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Abstrakt

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou existence a působení
nekatolíků a nekřesťanů v Itálii v 16. století. Za použití komparativního přístupu
sleduje pronikání myšlenek reformace a jejich recepci ze strany tamního
obyvatelstva. Zabývá se sociální strukturou příznivců nekatolických směrů a jejich
vyznáním. V případě nekřesťanů se věnuje především proměně přístupu k nim
v rámci sledovaného období.
Ke komparaci byla využita většina významných italských států daného období –
Toskánsko, Janovská republika, Neapolské a Sicilské království, Milánské
vévodství, Savojské vévodství, Benátská republika a Papežský stát.
Na základě zvoleného komparativního přístupu a adekvátních pramenů a literatury
tato diplomová práce nabízí jak analýzu působení nekatolíků a nekřesťanů ve
sledové oblasti, tak i regionální specifika.

Klíčová slova: hereze, nekatolíci, Itálie, 16. století, nekřesťané

4

Abstract

The presented Master theses deals with the issues related to the existence and
activities of the Non-Catholics and the Non-Christians in the 16th Century Italy.
Using the comparative approach, it studies the spreading of the ideas of
Reformation and their reception by the local population. It deals also with the social
structure of the sympathizers of the Non-Catholical confessions. In the case of NonChristians it deals mainly with the change of the attitude towards them in the
selected time period.
For the comparation was chosen the majority of important Italian States of the
selected period – Tuscany, The Republic of Genoa, The Kingdom of Naples and
the Kingdom of Sicily, The Duchy of Milan, The Duchy of Savoy, The Republic of
Venice and the Papal state.
On the bases of the chosen comparative approach and the study of relevant
historical sources and specialised literature, this Master theses provides both the
analysis of the common features of the activity of the Non-Catholics and the NonChristians in the studied area, as the regional differences.

Keywords: Heresy, Non-Catholics, Italy, 16th Century, Non-Christians
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1. Úvod

Dějiny tzv. náboženské reformace představují jedno z hlavních témat, kterými se
zabývá historiografie zaměřující se na dějiny raně novověké Evropy. Tento proces
je právem chápán jako zásadní pro následný vývoj nejen evropských, ale i
světových dějin.
Západní schizma (s odkazem na tzv. velké schizma, po kterém se dosud poměrně
jednotné křesťantsvo rozdělilo na církev západní a východní) lze označit za snahu
o očištění – ano, i reformu – tradice Římskokatolické církve. Toto úsilí vycházelo
především z do té doby nevídané kritiky pramenů a nositelů této tradice –
filologicky zaměření humanisté konstatovali nedostatky a pochybení jak v překladu
Písma svatého do latiny pořízeného sv. Jeronýmem, tzv. Vulgátě, tak i v řadě
privilegií a jiných právních či teologických dokumentech týkajících se výsad
Římskokatolické církve. Nakonec – a zde je domnívám se třeba vzít v potaz i
filozoficko-teologický rozměr reformace – byla mimořádně zproblematizována a
do značné míry zavržena i samotná koncepce kanonického práva a disciplinárněteologické autority papežství.
Jestliže o významu reformace není pochyb, její výklad zůstává přinejmenším
rozporný. Už od 16. století lze v historiografii sledovat tendence k apologii, nebo
naopak k odsouzení určité ideje či určité instituce. Čistě objektivní historii
samozřejmě napsat nelze – v těchto případech se nicméně jednalo o mnohdy jasně
vyhraněnou představu, která ze stejných pramenů či sentencí dokázala vyvodit
zcela rozdílné koncepty.
Domnívám se, že v zásadním bodem pro interpretaci minulosti se stalo oficiální
ukotvení nauky Římskokatolické církve na Tridentském koncilu (1545-1563).
Teprve tehdy bylo možné s jistotou říci, kdo do církve patří a kdo se nachází extra
Ecclesiam. Až po vydání příslušných dekretů byly některé intelektuální proudy
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definitivně odsouzeny jako bludné. To neznamená, že tyto proudy nebyly
přinejmenším v podezření už předtím. Nyní však bylo možno s určitostí říci, že kdo
v ně věří, neuznává autoritu Římskokatolické církve a platí pro něj formule
anathema sit.
Vzhledem k tomu, že koncil zasedající především v dnešním severoitalském
Trentu se konal bez účasti zástupců hlavních proudů reformace, nebyly jimi jeho
výnosy brány jako autoritativní, naopak šlo spíše o vymezení toho, kde se rozdíly
ukázaly jako nepřekonatelné. V mnoha inkvizičních spisech obsažená formule
credo quod credit sancta mater ecclesia (věřím, v co věří svatá matka církev) proto
znamenala pro římské katolíky něco zásadně odlišného než pro vyznavače
rozdílných konfesí. Jestliže pro první to bylo vyjádřením naděje, že jejich víra je
v souladu s apoštolskou tradicí, kterou střeží církev jako poklad a jejímiž hlavními
sloupy jsou biskupové v čele s římským pontifikem, chápaným jako nástupce sv.
Petra, pro druhé to bylo potvrzení toho, že římský biskup a tradice, kterou
reprezentuje, se staví proti Duchu svatému, skrze něhož bylo napsáno Písmo svaté,
které představuje jedinou autoritu, na kterou lze odkazovat a kterou Řím rouhačsky
přisvojuje sám sobě.
Tato neschopnost dohody samozřejmě vyvolala další historiografickou reflexi,
která do jisté míry ovlivnila většinu spisů věnujících se tomuto tématu. Reformace
byla – a snad často i je - chápána jako něco co přijít muselo a co bylo nevyhnutelné,
ať už jako trest, nebo jako požehnání. Protireformace (či katolická reformace) je
poté vnímána v podobném duchu. Samozřejmě se jedná o jisté zjednodušení.
Nicméně jde mi především o vyjádření podstaty věci.
Jsem přesvědčen, že způsob, jakým se vyvíjely církevní dějiny 16. století, nebyl
nezbytný. Šlo o rozhodnutí a aktivitu konkrétních jedinců, resp. institucí, tvořených
těmito jedinci. Toto tvrzení se může zdát banální, ale domnívám se, že odmítnutí
koncepce dějin jako slepé hry osudu či souboje idejí, v nichž jednotlivec je jen
slepým vykonavatelem dějinné nutnosti, představuje jeden ze zásadních principů
moderní historiografie, který stojí za to opakovat pokaždé, kdy je vhodná
příležitost. Jen tak lze bojovat s představami, které jsou možná lépe patrné
v dobových obrazových pramenech, než v těch psaných. Luther a ostatní
reformátoři se jevili jako zvrácení jedinci, kteří jsou loutkami Antikrista
neochotnými z metafyzické podstaty věci ke kompromisu, nebo se tak jevila
naopak římskokatolická hierarchie. Případně byli reformátoři vnímáni jako zásah
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samotného Ducha svatého. Na katolické straně je přítomen obdobný fenomén –
samotné sousloví Tridentský koncil je dodnes v římskokatolickém prostředí něčím,
co je svým způsobem zcela mimořádné a co skoro až září v dějinách.
Domnívám se, že u mnoha reformátorů šlo především o snahu o očištění tradice a
o zaměření se na specifický souhrn pramenů, kde jsou hlavními autory sv. Pavel a
sv. Augustin. Samozřejmě nejde o to, že by jiní autoři nebyli čtení a zbytek Bible,
kromě částí připisovaných apoštolu národů, by nebyl brán v potaz. Mám ale za to,
že skrze určité prvky typické pro oba autory - jsou to především téma nezasloužené
milosti a značná skepse ohledně svobody lidské vůle - byli poté interpretováni
autoři další. V jistém slova smyslu proto můžeme mluvit o zvláštním teologickém
konceptu či modelu. Byl nicméně pojat tak, že byl už neslučitelný
s římskokatolickou tradicí.
Právě zde je nicméně podle mého názorů nezbytné sledovat vývoj: kdy se tyto dvě
(pojmeme-li nyní pro zjednodušení reformaci jako jeden celek) tradice oddělují a
jak?
Kořeny myšlenek reformace lze bez nadsázky spatřovat už v době apoštolské
(především už zmíněné epištoly apoštola Pavla) a během prvních staletí
křesťanstva. Na tyto ideje následně navazovala hnutí středověká, kritizující
zejména nezbytnost svátostí, světskou moc církevní hierarchie e praktickou
nedostupnost Písma svatého pro širší vrstvy obyvatelstva. Mnohá tato hnutí zároveň
obsahovala prvky mileniarismu a lze je chápat jen v kontextu představy brzkého
příchodu posledního soudu. Svou roli měly jistě i stále více akcentovaná
nominalistická filozofie a snahy světských panovníků o zisk větších pravomocí
v církevní oblasti. Stručně řečeno, reformace nebyla něčím, co by představovalo
něco zcela mimořádného, co by spatřilo světlo světa ex nihilo, ale je třeba zasadit ji
do patřičného historického kontextu vývoje dějin křesťanstva.
Poměrně zajímavou otázkou pak je, byla-li reformace spíše reakcí na jistý úpadek
církve (např. tolik probíraná témata jako odpustky či simonie při udělování
církevních úřadů), nebo naopak vycházela z toho, že ke konci 15. století bylo
křesťanství zejména ve městech díky novým pastorálním a charitativním přístupům
pravděpodobně hlouběji zakořeněno v povědomí širších vrstev obyvatel více než
kdy dříve.1
Tomuto tématu se podrobně věnoval Francis Rapp. Rapp, Francis, Církev a náboženský život
Západu na sklonku středověku, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996.
1
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Zde je bez diskuze třeba rozlišovat jednotlivé oblasti Evropy a neuchylovat se ke
generalizaci. Osobně se domnívám, že šlo pravděpodobně o kombinaci zmíněných
faktorů – jestliže lidé měli hlubší poznání o učení církve, zároveň na ni poté kladli
větší nároky; a o to víc mohli být často zklamáni a ochotni k uskutečnění razantních
změn.
Po tomto obecnějším uvedení mé představy o reformaci se nyní dostávám
k přesnějšímu popisu důvodů volby tohoto tématu pro svou diplomovou práci.
Považuji za poměrně zajímavou značnou absenci českých historiografických prací,
které by se nějakým způsobem věnovaly prostředí Itálie 16. století. Díky studiu tzv.
kavalírských cest a deníků mladých šlechticů, kteří vyrazili do Itálie za studiem,
nebo obecněji za poznáním, je téma Itálie 16. století paradoxně více zkoumáno
v kontextu českých dějin. Výjimku v tomto případě tvoří zejména dějiny umění a
samostatnou kapitolou je papežství, které pro svoji centrální roli v rámci
Římskokatolické církve nemůže nebýt bráno v potaz. Nicméně nejsem si vědom
mnoha prací, které by se zaměřily podrobněji na Itálii jako takovou – ať už jde o
dějiny politické, hospodářské, intelektuální či církevní.
Jestliže tedy můžeme konstatovat tento poměrný nezájem z obecnějšího hlediska,
tím více se potvrzuje, zaměříme-li se na téma reformace v Itálii. S výjimkou
působení sociniánů, Juana de Valdése, novokřtěnců a tzv. spirituali jakoby
reformace v podstatě v italských státech 16. století prakticky neexistovala. Jako
v případě Španělska se během obecnějších přednášek či v obecnějších pracích
konstatuje neukotvenost a slabost reformovaných křesťanů v těchto zemích a důraz
je kladen spíše na vznik inkvizice jakožto instituce pomáhající k sociální
disciplinaci a vzniku (proto)absolutistických států. Je to ale přitom právě vznik
inkvizice – byť v případě Španělska je situace spíše spjata s problematikou soužití
křesťanů a Židů – který nám dosvědčuje existenci a rozšíření těchto myšlenek.
Tento nezájem je ještě markantnější v porovnání se studiem reformace
v německojazyčném a francouzskojazyčném prostředí.
Osobně si vysvětluji tento stav původního českého bádání několika skutečnostmi.
První z nich je zřejmě jazyková bariéra. Druhou je větší kulturní návaznost na
francouzskou a německou historiografii. Třetím je samotné prostředí Itálie 16.
století – značné množství států zřejmě poněkud odrazuje případnou snahu o celkové
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uchopení tématu z obavy před přílišnou generalizací. Nutno dodat, že tento poslední
bod je vlastní i historiografii italské.
Z tohoto důvodu jsem se pokusil zaměřit právě na toto téma, tedy na problematiku
italských nekatolíků v 16. století, kterou jsem se rozhodl spojit s problematikou
nekřesťanských skupin v Itálii, z drtivé většiny Židů, z menší muslimů. Přístup
Římskokatolické církve se totiž značně vyhrotil jak vůči určitým heterodoxním
křesťanům, tak vůči židovské menšině. Problém islámu je poněkud specifický.
Studium těchto tří skupin mi tedy přijde přínosné a může odhalit některé společné
prvky, které by jinak nemusely být zjevné.
Jelikož jsem nenalezl žádnou českou práci, která by se podobným tématem
výrazněji zabývala, rozhodl jsem se pojmout tuto diplomovou práci poněkud
obecněji a v dobrém slova smyslu extenzivně.
Předchozí tvrzení je však třeba korigovat: to, že pojímám tuto práci obecněji,
neznamená, že by šlo o rezignaci na studium pramenů. I když se do značné míry
opírám o odbornou literaturu, jedná se velmi často o editované prameny, nebo
přinejmenším práce obsahující celou řadu příloh, které umožňují konfrontaci s
textem originálu. Díky svému pobytu v Itálii v rámci programu Erasmus+ jsem měl
možnost konzultovat značné množství literatury, která je bohužel, byť z logických
důvodů, v ČR nedostupná. Tento pobyt mi zároveň umožnil přímé studium
archivních pramenů, zejména těch inkviziční provenience. Právě pro tuto absenci
možnosti konfrontace řady citovaných textů, případně pramenů v těžko
dosažitelných archivech, jsem se rozhodl zařadit řadu příloh, které by čtenáři měli
dát možnost učinit si vlastní názor.
Vyjasnilo-li se nyní více zvolené téma, je na místě představit i mnou použitou
metodu. Jakožto student Semináře obecných a komparativních dějin jsem se
rozhodl použít komparativní přístup. Ten spočívá v systematické komparaci
vybraných italských států – Papežského státu, Milánského vévodství, Janovské
republiky, Toskánska (resp. Toskánského velkovévodství, s výjimkou Luky),
Benátské republiky, Neapolského království a Savojského vévodství. Zkoumáno je
sociální složení a nauka nekatolíků; ve zvláštní kapitole postavení Židů a muslimů
v jednotlivých státech.
Komparativní přístup umožňuje jak pochopení společných jevů, tak pochopení
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Stav bádání samozřejmě není u všech oblastí
stejný, nicméně nikdy takový, že by znemožnil zařazení oblasti do výzkumu.
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Zmíněná zjištění jsem se vždy snažil dát do kontextu sociálně-politické situace
jednotlivých zemí, neboť bez něho by řada jevů byla jen těžko vysvětlitelná. Např.
praktická španělská hegemonie po skončení tzv. válek o Itálii zcela nepochybně
ovlivnila míru (ne)tolerance jak vůči nekatolíkům, tak vůči nekřesťanům.
Zde by bylo nepochybně na místě uvést, co si představuji pod pojmem nekatolík,
který na rozdíl od poměrně jasného pojmu nekřesťan (osoba vyznávající
nekřesťanské náboženství, s ateismem se v tomto období přinejmenším oficiálně
nesetkáváme) může být problematický. V pravém slova smyslu je nekatolíkem
nepochybně křesťan, který neuznává autoritu Římskokatolické církve.2 Jak jsem ale
uvedl dříve, řada myšlenek a proudů byla odsouzena až během času. Považuji tedy
za vhodné zabývat se i těmi osobami, které zastávali názory, které byly posléze
klasifikovány jako heterodoxní, aniž by to znamenalo, že byly heterodoxní v tu
chvíli, kdy byly zastávány. Stejně tak to neznamená, že by nemohlo jít o pouhou
inspiraci těmito názory v souladu s pozdější ortodoxií. Jen takto je podle mého
názoru možné pochopit návaznost na dřívější hnutí či ideje, ať už byly obecnější,
nebo spíše lokální.
Samozřejmě se tím situace poněkud komplikuje: hledat heterodoxii ještě před
samotným upřesněním ortodoxie zavání touhou po vykonání teologického soudu
nad minulostí - nebo přinejmenším anachronismem.3 Domnívám se, že nelze než
se s pomocí odborné literatury spolehnout na můj subjektivní názor, který
nepochybně nemusí být přesný. Mým cílem rozhodně není vykonávat inquisitio
haereticae pravitatis – mým cílem je pochopit, jak se prakticky měnilo povědomí
a přijímání určitých myšlenek. Jednoduše řečeno, chtěl bych na základě dobové
debaty a dobových pramenů ukázat jak se měnila perspektiva toho, kdo byl
nekatolíkem a kdo ne, aniž bych jakýkoli z názorů nutně považoval za heterodoxní
do té doby, než byl takovým prohlášen. Právě tento vývoj a tyto změny považuji za
důležité a zajímavé. Určení toho kdo, kdy a kde v Itálii 16. století byl nekatolíkem
Samozřejmě s tím, že on sám bude sebe naopak považovat za katolíka a ostatní za nekatolíky,
chápeme-li katolickou církev jako všeobecnou církev. Klíčové tedy je, chápeme-li Římskokatolickou
církev zároveň jako církev katolickou v pravém slova smyslu. Domnívám se nicméně, že v českém
jazyce je pojem katolík natolik ztotožněn s pojmem římský katolík, že pojmu nekatolík ve smyslu
křesťan, který neuznává autoritu Římskokatolické církve lze použít bez větších obav z konfesijní
podjatosti. Otázka terminologie je nicméně zajímavá – čistě logicky by např. pojmy ortodoxní církev
a katolická církev měly označovat jednu a tu samou církev, ač v obecném povědomí tomu tak zjevně
není atd.
3
Srv. Del Col, Andrea, recenze „Anne Jacobson Schutte, Pier Paolo Vergerio: the making of an
Italian reformer, Genève, Librairie Droz, 1977 („Travaux d´Humanisme et Renaissance“, 160), pp.
300“, in Rivista storica italiana 92 (1980), s. 526-527.
2
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považuji za možný krok vpřed v bádání o reformaci, byť nelze než přiznat limity,
které teoretické množství pramenů a odborné literatury na badatele mých
omezených schopností klade.
Považuji za vhodné nyní poněkud blíže představit stav bádání mnou sledované
problematiky a zároveň uvést i práce a prameny, které mi posloužily nejvíce.
Studium nekatolíků v Itálii je do značné míry spojeno se studiem římské inkvizice
(Sant´Uffizio,

