušenosti 

neúspěchu pokusů o sjednocení s církví a politiky povolení kalicha, vedoucí k reformě 

vnucené ve dvacátých letech. Urychlovací vliv války postupně umožnil, aby se obyvatelstvo 

k reformě přimklo vnitřně. Tento proces vyústil v liturgický a svátostný život, který odráží jak 

původní domácí, tak i římskou a tridentskou podobu katolictví. České specifikum jde tedy 

mnohem dál než jen k početně významnému přechodu celého království do náruče katolické 

církve v průběhu 17. století.3 

                                                           
3 Není bez významu, že protagonisté slavného „sporu o smysl českých dějin“ se v tomto směru nemýlili, když na 
rozdíl od tolika jiných historických problémů do své diskuse zařadili právě téma náboženské proměny 17. století. 
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Měli bychom také v souladu s historiografickou módou mluvit o konfesionalizaci? 

Odpověď nemůže být kladná, protože jen velmi málo společností či epoch neodpovídá tomu, 

jak koncept Konfessionalisierung definují jeho tvůrci. A vzhledem k tomu, že se tento pojem 

nepřestal vyvíjet, je třeba uvážit různé definice, které ještě ztěžují jeho aplikaci.4 Jistě by 

nebylo chybou tento termín používat, ale v jakém smyslu? Především by to byla škoda, 

protože náboženská proměna pražské arcidiecéze v období mezi tridentským koncilem a 

koncem 17. století je velmi originální. Je podstatně komplexnější, než proces utváření 

konfesionálních identit, který historikové popisují pro smíšená říšská města nebo některá 

německá knížectví. 

Omezená moc politických a v ještě větší míře církevních institucí, stejně jako hluboké 

rozpory mezi světskou a duchovní mocí ostatně zrazují od toho, abychom rekatolizaci celé 

země spojovali s uplatňováním autority. Vybízí nás, abychom přemýšleli o samotné povaze 

této moci. Jestliže katolická církev nakonec zvítězila, je to nepochybně díky tomu, že 

navzdory historickým nahodilostem a své institucionální slabosti ukázala nepřemožitelnou 

důvěru ve správnost svého cíle, a proto též ve skutečnost, že Čechy jednoho dne opět budou 

katolické. Právě to prorokoval v době začínající renesance astrolog Lichtenberger: Post te 

veniet, qui Ecclesiam Pragensem adducet ad Matrem fidelium, & erit nova Reformatio in 

Bohemia. 
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