1542).

Vzhledem

k tomu,

že

heterodoxní

proudy

byly

Římskokatolickou církví buď znovu přivedeny pod římskou obedienci, nebo
donuceny emigrovat (ať už vnějškově či vnitřně), byla značná část pramenů
vytvořených těmito nekatolíky zničena. Mnoho informací proto můžeme čerpat jen
z inkvizičních archivů, ať už se jedná o archivy lokální, nebo centrální archiv
římské inkvizice ve Vatikánu.
Přístup do římského archivu inkvizice byl po mnoho let prakticky nemožný.
Vpuštěni byli obvykle jen někteří jedinci, a to ještě za relativně striktních
podmínek. Situace se značně změnila po roce 1998, kdy byly pro odbornou
veřejnost archivy Sant´Uffizia otevřeny – vstup nicméně dodnes zůstává vázaný na
souhlas prefekta Kongregace pro nauku víry (což je přes odlišný název totožná
instituce jakou bylo Sant´Uffizio). I tak se samozřejmě jedná o zásadní posun, který
umožnil vznik řady prací mimořádného přínosu pro studium problematiky
reformace v Itálii.
Tyto práce ale měly na co navazovat. Řada pramenů totiž byla už dříve k nalezení
buď v jiných církevních (diecézní, řádové či klášterní archivy) nebo světských
archivech (většinou městských či provinčních, v Itálii tyto archivy bývají
označovány titulem Archivio di Stato plus příslušné město či oblast, např. Archivio
di Stato di Pisa).
Zaměřím se nyní blíže na samotnou historiografii. Do značné míry bude u starších
prací vycházet z historiografického úvodu Massima Firpa k - bez přehánění monumentální bibliografii sekundární literatury týkající se italské reformace 16.
století a šíření renesanční kultury.4 Pro konstruktivní kritiku přístupu významného
historika, který se zabýval mnou studovanou problematikou, Delia Cantimoriho,

4

Lattis, James M, Tedeschi, John, The Italian Reformation of the Sixteenth Century and the
Diffusion of Renaissance Culture: A Bibliography of the Secondary Literature (Ca. 1750-1997),
Modena, ISR – Ferrara/Franco Cosimo Panini Editore, 2000.
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pro změnu využiji článku Anne Jacobson Schutte Periodization of SixteenthCentury Italian Religious History: The Post-Cantimori Paradigm Shift, který vyšel
v roce 1989 v periodiku Journal of Modern History.5 Samozřejmě zmíním i studie
vyšlé po vydání těchto prací.
Aniž bych chtěl čtenáře zahltit příliš dlouhým seznamem titulů, je určitě na místě
zmínit ty práce, které ukazují, jak se během doby měnila perspektiva pohledu na
studovanou problematiku. Historiografické tituly – i když zpočátku se jedná pouze
o zmínky jmen a díla bez kritické reflexe - se tak samy stávají pramenem.
První historiografickou prací, o které víme, se zdají být Acta martyrum (Basilej,
1563) Johna Foxe (1516-1587). Foxovo dílo prezentuje protestanty perzekvované
a odouzené Římskokatolickou církví jako mučedníky pravé víry. I když se zaměřuje
především na francouzské prostředí, z Itálie zmiňuje např. Franceska Negriho či
Fanina Faniniho. Podobně Giulio da Milano (1504-1581) zmiňuje ve svém spise
Esortazione al martirio (1552) opět Faniniho a několik dalších jmen. Tyto
publikace je třeba chápat jako součást soudobé debaty v rámci protestantismu,
týkající se vhodnosti či nevhodnoti tzv. nikodémismu, tj. vnějškového zachovávání
poslušnosti římsko-katolické církvi při vnitřní akceptaci reformace. Stručně řečeno
byli reformovaní postaveni před otázku, zda je tento přístup přijatelný, nebo je třeba
víru jasně vyznat a nést za to následky.
Z podobné logiky vycházely i Icones Theodora Bezy (1519-1605), které vyšly
v Ženevě roku 1580. Tyto práce v zásadě představují první zmínky o italských
reformovaných v historiograficky orientovaných pracích, nicméně „zůstávaly na
náboženské a konfesijní půdě teologické polemiky (někdy v rámci samotné
reformace, jak jsme poznamenali v případě nikodémismu), protipapežských
invektiv, oslavy protestantské identity a jejích hrdinů, věčného boje světla a
temnoty.“6
Firpo jako následnou zásadní práci hodnotí Dictionnaire historique et critique
(1697) Pierra Bayla (1647-1706), který upozornil na kontroverze mezi
kalvinistickou ortodoxií a italskými náboženskými exulanty v Ženevě. Dalším
5

Jacobson Schutte, Anne, Periodization of Sixteenth-Century Italian religious History: The PostCantimori Paradigm Shift, in The Journal of Modern History, vol. 61, number 2, June 1989, s. 269284.
6
„They remained in the religious and confessional terrain of theological polemic (sometimes
internal to the same reformed world, as we have noted for the question of Nicodemism), of antipapal invective, of the celebration of Protestant identity and its heroes, of the eternal struggle
between light and darkness.“ 6 Lattis, James M, Tedeschi, John, The Italian Reformation, s. XVIII.
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důležitým autorem byl až luteránský pastor, teolog a knihovník z Memmingenu
Johann Georg Schelhorn (1694-1773), který vydal několik studií a do té doby
nevydaných pramenů, mimo jiné se zabýval životem Pietra Carnesecchiho či dílem
Aonia Palearia.
Katolickou odpovědí na protestantskou koncepci dějin byla práce Domenika
Berniniho (1657-1723) Historia di tutte l´heresie, vyšlá v Benátkách v roce 1711,
v níž jako první heretici figurují Lucifer a Kain. Z italských nekatolíků 16. století
zmiňuje Stankara, Valdése, Vermigliho, Ochina, Flaminia a Vergeria. Bernini
v zásadě pouze znovu zdůraznil pojetí reformace vlastní Sant´Uffiziu, tj. v podstatě
ji zařazuje mezi stoupence Antikrista.7
Posun v katolické historiografii představuje edice dopisů a studie o životě
kardinála Polea od biskupa v Brescii Angela Maria Quiriniho (1680-1755). Jako
jeden z představitelů katolického osvícenství (katholische Aufklärung) se snažil
svým způsobem očistit památku Polea, který mohl být do jisté míry předobrazem
ideálu vzdělaného a morálně integrálního představitele Římskokatolické hierarchie
Quiriniho doby. Quirini se tak stavěl proti určitým Schelhornovým názorům. Nutno
dodat, že proti rehabilitaci Polea se poměrně otevřeně postavil papež Benedikt XIV.
(1740-1758), na druhou stranu si Quirini vysloužil uznání u Ludovika Antonia
Muratoriho (1672-1750).8 O několik let (1781-1786) později vyšla Biblioteca
modenese Girolama Tiraboschiho (1731-1794), kterou Firpo považuje za
významnou především z toho důvodu, že prezentuje ideu, která poté převažovala
v katolické historiografii přinejmenším až do doby Huberta Jedina (1900-1980) –
v tomto pojetí byla tou pravou italskou reformací katolická reformace.9
Důležitou prací pocházející z protestantského prostředí se ukázala být Specimen
Italiae reformatae (1765) groningenského profesora Daniela Gerdese (1698-1765).
Gerdes v této studii pojal řadu osobností a hnutí, počínaje piemontskými a
kalábrijskými valdenskými a Savonarolou. Zvláštní pozornost věnoval recepci
myšlenek Luthera a vernakulárním překladům Bible. Gerdes rovněž vyhodnotil
7

Ibid., XIX.
Ibid., XX.
9
Přepis a překlad citace z Tiraboschiho: „There were hardly any cities in Italy in which the error
did not attempt to insinuate itself, and in almost all it found supporters and followers. The label of
reformation which it resoundingly proclaimed, the accusation of ignorance which it tried to pin on
theologians, not without some cause, the erudite apparatus with which the new opinions were
clothed, could easily seduce upright men, no less than men of letters. And many at first allowed
themselves to be taken in, primarily before the Council of Trent, after which they recognized their
error and returned to the straight and narrow.“ Ibid., s. XXI.
8
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jako zásadní dobovou práci Beneficio di Cristo, byť jako autora mylně uvedl Aonia
Palearia. V druhé části práce bylo možné najít krátké medailonky zhruba 90
představitelů italské reformace, tak jak ji Gerdes chápal.
Z protestanského prostředí, nicméně tentokrát skotského, pochází i hutná studie
Thomase M´Crie (1772-1835) History of the Progress and Suppression of the
Reformation in Italy in the sixteenth Century (1827). Autor zdůraznil mimo
luteranismu význam anabaptismu a antitrinitarismu, roli žen a historickou
kontinuitu reformace s humanistickou kritikou a savonarolismem. Jediné, co
zabránilo masovému přijetí reformace, bylo podle M´Crie násilí a represe ze strany
Římskokatolické církve, především prostřednictvím inkvizice. Důvodem přijetí
inkvizice ze strany italských států měla být do značné míry jejich slabost vůči
papežství a jeho spojencům. Nezdar reformace v Itálii tak byl do jisté míry plodem
neschopnosti vytvoření dostatečně silného státu, který by se mohl postavit nárokům
Římskokatolické církve. Tento názor reflektuje skutečnost, že se pomalu dostáváme
do doby tzv. Risorgimenta, neboli italského národního obrození.10 Papežství bylo
z tohoto úhlu pohledu nepřítelem rodícího se národa jak ve století 19., tak během
Cinquecenta.
Důvody, proč se reformace z dlouhodobější perspektivy v Itálii neprosadila, se
zabývali i Sismondi (1773-1842) a Quinet (1803-1875), kteří v zásadě dospěli
k podobnému závěru – Itálie byla příliš ovlivněna římskokatolickým dogmatismem
ničícím svědomí jednotlivce, který zdiskreditoval křesťanské náboženství natolik,
že myšlenky Luthera a jiných v porovnání s dobovým myšlením ovlivněným
pohanstvím nenašly podporu. Římskokatolická církev navíc svoje učení bránila
skrze vojenskou sílu.11
V samotné Itálii začala být otázka italské reformace opět zkoumána v důsledku
protestantské evangelizace během 19. století, především ve Florencii během 30. a
40. let. Významným konvertitou k myšlenkám reformace byl především Piero
Guicciardini

(1808-1886), který shromáždil

řadu rukopisů

týkajích se

protestantských překladů Bible, děl Aonia Palearia, Girolama Savonaroly a dalších.
Katolická historiografie byla ovlivněna samotným postojem římsko-katolické
církve vůči reformaci, v níž spatřovala počátek všech moderních omylů,
vyjmenovaných především v tzv. Sillabo (1864). Z toho důvodu bylo třeba bojovat
10
11

Ibid., XXII-XXIII.
Srv. ibid., s. XXIV.
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proti novému pronikání idejí reformace do Itálie, protože by znamenaly
bezpochyby počátek materialismu, liberalismu, socialismu, či dalších konceptů,
chápaných v dobovém římskokatolickém myšlení jako omyly, jako odstíny tzv.
modernismu.12
Do tohoto období náleží i (z pramenného hlediska dodnes velmi přínosná)
trojsvazková práce Cesareho Cantù (1804-1895) z 19. století Gli eretici d´Italia.
Discorsi storici.13 Řada následujících prací cituje tyto svazky právě díky častým
ukázkám použitých pramenů. Metodologicky nicméně práce odpovídá době vzniku
a je psána z otevřeně římsko-katolické perspektivy (jak napovídá už samotný název
spisu), byť s jistými výhradami a odmítajíc čistě černobílý popis.14
Nejvýznamnějším italským historikem 19. století vycházejícícím z protestantské
perspektivy byl zřejmě Emilio Comba (1839-1904). Mezi lety 1867 a 1872 působil
jako pastor – konfesijně náležel k valdenským – v Benátkách, posléze působil ve
Florencii jako profesor církevních dějin ve valdenském teologickém semináři. Své
působení v Benátkách Comba využil k systematickému výzkumu pramenů
benátské invkizice uložených v benátském státním archivu. Jeho nejznámějším
dílem jsou I nostri protestanti, jejichž dva svazky vyšly mezi lety 1895 a 1897.

12

Srv. ibid., s. XXVI-XXVII.
Cantù, Cesare, Gli eretici d´Italia. Discorsi storici, 3 vol., Torino, Unione Tipografico-Editrice,
1865-1866.
14
Mimo specificky římskokatolické perspektivy se dá bez větších nesnází vysledovat i obecněji
perspektiva obhajující víru jako takovou, jak dokládá následující ukázka. Je třeba vzít v potaz značně
napjaté vztahy mezi církví a státem v soudobé Itálii: „Rifuggendo dalla fraseologia di moda, che
annichila la realità e confonde le immagini, e mette anche nel libro il tono superficiale ed evasivo
del giornale, noi c´industrieremo di ritrarre gli uomini colle passioni, colle virtù, coi vizj loro, nè
angeli nè demonj. All´urbanità che devonsi creature decadute e fallibili non mancheremo mai,
sebbene non la speriamo da coloro che dall´infanzia abituaronsi a non vedere la verità che traverso
ad occhiali comprati, e intitolare pregiudizio ciò che urta i pregiudizj loro.
E fra questi pregiudizj è l´apporre a chi tratta materie religiose, le taccie d´ignoranza,
d´illiberalità, d´intolleranza. La prima ben ci sta, e fu appunto per minorarla che faticammo tanti
anni a raccoglier fatti e notizie, parte nuovi, parte dispersi in libri di difficile accesso; e invocammo
i consigli di quelli, pochissimi in Italia, che prestano sussidio e consigli a chi studia.
Se amiamo la libertà, lo dicano i nostri libri e la nostra vita, e il non averla rinnegata neppure negli
schifosi trionfi di coloro, che le trascinarono al postribolo e al palco da ciarlatano.
D´intolleranza non fummo imputati mai, neppure dai nemici, bensì del contrario; e l´affliggente
spettacolo di ecclesiastici che portarono fino a classificare l´odio teologico, ci renderà attenti a
serbar la dignità nostra rispettando quella degli avversarj, che la Chiesa c´insegna a considerare
come fratelli in Cristo, e ci dà speranza di vederli qui in terra raccolti in un solo ovile, poi in cielo
a contemplar con noi la luce nella luce, e conoscere tutte le verità nel centro loro, che è Colui che
solo nè inganna, nè s´inganna.“ Ibid., vol. I, s. 12-13; srv. Lattis, James M, Tedeschi, John, The
Italian Reformation, s XXVII.
13
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Comba chápal reformaci jako obnovení myšlenek apoštolské doby, přičemž
mezidobí mezi apoštoly a reformátory 16. století bylo obdobím papežské
dominance, proti které se ozývaly jen ojedinělé hlasy, mezi něž Comba řadí
Arnolda z Brescie, Jáchyma z Fiore, Marsilia z Padovy nebo Savonarolu. Jeho
snahou bylo nabídnout odlišné pojetí identity italského národa než to, které
prezentovala Římskokatolická církev – pro Combu tvoří i nekatolící nedílnou
součást italské tradice a identity.15
Pro rozvinutí této perspektivy postačí výčet názvů tří děl z pera antiklerikálně
zaměřených historiků: Martiri del libero pensiero e vittime della santa Inquisizione
nei secoli XVI, XVII e XVIII Antonia Bertolottiho, Liberi pensatori bruciati in Roma
dal XVI al XVIII secolo Domenika Orana a Roma papale e i martiri del libero
pensiero Carla Galateriho, vyšlá mezi lety 1891 a 1904.16
Významnou otázkou, kterou řešili mimo jiné Giuseppe De Leva (1821-1895) a
Ercole Ricotti (1816-1883) bylo, zda byla pro vývoj moderní Evropy důležitější
renesance či reformace. Oba badatelé se shodovali v tom, že to byla právě
reformace, která byla zásadní pro modernizaci (chápanou, na rozdíl od
římskokatolické perspektivy, pozitivně) jež proto zákonitě musela v Itálii
stagnovat, protože myšlenky Luthera, Kalvína a jiných reformátorů zde byly
potlačeny. Jako jakýsi vzor byla chápána Anglie. Po vzniku jednotné Itálie se
modernizaci zaostalého národa nezdálo nic stát v cestě.17
Významnou událostí pro studium reformace v Itálii v 16. století byl objev
exempláře originálního tisku díla Beneficio di Cristo reverendem Churchillem
Babingtonem (1821-1889) v knihovně St. John´s College v Cambridge, který
znovu rozvířil otázku autorství textu. Pro dobovou historiografii bylo neméně
důležité otevření řady římských archivů, které následovalo po dobytí papežského
státu a vyhlášení Italského království. Příkladem může být klasická práce – nejen –
pro studium dějin papežství z pera Ludwiga von Pastora, v níž se autor zabývá i
řadou dokumentů týkajících se právě dobových nekatolíků.
Výrazným impulsem pro studium dějin italské reformace bylo uzavření tzv.
Lateránských smluv (1929) mezi Svatým stolcem a fašistickou Itálií. Pomalu ale
jistě totiž začínalo docházet ke spolupráci mezi liberály a římskými katolíky i na

15

Ibid., s. XXIX.
Ibid., s. XXX.
17
Srv. ibid., s. XXX-XXXII.
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půdě historické vědy. Zásadní pro obnovovení zájmu o danou problematiku bylo
také studium italské reformace ze strany dobově nejvlivnějšího italského
intelektuála, idealistického filozofa Benedetta Croceho (1866-1952). Neapolský
intelektuál se zabýval předvším osobami spjatými s jeho rodným regionem a
studoval proto Juana de Valdése, Giulia Cesare Pascaliho či Galeazza Caracciola.
Ve svých pracích polemizoval s historickým determinismem a nepříliš
historiograficky adekvátním přemýšlením ve stylu alternativní historie „co by,
kdyby“. V jeho stopách pokračovali i jeho žáci, např. Edmondo Cione (1908-1965),
který mimo jiné vydal Valdésovy Le dieci e cento divine considerazioni.18
Významné byly i práce jezuity Pietra Tacchi Venturiho (1861-1956), který se
v druhé edici (1930) svého díla zabývajícího se dějinami Tovaryšstva Ježíšova
v Itálii (Storia della Compagnia di Gesù in Italia) věnoval i vztahu jezuitů
k reformačním ideám a k jejich stoupencům. Tacchi Venturi přijal zásadní ideu
Tiraboschiho a Cantù, totiž že zatímco v Německu byla reformace záležitostí
vladařů a ve Francii šlechticů, v Itálii se týkala především vzdělanců (literati). Na
druhou stranu ale konstatoval celkovou absenci kvalitních studií o tomto tématu,
přičemž práce M´Crie a Comby kritizoval pro jejich neobjektivitu. Jezuitský
historik spatřoval jako příčinu rychlého rozšíření reformace slabou kontrolu ze
strany Římskokatolické církve. Vznik římské inkvizice (1542) proto pro něj
představuje zásadní datum, neboť po něm se podařilo cirkulaci osob a textů
radikálně omezit.19
Velmi vlivným badatelem na poli zmíněné problematiky byl Federico Chabod
(1901-1960), jehož zásadní prací je studium náboženské situace v Milánském
vévodství během vlády Karla V. Per la storia religiosa dello Stato di Milano
durante il dominio di Carlo V. Note e documenti (r. 1938 jako příspěvek v Annuario
del R. Istituto storico per l´età moderna e contemporanea, r. 1939 jako samostatná
monografie). Význam této práce spočíval, mimo objevení a kritického zhodnocení
řady pramenů, ve spojení studia italské reformace 16. století s politickými a
ekonomickými dějinami.20 Heterodoxní skupiny nebyly zkoumány jako entita
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Srv. ibid., s. XXXIX.
Ibid., s. XXXVI.
20
Pro srv. ohledně využití pramenů je vhodné konfrontovat předmluvu Ernesta Sestana k edici
Chabodova díla vyšlé roku 1962 a znovu otištěnou v edici z roku 1971, která obsahuje i Chabodův
spis Lo stato di Milano e l´impero di Carlo V. Chabod, Federico, Lo Stato e la vita religiosa a Milano
nell´epoca di Carlo V, Torino, Einaudi, 1971, s. XIII-XV.
19
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oddělená od zbytku společnosti, ale Chabod se snažil představit náboženskou
situaci v Milánském vévodství ve své celistvosti. Jako jeden z prvních proto
vycházel nejen z inkvizičních a teologických pramenů, ale i z pramenů
administrativní povahy.21
Jako zcela zásadní je možno hodnoti výzkum Delia Cantimoriho (1904-1966),
jehož nejznámější prací jsou Eretici italiani del Cinquecento (1939).22 Cantimori
se v této své práci nezabývá konfesijně ukotvenými nekatolíky, ale těmi, kteří
odmítali jakoukoli z hlavních konfesí.23 Své studium opřel zejména o prameny
dostupné v Itálii a ve Švýcarsku, kde měl možnost pobývat několik měsíců v
Basileji.24 Archivní výzkum ale provedl i v jiných evropských zemích.
Cantimori výrazně podtrhuje zvláštní roli italských exulantů, kteří se odmítali
smířit jak s římskokatolickou ortodoxií, tak s ortodoxií protestantskou (zejména
kalvinistickou), což je často vedlo k odchodu ze švýcarských kantonů do Polska,
Semihradska, či na Moravu (ta nicméně sloužila spíše jako „přestupní stanice“),
kde se pro ně zdálo být příznivější prostředí, přinejmenším v určitých časových
úsecích. Zejména v antitrinitarismu, nenáviděném všemi dobovými církvemi, vidí
počátky náboženské tolerance, které prezentuje především na debatě ohledně
exekuce Michela Serveta v Ženevě.
Cantimori považoval za významné nejen rozpoznat ideologické spříznění určitých
skupin a jednotlivců, ale i dokázat na základě pramenného studia reálné kontakty
mezi nimi. V tom spočíval jeho odklon od filozofie k historiografii.25 Zároveň
odmítal psát dějiny mučedníků či obžalobu netolerance per se – pro Cantimoriho
byly dějiny fakticky místem síly a násili.26 V tom je možno rozpoznat marxistickou
orientaci autora.
21

Srv. Lattis, James M, Tedeschi, John, The Italian Reformation, s. XLIII-XLIV.
Cantimori, Delio, Prosperi, Adrinano (a cura di) Eretici italiani del Cinquecento, Torino, Einaudi,
1992.
23
„Si tratta di eretici nel senso di individualisti religiosi su base umanistica, di „ribelli ad ogni
forma di comunione religiosa organizzata ecclesiastica“. Se per la Chiesa cattolica „eretici“ erano
i luterani, gli zwingliani, i calvinisti; e per questi ultimi a loro volta erano „eretici“ i cattolici, gli
schwenckfeldtiani, gli anabattisti e cosí [sic!] via, quegli umanisti italiani, invece erano “eretici”
per tutti: cattolici, luterani, zwingliani, calvinisti, ed erano considerati spesso con sospetto anche
dagli altri.” Ibid., s. 9.
24
Srv. ibid., s. XIX; XXIII-XXIV
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Ibid., s. XXII.
26
Srv. citát z předmluvy Adriana Prosperiho: „Le sue [Cantimoriho, pozn. aut.] pagine non sono
percorse dai fremiti della commozione per i martiri o dall´esacrazione dell´intolleranza; niente di
più lontano da lui, ché anzi uno degli aspetti della capacità educativa di questo libro risiede proprio
nell´asciutta considerazione della storia come luogo della forza e della violenza. Le persone che
studia non sono circondate dalla rugiadosa pietà di chi ricompone le testimonianze dei martiri di
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V této linii Cantimori pokračoval i ve svém dalším studiu. Snažil se především
rozvinout témata ne zcela vyjasněná ve své nejslavnější práci, jako např. vliv
humanismu a Savonaroly na další vývoj, otázku nikodémismu, anabaptismus,
socinianismus aj. Věnoval se i výzkumu přijetí reformačních myšlenek lidovými
vrstvami, byť v tomto ohledu nedosáhl natolik významných výsledků.27 Jedním
z plodů jeho práce je publikace přednášek, které Cantimori přednesl v roce 1957
v Pise, pojmenovaná Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento
(1960). V ní podtrhuje zejména potřebu integrovat otázku italských heretiků do
celkové náboženské situace v Itálii.28
Cantimori v této práci představil i periodizaci pro studium otázky heretiků v Itálii
v 16. století. Rozlišuje čtyři hlavní fáze (byť Schutte ve své studii, ze které bude o
kousek dále citovat, uvádí jen tři, zřejmě proto, že se rozhodla brát v potaz jen fáze
chronologicky celkově v 16. století), v níž jsou však jen dvě pevná data: 1. fáze tzv.
evangelismu, zhruba od roku 1513 (zahájení V. lateránského koncilu) do období
1541-1542 (smrt Juana de Valdése a vznik Sant´Uffizia), kdy nelze snadno rozlišit
hnutí katolické reformy a hnutí filoluteránské nebo obecně filoprotestantské; 2. fáze
krize evangelismu zhruba do roku 1560, charakterizovaná útěky do exilu, šířením
se anabaptismu a prvními projevy nikodémismu; 3. fáze „druhé generace“, jejich
nadějí a zklamání a praktického konce hereze v Itálii, zhruba do roku 1580; 4. fáze
ojedinělých osobností až do roku 1624.29
Kritika této periodizace ze strany následné historiografie, jak ji shrnuje Anne
Jacobson Schutte, může podle mého názoru ukázat jakého posunu bádání po smrti
Cantimoriho dosáhlo. Schutte kritizuje rok 1542 jako jasný přelom, který by u
una chiesa: calati fino in fondo in quei tempi di ferro, gli eretici interesano per il conflitto che
aprirono con le chiese e coipoteri costituiti e per il modo in cui, dalle ragioni teologiche dei loro
contrasti, seppero ricavare i metodi e la forza per modificare i rapporti di potere e per immaginare
e fondare forme diverse di società.“ Ibid., s. XII.
27
Snahu o pochopení lidových vrstev sledovaného období a zároveň vědomí komplikovanosti tohoto
úkolu Cantimori cítil už při práci na Eretici italiani, srv. ibid., s. XXXII.
28
„il movimento ereticale italiano merita pur sempre di essere studiato e tenuto presente, non certo
soltanto come movimento (se si può parlare di movimento nel senso di corrente in qualche modo
unitaria e continua) di riforma, e poi di opposizione ripresa del cattolicesimo romano in Italia a
all´affermazione della Controriforma, ma come parte integrante della vita religiosa italiana di quel
periodo […] Mi sembra giusto considerare d´altra parte il movimento ereticale europeo e italiano
del Cinquecento anche come specchio della vita religiosa del Cinquecento, e particolarmente della
vita religiosa italiana: uno specchio particolare, che coglie e rifrange in maniera, certo
luminosissima, solo alcuni aspetti di quella vita, così complessa e ricca e varia, e non certo soltanto
per le lotte e guerre più famose“. Cantimori, Delio, Prospettive di storia ereticale italiana del
Cinquecento, Bari, Laterza, 1960, s. 10-11; Obecněji o Cantimorim srv. Lattis, James M, Tedeschi,
John, The Italian Reformation, s. XLIV-XLVII.
29
Cantimori, Delio, Prospettive di storia ereticale, s. 28-30.
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exulantů přepokládal předzvěst toho, že se jedná o zásadní datum; na druhou stranu
nenabízí odpověď na to, proč by se v tomto období takové množství významných
představitelů reformačních myšlenek rozhodlo opustit Itálii. Založení inkvizice pro
ně jistě znamenalo důležitý impuls, je nicméně pravda, že nebylo možné efektivitu
Sant´Uffizia předpovídat s jistotou. Podstatně přesvědčivěji zní jiný argument – byť
Cantimori prezentoval snahu o uchopení lidových vrstev, do značné míry se
nakonec zabýval jen intelektuály či osobami vyššího postavení. Pro lidové vrstvy
je tato periodizace zřejmě opravdu komplikovanější. Schutte tedy pokládá toto
dělení za příklad toho, co by Lucien Febvre označil jako „špatně položenou
otázku“.30
Ve svém článku se autorka zaměřuje na posun v historiografii zejména ve třech
ohledech – pojetí toho co je evangelismus (chápaný dlouho jako specifická italská
třetí cesta mezi římsko-katolickou církví a reformací); snaha o redefinici a rozšíření
jeho krize; studie skupin mimo sociologické a chronologické vymezení
Cantimoriho.31
Pojem evangelismus byl poprvé použit ve francouzské historiografii pro období
mezi lety 1521 a 1538 hnutí vedené Budém a Le Fèvrem v třetím svazku studie Les
Origines de la reforme en France (1914) z pera Imbarta de la Tour. Evangelismus
byl chápan jako jakýsi třetí proud mezi reformací a protireformací. Pro italské
prostředí ho poprvé použil Hubert Jedin, nejvýrazněji ve své knize o dějinách
Tridentského koncilu Storia del Concilio di Trento. Jako autonomní hnutí potvrdil
evangelismus právě Delio Cantimori ve své publikaci La Riforma in Italia (1942).
Kritika evangelismu přišla především ze strany Philipa McNaira a Tommaso Bozzy.
McNair ve své studii o Pier Martire Vermiglim nazvané Peter Martyr in Italy: An
Anatomy of Apostasy (1967) označuje zmíněny koncept za utilitaristický – pro
římskokatolické historiky 20. století měl evangelismus znamenat snahu o
identifikaci méně problematických a zároveň ortodoxních členů Římskokatolické
církve než byli sv. Ignác z Loyoly a Pavel IV. Pro italské nacionalisty, jakým byl
Cantimori, měl evangelismus pro změnu představovat koncept originální italské
spirituality a ne pouhý import myšlenek zpoza Alp. Tommaso Bozza, který
identifikoval silné ovlivnění Beneficia di Cristo učením Kalvína, pro změnu obvinil
ostatní badatele zabývající se tímto dílem buďto z teologické zaostalosti – vliv
30
31

Jacobson Schutte, Anne, Periodization of Sixteenth-Century Italian religious History, s. 272.
Ibid., s. 273.
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kalvinismus mu přišel do očí bijící - , nebo ze snahy o zamlčení skutečnosti tohoto
ovlivnění z neznámých důvodů. Nutno dodat, že Cantimori sám okamžitě Bozzovy
objevy akceptoval.32
Věcnou poznámku zmínila ve svém článku vyšlém v Rivista historica italiana
s názvem Gli „spirituali“ e la fuga di Bernardino Ochino (1972) Gigliola Fragnito
– nepřímo upozorňuje na to, že vhodným termínem by bylo namísto příznivců
evangelismu používat termín spirituali, neboť se tak označovali oni sami, tj. osoby
více či méně pohybující se v okolí kardinála Contariniho.33 Pojem evangelismus
nebyl zjištěn ani v pramenech inkviziční povahy.34
Další kritice podrobili pojem evangelismus Andrea Del Col a Susanna Peyronel
Rambaldi. Podle nich evangelismus nelze prakticky a přesvědčivě odlišit od jiných
používaných názvů určitých proudů, jako např. savonarolismus, erasmianismus
nebo valdesianismus. Evangelismus je podle nich problematický, protože je
v podstatě nedefinovatelný.35
Del Colovy příspěvky jsou vlastně recenzemi na dvě studie, a to sice knihu Paola
Simoncelliho o evangelismu a knihu Anne Jacobson Schutte o Pier Paolo
Vergeriovi.36 V komentáři Simoncelliho práce vyjadřuje přesvědčení, že pokud má
být pojem evangelismus vůbec zachován, musí označovat pouze úzkou a pozitivně
vymezenou skupinu myšlenek zaměřenou k návratu k textu evangelia čtenému
přímo a interpretovanému na základě humanistické metody, tj. snahy o pochopení
zamýšleného původního záměru textu, v kolizi s teologickými ortodoxiemi.37
Obecnější pojetí evangelismu navrhuje nahradit jinými obecnými pojmy, jako
např. nové náboženské ideje, reformní snahy, nové koncepty aj.38 V hodnocení
32

Ibid.
Ibid., s. 274; Fragnito tak činí v poznámce č. 11. Fragnito, Gigliola, „Gli „spirituali“ e la fuga di
Bernardino Ochino.“, in Rivista storica italiana, 84 (1972), s. 780.
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Simoncelli, Paolo, Evangelismo italiano, s. XXI.
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Ibid., s. 274-275.
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Simoncelli, Paolo, Evangelismo italiano del Cinqucento; Jacobson Schutte, Pier Paolo Vergerio:
the making of an Italian reformer, Genève, Librairie Droz, 1977.
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Srv., Simoncelli, Paolo, Evangelismo italiano, s. XX.
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„A mio modo di vedere, il termine [evangelismus, pozn. aut.] può essere usato in un´accezione
ampia, che comprende in pratica tutta la vasta e variegatissima area di aspirazioni, tendenze,
prospettive di riforma religiosa e religioso-culturale non inseribili nelle linee ufficiali e magisteriali
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článku Jacobson Schutte Del Col opět potvrzuje, že termín je problematický,
protože byl používán takovými způsoby, že mohl znamenat „téměř vše a tedy
nic“.39 Na druhou stranu ho, podobně jako v předchozím případě zcela
nezavrhuje.40 Del Colův pohled v zásadě přijímá, jako podstatné označuje uchopit
problém evangelismu nejen z teologického, ale například i z politického pohledu.41
Podle mého názoru autorka otázku evangelismu v dobrém slova smyslu
zproblematizovala, nicméně skutečnou odpověď, obsaženou v názvu svého
příspěvku – byl italský evangelismus kategorie, nebo invence? -, nakonec nedává.
Otázkou přitom zůstává, je-li to vůbec možné.
Krize evangelismu (připustíme-li vůbec tedy tento pojem) byla dále
zkomplikována upozorněním na další možné pohledy. Z mnoha studií je možné
jmenovat např. tu, v níž Barry Collett upozornil na vliv určité části benediktýnů
(zejména Giorgia Rioliho zvaného pro svůj sicilský původ Siculo) na dobovou
debatu a kritiku této specifické benediktýnské teologie jak ze strany protestantské
ortodoxie, tak nově formulované římskokatolické nauky.42
Paolo Simoncelli, Massimo Firpo a Dario Marcatto pro změnu upozornili na
dimenzi politickou, totiž svár v rámci římské kurie mezi tzv. spirituali (Pole,

al puro vangelo (forse meglio tutta la bibbia), letto direttamente e interpretato alla luce delle
esigenze (umanistiche) di ricostruire il testo e il pensiero originario e non alla luce e a
dimostrazione di una teologia ortodossa. […] Personalmente ritengo, dato che non si butterà a
mare il termine in termine e si continuerà ad usarlo, che l´eccezione ristretta e non quella ampia di
evangelismo-tendenza culturale sia la più utile e la menoaberrante nella ricerca e che il termine
evangelismo nell´accezione ampia vada sostituito con termine veramente e non equivocamente
generici, quali: nuove idee religiose, aspirazioni di riforma, nuove concezioni ecc.“ Del Col,
Andrea, „Per una sistematizazione critica dell´evangelismo italiano e di un´opera recente.“ in
Critica storica 17 (1980), s. 274-275.
39
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Jacobson Schutte, Pier Paolo Vergerio: the making of an Italian reformer, Genève, Librairie Droz,
1977 („Travaux d´Humanisme et Renaissance“, 160), pp. 300“, in Rivista storica italiana 92
(1980), s. 525.
40
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indichi un movimento religioso, culturale, che non ha forme istituzionali néuna ortodossia o un
corpus dottrinale unitario, movimento che attraverso alcuni personaggi fu rappresentato, entro certi
limiti, nel gioco del potere politico-religioso e politico tout court.“ Del Col, Andrea, recenze „Anne
Jacobson Schutte, Pier Paolo Vergerio“ s. 527.
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Peyronel Rambaldi, Susanna, „Ancora sull´evangelismo italiano: Categoria o invenzione
storiografica?“ in Società e storia 18 (1982), s. 935-967.
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Collett, Barry, „The Benedictine Origin of a Mid-Sixteenth Century Heresy“ in Journal of
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Contarini, Morone) a tzv. zelanti, vedenými Carafou. Římská inkvizice byla
v tomto boji využita jednoznačně ve prospěch zelanti.43
Schutte předložila i další otázky, které znamenaly nový pohled. Jak fungovala
ekonomicky hierarchická část Římskokatolické církve před a po Tridentu? Jak
rozuměly a přijímaly myšlenky reformace a obecně kázání lidové vrstvy? Jak se
toto porozumění snažili kazatelé a biskupové ovlivnit?.44 Obecně řečeno se zdá, že
onen přelom by bylo lépe situovat až do 60. let, neboť v tomto období ještě
nacházíme i organizované projevy heterodoxie, ať už to byla Siena, Florencie nebo
Lucca, jak dokazují studie Valeria Marchettiho, Paola Simoncelliho nebo
Simonetty Adorni-Braccesi. Nešlo však jen o Toskánsko, ale i o Benátsko nebo
Lombardii.45 Schutte shrnuje v závěru svůj článek těmito slovy: „if my reading of
post-Cantimori historical writing is accurate, there was a religious crisis in
sixteenth-century Italy, but it looks very different from the one he posited. A fictious
„Evangelism“ has been replaced by currents of ideas that actually existed. The
events of 1542 are not discarded as nonevents – Contarini did die, Ochino and
Vermigli did flee, the Jesuit order was founded, the bull Licet ab initio was
promulgated – but they are no longer considered to constitute a decisive turning
point. The year 1560 is a watershed in some respects but not in others. Most
important, what began in Cantimori´s hands as a study in the history of ideas has
opened up into a more general history – perhaps not the unattainable histoire totale
of the early Fernand Braudel, but the histoire problème to which all historians of
the late twentieth century should aspire.“46
Nyní nelze nezmínit další studie, které jsem doposud neměl možnost zmínit, a
přitom mi byly při tvorbě práce oporou. Jde především o práce Andrey Del Cola, a
Adriana Prosperiho. Práce těchto autorů bude moci čtenář nalézt během četby
v poznámkovém aparátu a pokud uznám za vhodné, uvedu případně ten který text
podrobněji. Velice zajímavou se mi jeví i práce Luigiho Lazzeriniho, který pokládá
dílo Savonaroly za počátek onoho problematicky definovatelného a ne nutně
jednotného myšlenkového „hnutí“, které poznamenalo dějiny Itálie i okolních zemí
v 16. století.
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2. Výzkum problematiky ve vybraných italských
státech v 16. století

2.1 Toskánsko

2. 1. 1 Pád Piera de´ Medici, Girolamo Savonarola
a piagnoni

Rok 1492 je obecně považován za počátek raného novovověku. I když jako
v případě každé periodizace se jedná o konstrukt, existují přesvědčivé argumenty
pro to, aby byl tento rok chápán z odstupu jako zlomový. V roce 1492 se totiž
odehrálo několik událostí, které měly pro následný historický vývoj značný
význam. Jedná se především o vyhnání Židů ze Španělska Isabelou Kastilskou a
Ferdinandem Aragonským a tzv. objev Ameriky Kryštofem Kolumbem. Poměrně
ve stínu těchto zásadních skutečností nicméně zůstává událost nemenšího významu,
28

přinejmenším pro dějiny Itálie. 8. dubna tohoto roku totiž zemřel Lorenzo
Nádherný, italsky známý jako il Magnifico (1449-1492). Tento neoficiální vládce
Florencie během své „vlády“ působil jako jeden z mužů, kteří přispěli k poměrné
stabilitě italského poloostrova, datující svůj počátek k uzavření míru v Lodi roku
1454. V tomto období se italským státům dařilo nepřipustit přílišný vliv ze strany
dvou pomalu se tvořících silných monarchií, Francie a Španělska.47
Z této stability mohla těžit i Lorenzova Florencie, byť za cenu omezení tradičních
republikánských institucí e jejich praktickým nahrazením radami, nad kterými si
rodina Medici dokázala udržet vliv. Tuto politiku sledoval ostatně už Cosimo
Medici (1389-1464), který roku 1458 uvedl do života Radu sta (Consiglio dei
Cento). V roce 1471 byla vytvořena Velká (či „větší“) rada (Consiglio Maggiore).
Po překonání povstání rodiny Pazzi, která propukla v dubnu 1478, Lorenzo roku
1480 stabilizoval situaci ve svůj prospěch kreací Rady sedmdesáti (Consiglio dei
Settanta). Tato rada rozhodovala o obsazení zásadních florentských úřadů, zejména
Signorie a Otto di Pratica. Republikánské úřady tedy nebyly zrušeny, ale prakticky
byly kontrolovány příznivci rodu Medici, kteří nicméně nezískali absolutní moc a
vždy musely korigovat své záměry s ohledem na zájmy bohatých a významných
florentských rodů. Jak konstatuje R. von Albertini, členové rodiny Medici zůstávali
primi inter pares.48
Vzhledem k tomu, že zejména po povstání rodu Pazzi byla poměrně značná část
vlivných měšťanů odeslána do exilu nebo byla odsouzena k jiné formě trestu, a
protože se horšila i ekonomická situace Florencie, existoval mezi obyvateli
Florencie poměrně značný protimedicejský proud, kterému nicméně Lorenzo
dokázal čelit; i díky spolupráci s ostatními panovníky, pro která byla stabilita ve
Florencii důležitá.
Hospodářská situace se nevyvíjela příznivě ani v dalších letech. Ačkoli Florencie
mohla i nadále být počítána mezi bankovní velmoci – ať už se jednalo o banky
samotných Medicejských, nebo rodů Albizzi, Capponi aj. –, textilní výrobě, která
byla pro město značným zdrojem přístupů, se kvůli protekcionismu Anglie a
Nizozemí přestávalo dařit. Situaci florentských obchodníků v Levantě navíc

O Španělsku můžeme nicméně opatrně hovořit nejdříve od doby vlády Katolických veličenstev,
předtím měla z iberských monarchií nejsilnější postavení v Itálii Aragonie.
48
Albertini, Rudolf von, Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica, Torino,
Einaudi, 1970, s. 4.
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ohrožoval postup Turků. Obecně se dala sledovat spíše opatrná investice do
nemovitostí a pozemků, než investice do obchodu či výroby. 49
Pozice aristokratů proto byla ambivalentní – na jednu stranu pro ně medicejský
režim znamenal uchování postavení, které by bylo v běžném republikánském
florentském systému přinejmenším problematické, na druhou stranu měli své
ambice a v případě jejich nenaplnění určitě Medici nemohli ujít kritice.50
Latentní nespokojenost se ještě více projevila po nástupu Lorenzova syna Piera de´
Medici (1472-1503), který zjevně neměl stejné diplomatické nadání jako otec. Řadu
medicejských podporovatelů si znepřátelil snahou o další upevnění své osobní
moci.51 Piero navíc změnil klasické profrancouzské směřování florentské
zahraniční politky ve prospěch Neapole, což v roce 1494 vedlo k vyhnání
medicejské banky z francouzského království.
Ve stejném roce musel Piero čelit vojenské invazi francouzského krále z rodu
Valois Karla VIII. (1470-1498) do Itálie. Ten měl k výpravě dva hlavní důvody.
Prvním z nich bylo obvinění kardinála Giuliana Della Rovere (1443-1513), že
volba Alexandra VI. (Rodrigo Borgia, 1431-1503) byla poskvrněna simonií,
v důsledku čehož žádal kardinál francouzského krále, aby vykonal spravedlnost.
Vzhledem k dostupným dokumentům se toto obvinění jeví poněkud oportunisticky.
Ač španělský biskup Bernaldino Lopez de Carvajal v řeči předcházející zahájení
konkláve varoval před špatným stavem církve a vyzýval k dobré volbě papeže, snad
všechny evropské mocnosti se snažily ovlivnit volbu sobě nakloněného kandidáta
promyšleným použitím značných finančních sum, Francii nevyjímaje.52
Přinejmenším zarážející praktiky přislibující výnosné úřady a prebendy jsou
zaznamenány i během konkláve samotného, ve kterém se opravdu jako

Srv. Diaz, Furio, Il Granducato di Toscana: i Medici, Torino, UTET, 1976 (Storia d´Italia, vol.
13/1), s. 4-5.
50
Srv. ibid., s. 6.
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Piero byl dle Guicciardiniho zvolen nástupcem Lorenza na základě jednání významných
Florenťanů, dostalo se mu podpory i od italských států. Guicciardini nicméně posléze uvádí, že
Pierova „natura era tirannesca ed altiera“. Guicciardini, Francesco, Storie fiorentine dal 1378 al
1509, Palmarocchi, Roberto (a cura di), Bari, Laterza, 1931, s. 83-84; nutno podotknout, že
Guicciardiniho Storie fiorentine jsou do značné míry spíše dílem politickým, než historickým. Jedná
se o polemiku jak proti Medicejským, tak proti soudobé republice. Guicciardiniho vize ideální
republiky je více aristokratická, tj. v tom smyslu, že Ottimati mají mít rozhodující roli a nemá
existovat faktická vláda jednoho, jak tomu bylo v případě Medicejských. Domnívám se nicméně, že
jeho nadání pro zachycení dobové situace je nesporné. Srv. Albertini, Rudolf von, Firenze dalla
repubblica al principato, s. 87-88.
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„nejaktivnější“ jevil Borgia.53 Tento člen významného španělského rodu se dostal
do kardinálského sboru díky protekci svého strýce, papeže Kalixta III. (1378-1458).
Druhým důvodem, který přiměl francouzského krále k italské anabázi, byly
události týkající se nástupnictví v Milánském vévodství. Ludovico Sforza (14521508), zvaný též il Moro, se totiž ujal vlády, čímž odsunul stranou svého
přibuzného Gian Galeazza Sforzu (1469-1494). Manželka Gian Galeazza, Isabella,
se rozhodla prostřednictvím neapolského krále Ferranta Aragonského (1424-1494)
o zvrácení této pro jejího manžela neblahé situace. Ludovico proto navázal kontakt
s barony nespokojenými s vládou Ferranta v Neapolském království a zároveň
oslovil Karla VIII. s tím, že by se měl ucházet o Neapolské království, na které si
jako člen rodu Valois činil nárok jakožto na dědictví Anjouovců. Chtěl tím zjevně
zbavit Giana Galeazza podpory ze strany Neapole.
Karlova invaze, započatá roku 1494, byla zpočátku nad očekávání úspěšná naneštěstí pro Piera de´ Medici.54 Ten se totiž rozhodl podpořit neapolského krále,
čímž si vysloužil značnou kritiku ze strany Florenťanů i nepřátelství Milána a
francouzského krále. Po příjezdu Karlova vojska nezbylo Pierovi než pokusit se
vyjednat co nejlepší možný výsledek. Vzhledem ke Karlově převaze ale
vyjednávání skončila pro Piera katastrofou: v Karlův prospěch se musel – mimo
Pastor zmiňuje mimo jiné Borgiovy nabídky kardinálu Ascaniu Sforzovi nebo kardinálu
Orsinimu. Ibid., s. 255-256.
54
Srv. Guicciardiniho nelichotivé hodnocení Pierovy politiky. Guicciardini, Francesco, Storie
fiorentine, s. 87-89. Ze zpětného pohledu florentský historik líčí příchod Francouzů a jeho následek
až apokalypticky, přičemž konstatuje podstatné změny v rozložení sil na Apeninském poloostrově
oproti systému vzešlému z míru v Lodi: „Era una parte dello esercito del re Carlo poco innanzi
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espugnazione di uno castello si consumava quasi tutta una state, tanto che le guerre erano
lunghissime ed e´ fatti d´arme si terminavano con piccolissima e quasi nessuna uccisione. Ora per
questa passata de´ franciosi, come per una subita tempesta rivoltatasi sottosopra ogni cosa, si roppe
e squarciò la unione di Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose communi; in modo
che vedendo assaltare e tumultare le città, e´ ducati ed e´ regni, ciascuno stando sospeso cominciò
attendere le sue cose proprie, né si muovere per dubitare che uno incendio vicino, una ruina di uno
luogo prossimo avessi a ardere e ruinare lo stato suo. Nacquono le guerre subite e violentissime,
spacciando ed acquistando in meno tempo uno regno che prima non si faceva una villa; le
espugnazione delle città velocissime e condotte a fine non in mesi ma in dì ed ore; e´ fatti d´arme
fierissimi e sanguinosissimi. Ed in effetto gli stati si comiciorono a conservare, a rovinare, a dare
ed a torre non co´ disegni e nello scrittoio come pel passato, ma alla campagna e colle arme in
mano.“ Ibid., s. 92-93.
53

31

příslibu značné sumy peněz - vzdát prakticky všech klíčových pevností
florentského státu: Livorna, Pisy, Pietrasanty, Ripafratty, Sarzana a Sarzanella.
Florenťané byli tímto výsledkem jednání pochopitelně rozhořčeni, a proto se
rozhodli vyslat novou delegaci, která by se pokusila drastické podmínky alespoň
zmírnit. Piero se mezitím rozhodl vrátit zpět do Florencie, aniž by se setkal s novým
florentským poselstvem v Lucce, jak bylo domluveno. Signoria byla ale ochotna
přijmout Piera pouze pokud bude neozbrojen, což Piero zřejmě rozumně odmítl a
spolu s rodinou a přívrženci odjel z města směrem do Boloni, odkud posléze zamířil
do Benátek. 55 Florencií se mezitím rozléhal republikánský pokřik „viva el popolo
e la libertà!“56
Členem nového poselstva byl i převor dominikánského konventu San Marco
Girolamo Savonarola (1452-1498), který měl v době sledovaných událostí ve
Florencii už poměrně významnou pozici. O tom ostatně svědčí i funkce, kterou
zastával v konventu zasvěceném svatému Markovi, jednom z nejvýznamnějších
řeholních domů ve Florencii, který byl při svém založení ve značné přízni
medicejského rodu.
Abychom lépe pochopili Savonarolovu argumentaci při jednání s králem, je třeba
zmínit se o předcházejícím dominikánově životě. Girolamo byl už od svého útlého
mládí značně ovlivněn tomistickou metafyzickou koncepcí, kterou mu
zprostředkovával jeho dědeček Michele, lékař na ferrarském vévodském dvoře.
Mladý Savonarola se začal v o něco pokročilejším věku věnovat studiu morálky,
metafyziky a filozofie. V roce 1475 ale představa jeho rodiny o Girolamově
budoucnosti jakožto lékaři padla, když se poněkud překvapivě rozhodl vstoupit
v Bologni do dominikánského řádu. V Řádu bratří kazatelů se pilně věnoval studiu
a po patřičné době složil sliby a dále pokračoval ve studiu teologie. V roce 1482 byl
poprvé poslán do Florencie jakožto lektor do konventu San Marco. Ve Florencii
rovněž kázal, ale zřejmě bez většího úspěchu.
V tomto období se nicméně odehrála jedna z klíčových událostí Savonarolova
života: při jedné meditaci se mu mělo dostat zvláštního zjevení o tom, že na církev
padne trest Boží. Toto téma následně rozpracoval ve svých kázáních v San
Gimignanu v letech 1485-1486. Na další čtyři roky ho řád vyslal zpět do Bologni a
do různých měst ve střední a severní Itálii. V roce 1490 se definitivně usídlil opět
55
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ve Florencii, do značné míry na přání Lorenza Medicejského, který byl pro změnu
ovlivněn filozofem Giovanni Picem della Mirandola (1463-1494).
I když se Savonarola ve svých kázáních po příchodu do Florencie nebál kárát
neřesti světských i církevních hodnostářů, s medicejským režimem vycházel bez
výraznějších konfliktů. Téma obecné obrody církve nicméně bylo v jeho kázáních
stále častější. Roku 1492 máme např. poprvé zaznamenánu známou Savonarolu
frázi, která mu měla být zjevena: Ecce gladius Domini super terram cito ed
velociter. Meč Páně měl na církev dopadnout z toho důvodu, že měla ztratit svou
apoštolskou prostotu a čistotu na úkor přepychu a úpadku mravů. Zřejmě
v důsledku zhodnocení situace v římské kurii dostávala jeho kázání stále více
milenaristický ráz – zdálo se být čím dál méně pravděpodobné, že církev se očistí
ještě předtím, než přijde Savonarolovi oznámený Boží trest.
Savonarola se po zisku převorské funkce rozhodl o zpřísnění řehole až na hranici
únosnosti; někdy dokonce až za ni, jak dokládá nucené zmírnění velmi přísných
podmínek po onemocnění řady spolubratří a po stížnostech ze strany jejich
příbuzných. Aby mohl tuto reformu uskutečnit, rozhodl se vymanit konvent
z lombardské řádové kongregace, což se mu za přispění florentského vyslance
Filippa Valoriho a kardinála protektora dominikánského řádu Oliviera Carafy
podařilo – 22. května 1493 papež Alexandr VI. podepsal i přes protest Milána
příšlušný dekret. Fra Girolamovi se podařilo dostat pod jurisdikci sv. Marka i
konvent zasvěcený sv. Kateřině v Pise a konvent S. Domenico ve Fiesole. Nutno
dodat, že pisánští bratři zvolili takřka jednotně před tímto přivtělením útěk.57
V postním období roku 1494 se objevil v Savonarolově kázáních nový motiv; tím,
kdo vykoná slíbenou očistu církve, bude „nový Kýros“, který překročí Alpy a
provede v Itálii nezbytnou obnovu.58 Když tedy na podzim toho samého roku král
Karel VIII. bez větších potíží prošel do Toskánska, zdálo se, že Savonarolovy
předpovědi byly opravdu inspirované. Pád rodu Medici se zdál být první z řady
obnovných procesů, které budou následovat.
Savonarolova proroctví, v sobě kombinovala témata příchodu zlatého věku,
obnovení moci římského císaře jako potomka Karla Velikého a klasické sebepojetí
Florencie jako svým způsobem vyvoleného města spjatého s Francií (Francie a
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Florencie bylo mimo jiné spojeny i společným znakem, lilií) a obnovou křesťanství
v pozoruhodném amalgámu, který se zdál zcela odpovídat tehdy aktuální situaci.
Právě v tomto kontextu byl možná Savonarola přizván do florentské delegace.
Savonarola oznámil Karlovi, že je poslán od Boha, aby naplnil proroctví. Král a
dominikán dokonce jednali nějakou dobu o samotě. Karel posléze prohlásil, že i
přes váhání Florencie s poskytnutím pomoci jeho výpravě bude město ušetřeno.
Následně vjel král do Florencie, kam spolu s ním vstoupily i jeho jednotky. I přes
několik incidentů, zapříčiněných do značné míry nejistou a napjatou situací
v prakticky obsazeném městě, které vedly i ke ztrátám na životech, se vše odehrálo
bez vážnějších konfliktů. Florencie a král se zavázali nad oltářem Santa Liperaty ke
spojenectví. Karel VIII. se zároveň zavázal, že po skončení svý výpravy do Neapole
budou městu navráceny všechny obsazené pevnosti.59
To, že město nebylo vyrabováno, bylo pokládáno za zázrak a podíl na něm měl
podle značné části Florenťanů právě Savonarola, který se s panovníkem z rodu
Valois setkal ještě několikrát. Král mu přislíbil i návrat Pisy, ke kterému ale
prakticky nedošlo kvůli odporu pisánských obyvatel.60 Prakticky okamžitě po
změně režimu tak začala florentská snaha o znovudobytí Pisy, která se pro město
s lilií ve znaku ukázala být mimořádně nákladnou a náročnou záležitostí. Pisa navíc
nebyla jediným trnem ve florentské patě, neboť po ztrátě pevností se musela bránit
i v dalších konfliktech, které vypukly v hojné míře mezi toskánskými městy-státy.61
Savonarola tedy získal mimořádně vlivné postavení ve florentské společnosti,
kterého se rozhodl využít pro uskutečnění reformy křesťanstva, která měla podle
jeho názoru začít právě ve Florencii. Toto se zdá dokládat i Savonarolovo kázání
ve prospěch jistého sera Giovanniho, který měl být oběšen – dle dominikána „nebyl
již čas spravedlnosti, ale milosrdenství“.62 Savonarola tuto reformu (rinnovazione)
zcela jistě nechápal pouze metafyzicky – bylo třeba činů, mezi nimiž zásadním
mělo být zavedení politického systému na způsob Benátek, které dle fra Girolama
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bylo pro Florencii nejpřirozenější.63 Jen to mohlo zajistit zamezení vytvoření nové
tyranie, poté co od té dřívější osvobodil Florencii Hospodin
Milosrdenství ale zdá se bylo jen jedním motivem Savonaroly – stále zůstával i
motiv trestu, který měl padnout na Itálii skrze záalpská vojska. Tomuto trestu ale
měla Florencie kvůli zvláštní Boží milosti ujít, znovu dobýt Pisu a své dominium
rozšířit více než kdy dříve. Světská prosperita byla pro Savonarolu ve velmi úzkém
vztahu s duchovním stavem města, přičemž zásadní roli si uchovávala nadpřirozená
milost Boží. Tato kázání nebyla rozhodně po vůli papeži, neboť obsahovala i
značnou kritiku církevní hierarchie, ani Milánu a dalším státům, protože se zdála
být profrancouzská. Florencie ostatně nadále zůstávala mimo protifrancouzskou
koalici.64
Savonarolovi ideje a výzvy můžeme rekonstruovat na základě studia jeho cyklu
kázání na knihu proroka Agea přednesené během adventu roku 1494 (governo civile
bylo schváleno 22. – 23. prosince téhož roku).65 Hned v prvním z těchto kázání,
proneseném u příležitosti svátku Všech svatých - 1. listopadu, tedy před změnou
režimu ve Florencii, ke které došlo přesně o týden později - dominikán kázal, že
jsou to podlosti, smilstva a další hříchy Itálie, Říma a Florencie, pro které se blíží
trest. Jedinou cestu z tohoto stavu spatřoval fra Girolamo v pokání.66 Savonarola se
ptal Florencie, proč nevěří jeho slovům a zda již zapomněla na to, jak žila dříve,

„cominciò a predicare per parte di Dio, che Dio, non gli uomini, era quello che aveva liberato la
città dalla tirannide e che Dio voleva si mantenessi libera e si riducessi a uno governo populare
alla viniziana, el quale era più naturale a questa terra che alcuno altro.“ Ibid., s. 109.
64
Ibid., s. 121-122.
65
Ageus byl jedním z tzv. menších proroků. Hlavním tématem jeho proroctví byla obnova Chrámu,
se kterou Židé po návratu ze zajetí otáleli. Prorok adresoval své poselství celému lidu, ale především
místodržiteli Zorobábelovi a veleknězi Jozuovi. Kritizoval formální úctu a sliboval Izraeli slávu a
blahobyt po dokončení stavby. Tento cyklus Savonarolových kázání nicméně nevychází zdaleka jen
z tohoto proroka, ale z mnoha dalších úseků Starého a Nového zákona. Savonarola kázání máme
k dispozici díky edici Luigiho Firpa, který vycházel z výtisku (1544) pocházejícímu z benátské
tiskárny Bernardina de´ Bindoni. Savonarola, Girolamo, Prediche sopra Aggeo; con il Trattato circa
il reggimento e governo della città di Firenze, Firpo, Luigi (a cura di), Roma, A. Belardetti, 1965.
66
„Non sono, ti dico io, queste tribulazioni sanza causa; nihil in terra sine causa fit et de terra non
egredietur dolor: della terra non può uscire dolore; battila quanto tu voi, non sente e non esce dolore
alcuno, perchè non v´è el senso, nè la causa che fa dolere. Ma s´el peccatore si dorrà, el dolore esce
dal peccato, perchè merita d´essere punito con pena di dolore. Le tue sceleratezze, adunque, o Italia,
o Roma, o Firenze, le tue impietà, le tue fornicazioni, le tue usure, le tue crudelità, le tue sceleratezze
fanno venire queste tribulazioni: ecco la causa, e se tu hai trovato la causa di questo male, cerca la
medicína. Rimuovi el peccato, che è causa di questo male, e sarai medicato, quia, remota causa,
removetur effectus; lieva via li peccati e non ti noceranno le tribulazioni; e se tu non fai questo,
credi a me che nulla altro ti gioverà. Tu ti inganni, Italia e Firenze, se tu non credi questo che io ti
dico; nulla altro ti può giovare, se non la penitenzia. Fa quanto tu voi, tutto sarà invano sanza
questa: tu lo vedrai.“ Ibid., s. 10.
63
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když chválila Boha vnějškovými cerimoniemi, ale ne vnitřně.67 Ve druhém kázání,
pronesém o den později, ferrarský kazatel vyzýval „přijďte, přijďte ke vchodu do
archy, vstupte do ní skrze pokání a dobré skutky“ (venite, venite alla porta
dell´arca, entrate in essa per penitenza e per ben operare).68
Obraz archy evokoval téma potopy, které Savonarola přednesl v přechozím cyklu
kázání na motivy knihy Genesis. Pokání a dobré skutky ale měly vycházet z Ducha
svatého a nebýt pouhými ceremoniemi.69 Jsou-li ale skutečně opravdové, člověka
je zcela proměněn skrze účast na božské esenci skrze Krista ukřižovaného (acquisti
una vita spirituale, la quale è una partecipazione della divina essenzia e del lume
della santa Trinità, e a questo modo diventi trasformato tutto in Cristo crucifisso).70
Florencie se přitom řeholníkovi zdála být prázdnou nádobou, v níž není Ducha
svatého – znovu naplněna mohla být jen pokáním. Savonarola spílal především těm,
které označoval za vlažné (tepidi), tedy právě těm, kteří konají vnějškově zdánlivě
bez poskvrny, ale vnitřně jsou zkažení.71 V tomto kázání se fra Girolamo jasně
stavěl i proti zvyku nechávat se pohřbít v chrámě, neboť tam maj být pohřbeny jen
svaté osoby, zatímco jsou tam pohřbeni spíše bohatí majetkem, než vírou a
zbožností.72 Odmítal i představu, že se lze spasit vírou bez dobrých skutků.73 Na
závěr tohoto kázání Savonarola jmenuje tři hlavní hříchy, kvůli nimž na ni má přijít
trest: sodomský hřích, rouhání a hry (giuochi, zřejmě hazardní).74
Ve třetím z kázání se nachází zajímavý popis – dle Savonaroly Písmo rozlišuje
mezi osobami, které jsou tělesné (carnali), oduševnělé (animali) a duchovní
(spirituali), přičemž duchovní označuje jako „pravé křesťany, plné světla a milosti
Ducha svatého e nadpřirozeného světla víry a jsou spojeni s nejvyšším Duchem,

„Non sai tu che t´ha fatto toccare la fede si può dire con mano? Tu ti stavi in quelle tue cerimonie
estrinseche e parevati essere santa, e Dio t´ha demostrato quanto tu erravi e che quelle non vagliono
cosa alcuna sanza la purità del cuore e che la vita cristiana consiste in altro che in cerimonie. Nè
ancora questo bene finito d´averti cavato delle tenebre della ignoranzia è stato assai a Dio, chè t´ha
ancora voluto revelare e´ suoi secreti, e hatti fatto predire tanto tempo innanzi le cose future.“ Ibid.,
s. 12; Vnějškovost na úkor opravdové zbožnosti kritizuje Savonarola na prvním místě u kněží,
řeholníků a řeholnic. Ibid., s. 18-19.
68
Ibid., s. 28.
69
Ibid., s. 29.
70
Ibid., s. 31.
71
Ibid., s. 33-34.
72
Ibid., s. 38.
73
„Così dico a te, che di´ di avere speranza in Dio, che ti salvi sanza operare bene; Dio non ha dato
nelle cose naturali che la causa universale operi sanza particulare e così e converso; però, se tu
ponessi tutta la speranza in Dio, che facessi nascere el grano nel tuo campo, se tu non lo seminassi,
tu ti inganneresti.“ Ibid., s. 41
74
Ibid., s. 44-45.
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kterým je Bůh; tito jsou duchovní, podřízeni zcela Duchu a Bohu; a toto je Duch; a
milost a olej Ducha svatého, o kterém jsme mluvili v předchozím kázání, kterým má
být pravý křesťan pomazán a který mu má prostoupit duši a tělo, aby byl člověk celý
duchovní; a čím víc prostupuje, tím víc je člověk duchovní a oddán záležitostem
Ducha.“75 S termínem spirituali se ještě během této práce setkáme vícekrát.
V historickém kontextu ale zřejmě musel dát vzpomenout na radikální
františkánské spirituály, kteří se pohybovali na pomezí ortodoxie a heterodoxie.
S jistotou ale o Savonarolových slovech – a mějme na paměti, že jde o přepracované
zápisy kázání, možná dokonce založené na pouhých Savonarolových osnovách,
navíc vydaná až s odstupem půl století – můžeme říci jen to, že kázal, že člověk je
zcela odkázán na milost Ducha svatého, která ho proměňuje ke stavu blízkému
tomu po Posledním soudu.
V tomto kázání je obsažen i další pojem, se kterým se setkáme a u které je otázka
překladu poněkud obtížná – jedná se o prospěch, dar či užitek (beneficio), kterým
je myšlena oběť Kristova.76 Setkáváme se tu tedy možná poprvé s terminologií,
která se bude objevovat i nadále – což neznamená, že tyto termíny si musely
zachovat stejný smysl, nebo nemohly být použity v jiném teologickém konceptu.
Savonarola se nicméně jeví být opravdu radikální a určité úryvky působí, jako by
člověk dobro vlastně ani konat nemohl, jakoby to jediné, co může Bohu předložit,
byl jeho vlastní hřích – nezbývá pak než doufat v jeho milosrdentsví.77 Bez milosti
Boží, jakoby říkal Savonarola, člověk žádnou zásluhu nemá. Jako jedinou možnost

„Li spirituali sono e´ veri cristiani, pieni di lume e di grazia dello Spirito santo e di lue
soprannaturale di fede, e sono congiunti col sommo Spirito, che è Dio; e questi sono spirituali,
subietti totalmente allo spirito e a Dio; e questo è lo Spirito; e la grazia è l´olio del Spirito santo, di
che vi parlammo assai nel sermone precedente, ch´el vero cristiano debbe esser unto di questo olio
di Spirito santo, el quale debba penetrare nell´anima e nel corpo, acciò che l´uomo sia tutto
spirituale; e quanto più penetra, tanto si vede più l´uomo esser spirituale e dedito alle cose di Dio.“
Ibid., s. 47-48.
76
„Pigliate in mano el libro del Crucifisso: in questo s´impara ogni cosa. Leggi spesso questo libro
ed ecciterai per questo el tuo fervore. Leggi ogni dì questo libro, considera e´ benefici che Dio t´ha
fatti, considera la sua bontà, considera la sua carità quanto ell´è grande, chè ha voluto per tuo
amore e per li tuoi peccati e non per i suoi, ma per liberarti dallo Inferno e darti el Paradiso, ha
voluto, dico, morire in su la croce con tanti strazii e vituperii. Considera un poco che beneficio è
stato questo: guarda se al mondo se ne trova o si può trovare uno simile.“ Ibid., s. 52-53, 333; v 17.
kázání je jako beneficio označen i Kristův zákon evangelia (legge evangelica), ibid., s. 283; termín
je použit i v obecnějším smyslu jako to dobré, co Bůh Florencii dopřál, ibid., s. 296-297, 334-337.
77
„O anima mia, che hai tu dato al Signore, che t´abbia tanto a retribuire? Tu non gli hai dato cosa
alcuna di bene e lui non resta ogni giorno di farti ogni grazia: quel che tu gli hai dato e dài di tuo
ogni dì non è altro ch´el tuo peccato. O ingrata anima, non vedu tu ch´el Signore ti dà bene per
male e per e´ peccati tuoi ti concede sempre grazia e misericordia?“ Ibid., s. 54.
75
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jak dosáhnout milosti a v kontextu soudobé situace i reálné záchrany kazatel
potvrzuje pravé pokání (vera penitenzia).78
Svým vyvoleným – jak měl Savonarola uvést ve svém čtvrtém kázání - totiž Pán
slibuje více, než si zaslouží – zásluhu přesto evidentně nějakou mají.79 To ale
každopádně neznamená, že by si měl člověk nějaké zásluhy přisluhovat. Má se
naopak před Bohem považovat za neužitečného.80 Pro úspěšné překonávání strastí
pak fra Girolamo doporučoval častou zpověď, časté svaté přijímání, častou četbu či
poslech Písma svatého a zanechání věcí, které člověka poutají ke světu.81 Jako
pokání Savonarola na závěr tohoto kázání nařídil svým posluchačům až do adventu
poměrně přísný půst v určité dny v týdnu, každý den recitaci sedmi kajících žalmů,
stálé vzdávání díky Bohu a především zpověď.82
Páté kázání obsahuje mimo jiné apel na věřící, aby se spíše než na lidskou moudrost
spoléhali na prostotu Písma svatého, kterou kazatelé často opomíjeli – tou pravou
moudrostí je pak Ukřižovaný. Florenťané se měli rovněž zbavit těch knih, které
jsou nevhodné pro křesťany; dle fra Girolama by toto mělo být úkolem pro
arcibiskupa.83
V šestém kázání Savonarola varoval, že archa bude brzy uzavřena, přičemž
vstoupit do ní bude moci jenom ten, kdo bude před Bohem spravedlivý, tj. ten, kdo
nebude ve stavu smrtelného hříchu. Kdo se tedy chtěl zachránit v arše, měl poslední
možnost činit pokání.84
V sedmém kázání, konaném již po odjezdu Karla VIII. a francouzského vojska
z města, Savonarola konstatoval, že právě díky milosti Boží, díky vstupu do
symbolické archy skrze pokání, bylo město zachráněno. Záchrana města byla opět
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Ibid., s. 56-57.
„In Cielo Dio fa iustizia e misericordia a´ suoi eletti: iustizia, rendendo loro el premio secondo
el merito, misericordia fa loro retribuendo più assai che non hanno potuto meritare.“ Ibid., s. 61.
80
„Or piglia questo altro documento per umiliarti. Togli una pittura della tua propria immagine, e
considera un poco bene, e conosci te medesimo, e umìliati, e vedi che tu sei nulla. Fa come fanno i
santi uomini, che non insuperbiscano delle laude loro, anzi hanno sempre l´occhio fisso in Dio e
cognoscano che Dio è quello che opera ogni cosa e che loro sono quelli che guastano più che non
acconcino; e in questo modo considerano sè esser nulla e veggano la loro infirmità e la loro
stultizia; e poi considerano la vanità di questo mondo, e da altra parte cognoscano la mano di Dio
operare ogni bene e loro esser inutili ad ogni cosa; e rendonsi ad ogni ora in colpa delli loro peccati
e solo laudano Dio e Cristo Giesù, crucifisso per loro amore, e così lievano da sè l´amore proprio
e riducansi ad umilità.“ Ibid., s. 64-65.
81
Ibid., s. 68-73.
82
Ibid., s. 75-76.
83
Ibid., s. 84-85.
84
Ibid., s. 93-94; 98-99.
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vyjádřena jako beneficio Boží. Proto se mělo vzdávat Bohu za toto dobrodiní díky.85
Toto vzdávání díků se mělo dít modlitbou, další nápravou mravů, půstem,
almužnou a obecně řečeno stejnými prostředky, kterými bylo dosaženo milosti
předcházející.
Následující kázání tyto motivy v zásadě opakují – Florencie má vzdávat Bohu díky
za svou záchranu a žít svatým životem. Povodeň totiž teprve začala a jen vytrvání
ve zbožnosti pohne Boha k milosti v budoucích zkouškách.86 Nejen Florencie, ale
celá církev se má odvrátit od pohanského ceremonialismu a slavit Boha opravdu
duchovně.87 Nové smýšlení měly potvrdit i nové zákony, které měly zamezit, aby
ve Florencii některý jednotlivec mohl opět získat nadvládu nad městem. Tyto
zákony ale měly vycházet z vnitřní obnovy každého křesťana.88 Není totiž pravda,
že státy se neřídí pomocí otčenášů – pravé křesťanské státy se opravdu řídí
modlitbou.89 Pro Savonarolu jen dobrý křesťan mohl být dobrým účastníkem
veřejného života. Sebeovládání sebe sama a správa města je pro člověka bez Boží
pomoci nemožná.90 Pokud Florencie vytrvá, rozšíří se její panství a Turci a pohané
se nechají pokřtít.91 Aby se zabránilo nepokojům, považoval Savonarola za
nezbytné odpuštění nespravedlností, které se staly za minulého režimu.92 Měly se
„Sapete che già più volte vi abbiamo detto che ognuno dovesse entrare nell´arca e che la
chiuderemo e che verrebbe el diluvio delle tribulazioni; e sapete che, poi che fu chiusa e serrata
l´arca, siamo stati in grandissimi pericoli e per grazia di Dio siamo passati per ora queste
tribulazioni. Però dobbiamo ringraziare Iddio. El nostro Noè, che è quello che Guida l´arca, ha
chiamato tutti quelli che sononell´arca e dice e grida che noi abbiamo cura di non incorrere nel
vizio della ingratitudine […] Ricognosciamo adunque da Dio el beneficio che ha fatto alla vostra
città in passare sicuramente questo travaglio e rendiamone a Dio infinite grazie e facciamo
ognibene che si può a gloria sua e a salute de´ suoi eletti […]“. Ibid., s. 106-107.
86
Ibid., s. 124-125.
87
Ibid., s. 130-131.
88
„La prima cosa che tu debbia fare intra l´altre è questa: che tu facci tale legge, che nessuno più
per l´avvenire possa farsi capo, altrimenti tu sarai fondata in su la rena; e hai a fare in modo che
nessuno si facci tale, che gli altri abbino ad inclinarsi a lui come a superiore, ma l´autorità sia solo
della virtù. E se tu fai questo, le cose anderanno bene, e dòtti el modo; e se non fate quello io vi
dico, voi vi fondate nella rena. Bisogna ridursi a Dio. Sono alcuni che non temano Dio, e tamen si
riducano a Dio. Cantate igitur canticum novum, fate adunque vita nuova. Rinovatevi prima dentro,
se volete bene rinovarvi nello esteriore, e se volete fare le buone leggi, acconciatevi prima co´ la
legge di Dio, perchè tutte le buone leggi dependano dalla legge eterna, all´oservanzia della quale
si ricerca la grazia dello Spirito santo.“ K tomu všemu je třeba osvícení od Boha, neboť pouhé
světlo rozumu je nedostačující. Ibid., s. 132-133; Podle Savonaroly by nejvhodnější inspirací pro
Florencii mělo být politické zřízení Benátek ibid., s., 224-226.
89
Průpovídka, že státy se neřídí pomocí otčenášů, byla připisována Cosimu de´ Medici. Ibid., s. 134;
s. 215-219.
90
„Non può adunque l´uomo per sè reggere sè medesimo, se Dio con lui non regge e non governa,
e tanto più quando l´uomo avesse a governare non solamente sè, ma uno popolo e una città; però
dice: Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam, cioè: s´el Signore nostro
non custodisce la città nostra, invano vigila e si affatica l´uomo che l´ha in custodia.“ Ibid., s. 195.
91
Ibid., s. 213-214.
92
Ibid., s. 227, 338-339.
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nicméně stíhat přísně různé neřesti, aby se tím zamezilo příležitosti k hříchu. Bohatí
pak měli věnovat část svého bohatství chudým.
Shrnutí celého tohoto cyklu kázání bychom mohli v zásadě najít ve čtrnáctém
kázání – tak jako Ageus nabádal Zorobábela a velekněze, aby Židé znovu vystavěli
Chrám, tak Savonarola nabádal Florenťany, aby obnovili (rinovare) své město a
svůj stát. Pokud by zvolili správnou formu vlády, nebyla by to již Florencie, ale
město Boží.93 V kázání s pořadovým číslem XXIII Savonarola zdůrazňoval, že
jediný král, jediný vládce (capo), kterého chce Hospodin Florencii dát je sám
Kristus.94
Kolem Savonaroly se jako kolem charismatické osobnosti se zdánlivým
prorockým darem začala brzy srocovat skupina příznivců, která byla záhy nazývána
piagnoni (uplakánci) či frateschi (bratříci). A právě tyto osoby, včetně Savonaroly
samotného, jsou první skupinou, kterou se budu v této práci zabývat. Definovat tyto
příznivce jako hnutí je nicméně problematické – florentský politický systém totiž
jakákoli spolčení, známá jako tzv. intelligenze, které bychom v určitých ohledech
mohli přirovnat k politickým stranám (pochopitelně bez masovosti a dalších
charakteristik specifických pro moderní politická uskupení) zakazoval. To, že
piagnoni právě takovéto uskupení tvoří, bylo jedno z budoucích obvinění jejich
odpůrců.95
Je otázkou, nakolik měli piagnoni reálnou politickou sílu, brali-li bychom je jako
uskupení, kterým ovšem de iure být nemohli. Jak uvádí Polizzotto na základě
florentských archivních pramenů, příznivci Savonaroly zřejmě neměli nikdy během
prvních pěti let, ve Velké radě většinu. Velká rada (Consiglio grande) byla
stěžejním orgánem nového, resp. reformovaného florentského politického systému
známého jako governo civile, jehož byl Savonarola podporovatelem a inspirátorem.
Toto republikánské zřízení se zakládalo na poměrně širokém zastoupení obyvatel
Florencie na vládě a bylo tak v celkovém rozporu s předchozí politikou rodu
Medici, která se republikánské úřady snažila podřídit užším a lépe
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kontrolovatelným radám.96 Do města byli rovněž připuštění ti, kteří byli mezi lety
1434 až 1494 Medicejskými vyhnáni nebo odešli do exilu.97
Kvůli už zmíněnému propojení spirituální a politické obnovy připisované v první
řadě Bohu, byl vlastně tento systém postaven mimo kritiku, neboť šlo o produkt
Boží vůle. Mimo zmíněných kázání na motivy proroka Agea to nejlépe ukazuje
Savonarolův spis – pocházející nicméně až z roku 1498 a sloužící tedy ke
zdůrazněné legitimity režimu čelícímu vážné krizi – Trattato circa el reggimento e
governo della città di Firenze (Traktát o zřízení a vládě města Florencie).98 Fra
Girolamo vycházel jak z tomistického učení o ideální vládě (zaručující co nejlépe
obecné dobré neboli bene comune), tak ze svých vizí a představ. Podle Savonaroly
nemohla být ve Florencii aplikována vláda jednoho (governo di uno), protože to
prostě neodpovídá přirozenosti jejího obyvatelstva, které považoval za důvtipné
(ingegniosissimo), prozíravé ve svém konání (sagacissimo nelle sue imprese),
odvážné (animoso) a smělé (audace). Z podobných důvodů byla odmítnuta i vláda
aristokratická (delli ottimati). Naopak ideální se zdála být vláda občanů
(reggimento civile), jak tomu bylo ostatně ve Florencii i přes medicejské intermezzo
zvykem.99
Savonarola takovouto vládu popisoval jako vládu, která zůstává v rukou celého
lidu (popolo), který rozděluje jednotlivé úřady (magistrati) komu uzná za vhodné
v určitý čas.100 To, že toto reggimento civile reprezentované především Velkou

Velikost Velké rady nicméně neznamenala žádný razantní vstup nových sociálních vrstev do
politiky. Množství členů bylo dáno především tím, že zůstali jak ti, kteří mohli být vylosováni do
některého z úřadů během předchozího režimu, tak ti, kterým to bylo z nějakých důvodů
znemožněno, a to dokonce až tři generace nazpět. Ibid., s. 25; O snaze Ottimati zachovat si
rozhodující pozici ve městě, o detailech nové formy vlády a vlivu Savonaroly viz Albertini, Rudolf
von, Firenze dalla repubblica al principato, s. 8-9.
97
Guicciardini, Francesco, Storie fiorentine, s. 100. Celkově Guicciardini hodnotil vzniklou situaci
realisticky jako výbušnou a málo přehlednou.
98
V adventních kázáních Savonarola popisoval méně podrobně to, co bez zásadních koncepčních
změn, pouze ve změněné situaci, vyjádřil podrobněji v následně popsaném traktátu. Srv. Savonarola,
Girolamo, Prediche sopra Aggeo, s. 209-212; srv. Albertini, Rudolf von, Firenze dalla repubblica
al principato, s. 14-15. Von Albertini hodnotí jako důležité to, že Savonarola se nezabýval jen
teoretickou formou vlády, ale zaměřil se na specifický a empiricky studovaný příklad Florencie.
Opuštění humanistických utopistických teorií mezi politickými mysliteli obecně bylo dle von
Albertiniho zapříčiněno náhlými změnami v důsledku začátku konfliktu, který jsme zvyklí nazývat
válkami o Itálii. Ibid., s. 42.
99
Dominikán přitom tyto vlastnosti nehodnotil jako něco veskrze pozitivního, protože u zlých lidí,
kterých bude dle Savonaroly vždy více než těch dobrých, se tyto vlastnosti stávají podnětem ke
vzpourám a rozepřím. Savonarola, Girolamo, Prediche sopra Aggeo; con il Trattato circa il
reggimento e governo della città di Firenze, s. 447-448.
100
Ibid., s. 441.
96

41

radou bylo nástrojem Boží moci (instrumento della virtù divina) bylo zjevné proto,
že díky jeho existenci nebylo město zničeno Karlem VIII.101
Florencie potřebovala tuto formu vlády upevnit a zdokonalit, stejně jako potřít
rozbroje a náboženskou vlažnost. Florentský lid měl být totiž přirozeně nakloněn
uctívání Boha (culto divino) - pokud by se podařilo tyto nešvary napravit, bylo by
město tak zbožné, jako byli první křesťané. Tyranie by znamenala naopak úpadek
zbožnosti.102
Savonarola následně podrobněji rozebíral, jak by governo civile mělo vypadat,
resp. obhajoval to, jak vypadalo. Centrálním bodem tohoto systému měla být Velká
rada, v níž mělo zasedat takové množství členů, aby to znesnadnilo možné
vytváření klik, ale ne zase takové, aby do něj měla přístup spodina (plebe). Tato
rada se neměla scházet příliš často a svěřit některé úkoly patřičným orgánům.103
Nicméně samotná instituční stránka úspěch nezaručovala; každý kdo se účastnil
florentského politického života (ciascun cittadino fiorentino) měl věřit, že Velká
rada je zvláštním Božím darem a dále mít na paměti čtyři záležitosti:
(1) bázeň Boží (el timore di Dio);
(2) milovat obecné dobré města (il ben comune della città);
(3) milovat jedni druhé (bisogneria che li cittadini si amassino insieme);
(4) zachovávat spravedlnost (bisogneria che facessino iustizia).104
I přes to, že neměli ve Velké radě Savonarolovi příznivci většinu, mnoho opatření
navrhovaných nebo přinejmenším inspirovaných Savonarolou byla v tomto orgánu
schválena. Přispěl k tomu jednak věhlas samotného Savonaroly – který ještě více
umocnil vjezd Karla VIII. do Neapole - relativní umírněnost návrhů ze strany této
skupiny a nepochybně také to, že v řádách dominikánových stoupenců se nacházela
celá řada schopných politiků, z nichž lze jmenovat Jacopa Salviatiho, Paolantonia
Soderiniho a Franceska Valoriho.105
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Ze sociálního hlediska nebyli příznivci Savonaroly ve Velké radě ani většinově
aristokraty, ani nepocházeli z vyloženě nižších vrstev.106 Stejně tak byli mezi
vlivnějšími piagnoni jak bývalí odpůrci Medicejských (Baroli, Guadagni), tak
jejich bývalí příznivci (Guicciardini, Salviati).107 Na základě rozboru petice na
podporu Savonaroly z roku 1497 Polizzotto dále uvádí, že největší počet piagnoni
pocházel ze čtvrti (sesto) S. Giovanni a okolí konventu svatého Marka, který
zároveň tvořil centrum hnutí. Poměrně významnou část tvořily také osoby, které
bychom mohli označit jako intelektuály (humanisté, filozofové aj.). Zdá se
nicméně, že část hnutí byla vázána různými druhy vztahů, včetně rodinných už před
Savonarolovým návratem do Florencie. Na druhou strany některé rodiny byly
rozděleny mezi piagnoni a arrabbiati (Rozhněvaní, odpůrci piagnoni).108
Fra Girolamo cítil, že jako cizinec nemá takový vhled do florentské politiky a
preferoval proto, aby jeho příznivci, kteří měli jak vidno ne často shodné zájmy,
akceptovali vedoucí pozici Franceska Valoriho (1439-1498). Hnutí nicméně nikdy
vůdčí osobnost v praktické politice nenašlo a hlavní autoritou tak zůstával
Savonarola. Snad i proto byli piagnoni natolik vytrvalí v obraně svého kazatele
proti požadavkům papeže Alexandra VI., které se postupně stupňovaly. Papežské
zákazy podle nich neměly platnost, protože papež byl špatně informován –
Savonarola byl opravdu prorok a jeho dílo proto nemohlo být v rozporu s vírou
církve ani poslušností římskému pontifikovi.109
Savonarolovy ideje se dařilo uvádět do praxe poměrně úspěšně. Již 28. prosince
byl bez problémů schválen zákon postihující sodomii, který byl navíc do roku 1497
ještě několikrát zpřísněn. S větším odporem se nesetkal ani zákon proti hazardním
hrám. Úspěšně byla také schválena nová legislativa, která měla zintenzivnit pomoc
chudým, především skrze revitalizaci bratrstva Buonuomini di S. Martino, které se
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stalo jedním z center aktivity piagnoni. Obnovena bylo i bratrstvo nesoucí jméno
archanděla Michaela (S. Michele Arcangelo) ve kterém příznivci fra Girolama
získali poměrně významnou pozici. Z hlediska pomoci chudým bylo ale
nejvýznamnější událostí založení Monte di Pietà, které bylo zaměřeno především
jako alternativa vůči židovským bankéřům, kteří byli i s ostatními Židy ve stejný
den, kdy bylo založena Monte, tedy 28. prosince, vyhnáni. Prakticky tato instituce
ale začala fungovat až v dubnu roku 1496, přičemž v ní opět hráli zásadní roli
Savonarolovi příznivci, kteří tím získali celkovou kontrolu nad florentským
systémem sociální pomoci. Sám Savonarola důrazně vyzýval k podpoře těchto
institucí dary. Monte ale měla poměrně závažné problémy, kvůli čemuž nebyl
uplatněn ani výnos o vyhnání Židů, neboť by tím byl výrazně zkomplikován přístup
chudších florentských vrstev k likviditě.110
Pro Savonarolu bylo jedním z nejdůležitějších témat výchova mládeže. Mladí
začali být dle poměrně centralizovaného systému vedeni více ke zbožnosti a stávali
se poměrně důležitým prvkem sociální kontroly města. Byli např. využiti
k vyhledávání a následnému pálení marností či vybírání almužen. Odpůrci
Savonaroly byli vůči takové roli dětí velmi kritičtí a považovali ji za teror. I proto
byli Savonarolovi fanciulli legalizování až v lednu 1497.111
Méně úspěšná byla dominikánova snaha o schválení zákonodárství, které by se
týkalo regulace chování žen. Velkou radou neprošla omezení šperků (ornamenta
mulierum) a regulace v odívání se žen.112
Piagnoni pro svůj již zmíněný dosti rozdílný sociální i profesní profil jen těžko
hledali schodu na otázkách týkajících se případné reformy volebního systému či
dańové zátěže a o nějakém společném postupu se proto nedá hovořit.113 Piagnoni
nakonec ve většině souhlasili s milostí vůči příznivcům Medicejských, nicméně
znemožnění odvolání se pěti obviněným ze snahy o návrat rodu Medici do
Florencie zapříčinilo ztrátu sympatií, které původní „amnestie“ pomohla
vytvořit.114
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Jestliže oproti piagnoni stáli arrabbiati, proti Savonarolovi se brzy začali brzy
ozývat se svými námitkami jiní duchovní, zejména františkáni. Nejčastěji
zpochybňovali pravdivost dominikánových proroctví. Jedním z nich byl fra
Domenico da Ponzo. Signoria po jeho kritice Savonaroly zorganizovala disputaci
konanou v Palazzo della Signoria 18. ledna 1495. Ferrarský dominikán při ní byl
obviněn nejen z nepravosti svých předpovědí, ale i z vměšování se do politických
záležitostí města. K žádnému jasnému závěru se ale nedošlo.115
Savonarola byl některými kněžími dokonce obviněn z hereze kvůli své ideji
chudoby řeholníků. Byl dáván do spojitosti s tzv. bratříčky (fraticelli), radikálními
františkány, kteří trvali na absolutní chudobě. Fraticelli měli přinejmenším jistou
návaznost na františkány spirituály, o nichž jsem se zmínil u jedné citace ze
Savonarolových kázání. Použitá terminologie tedy vedle samotného obsahu kázání
fra Girolama u některých duchovních musela vyvolávat podezření. Mimo to fra
Girolamo stále věřil v nezbytnost udržení spojenectví s Karlem VIII, což nadále
prohlubovalo nedůvěru ostatních italských států.116
Savonarola se proti kritice svého poselství ohradil ve svém Kompendiu zjevení
(Compendio di rivelazioni) a listem zaslaným papeži. Ani jedna z těchto iniciativ
mu ale nebyla k užitku. Poté, co odmítl výzvu k osobnímu vysvětlení svého učení,
bylo mu pontifikem zakázáno kázání (říjen 1495). Odpovědí na toto opatření papa
Borgii byl Dopis příteli (Epistola a un amico), kde znovu zopakoval své pohnutky
a svá přesvědčení. Tento dopis byl navíc psán s úmyslem prezentovat Savonarolův
pohled veřejně.117
Na Savonarolovu obranu vystoupil i Domenico Benivieni, který uvedl, že před tím,
než začal dominikán veřejně vystupovat, křesťantsví v Itálii prakticky přestalo
existovat. Pověry a korupce zásahly jak světské, tak církevní představené. Protože
nebyla církev schopna sama sebe reformovat, musel Bůh sám zasáhnout –
Savonarola byl tedy podle Benivieniho Hospodinovým nástrojem reformy církve.
Zdůraznil také roli Boží milosti a niterné zbožnosti oproti vnějším ceremoniím.118
Savonarolovi odpůrci v tom ale viděli nebezpečné sektářství, které ohrožovalo
jednotu církve. Upozorňovali také, že prorocký dar přestal v církvi působit po
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příchodu Mesiáše. Zvláštní znepokojení v nich musely vyvolávat názory některých
Savonarolových sympatizantů, kteří implicitně či explicitně tvrdili, že v církvi a
kněžském úřadě jsou opravdu jen ti, kteří jsou v milosti Boží.119
Domnívám se, že tyto názory nebyly bez opory v Savonarolových tvrzeních.
Vzhledem k dostupné literatuře nepovažuji za nezbytné detailně zde rozebírat
průběh konfliktu Savonaroly s Římem. Mám-li celý sled událostí shrnout tak, abych
vyjádřil podstatu problému, Fra Girolamo se v zásadě odmítl podřídit Alexandru
VI., který ho i po Savonarolově omluvě z nemožnosti dostavit se do Říma ze
zdravotních a bezpečnostních důvodů vyzval k příchodu ještě několikrát.
Savonarola navíc odmítl zrušení kongregace svatého Marka a přičlenění se k nové
Toskánsko-římské kongregaci, v důsledku čehož byl exkomunikován (1497).120
Zatímco papež chápal neposlušnost fra Girolama jako neposlušnost autoritě
papežského úřadu, pro Savonarolu znamenala pravděpodobně především vzepření
se tomuto konkrétnímu papeži jakožto osobě. Svoji kritiku tohoto z morálního
hlediska přinejmenším kontroverzního papeže opíral v důsledku o to, že nemůže
být papež, protože byl zvolen simonií.121 Jinak by Savonarola musel uznat, že
kvalita osoby nemění nic na síle úřadu, akceptoval-li učení římsko-katolické církve.
Na druhou stranu byl natolik přesvědčen o tom, že jeho vize jsou pravdivé, že by
pravděpodobně nepovažoval papežská usnesení za legitimní, ani kdyby papež podle
jeho názoru legitimní byl. Zásadní bylo i to, že Savonarola pouze nekritizoval, ale
uváděl blízké, nebo dokonce již probíhající očištění církve z Boží vůle, provedené
Kýrem/Karlem VIII. Poslední kapkou byly zřejmě jeho snahy o svolání koncilu –
listy s touto výzvou zaslal císaři Maxmiliánovi, Karlu VIII. a katolickým
veličenstvům Ferdinandovi a Isabelle.122 Pro papežství byla jakákoli snaha o
svolání koncilu bez papežského potvrzení neakceptovatelná. Po první polovině 15.
století, které lze v jistém smyslu označit jako období konciliarismu, se papež snažl
vyhnout svolání posvátného synodu nakolik to bylo možné.
Byly to právě nesnadná situace Florencie, nepřátelství řady Florenťanů a papežství,
které se stalo Savonarolovi osudnými. Poslední kapkou byl nakonec neuskutečněný
119
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ordál, ve kterém se mělo mezi zástupcem františkánů a dominikánů od sv. Marka
rozhodnout ohněm, jsou-li proroctví fra Girolama pravdivá či nikoli. Kvůli
neshodám a povětrnostním podmínkám ale k této zkoušce nakonec nedošlo.
Rozvášněny dav v reakci napadl konvent S. Marco, který byl po krátkém boji dobyt
a Savonarola spolu s některými spolubratry uvězněn. Po soudu, ze kterého se nám
bohužel nezachoval originální rozsudek, byli popraveni 23. května 1498. O tom, že
někteří bývalí příznivci se od Savonaroly odvrátili, nás nejlépe informuje list
Marsilia Ficina kardinálskému sboru, o jehož obsahu adekvátně odpovídá již název:
Apologia Marsilii Ficini pro multis Florentinis ab Antichristo Hieronymo
Ferrariense Hypocritarum summo deceptis ad Collegium Cardinalium.123 Ficino
se nicméně rozšel se Savonarolou již několik let předtím.124

2. 1. 2 Teologie Miserere

Kritika papežství a kurie, cerimonialismu a víra v roli laiků jsou jistě motivy, které
nemohou nepřipomenout témata drahá Martinu Lutherovi. Že určitá podobnost
mezi Savonarolou a Lutherem byla pociťována i současníky nám dokládá spis
Vyprávění o změně ve Florencii v podobě dialogu (Storia in forma di dialogo della
mutatione di Firenze) Bartolomea Cerretaniho. Podobnost ale byla spatřována
zejména v tématu obnovy církve a římské kritiky. Zdá se nicméně, že podobnost
byla spatřována i v doktríně. Luther, a to, co po jeho vystoupení následovalo, se
zdálo naplněním Savonarolových předpovědí.125
Sám Luther zjevně cítil k fra Girolamovi náklonnost, mimo jiné vydal jeho
komentář k žalmu Miserere. O to překvapivější je, že Simoncelli nekompromisně
uvádí, že teologicky mezi těmito dvěma muži nebyla žádná příbuznost.126 Tím
spíše, že o pár stránek později uznává, že Savonarolovy komentáře přinejmenším

List je přepsán v Marsilio, Supplementum Ficianum. Marsilii Ficini florentini philosophi
platonici opuscula inedita ot dispersa, II vol. Kristeller, Paul Oskar (a cura di), Firenze, Olschki,
1937, s. 77-78.
124
Polizzotto, Lorenzo, The elect nation, s. 95-96.
125
Srv. Simoncelli, Paolo, Evangelismo italiano, s. 3-5.
126
„Che tra Savonarola e Lutero, sul piano teologico non ci sia alcuna affinità è questione che non
merita nemmeno d´essere considerata.“ Ibid., s. 6.
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reflektují teologickou perspektivu, která se bude o několik desetiletí později jevit
zpětně jako protestantská.127 Simoncelli se nicméně domnívá, že pouze tato díla,
ještě spolu s komentářem k žalmu Qui Regis Israele Deus, mohla být ze všech
dominikánových děl příbuzná k novým teologickým formulacím.128
Je pravda, že, jak konstatuje Simoncelli, jinak musely výroky o predestinaci a
svobodné vůli působit na posluchače v 15. století a jinak ve století 16., zejména po
vypuknutí rozsáhlé polemiky a luteránské kontroverzi. Simoncelli zmiňuje i použití
pojmu beneficio, tentokrát ale v kázání na žalmy a v Pojednání o lásce Ježíše Krista
(Trattato dell´Amore di Iesu Christo). Z jeho pohledu ale použití tohoto termínu ani
určitých zmíněných konceptů mohlo být přiřazováno k myšlenkám podobným
reformátorům pouze ex post. Uznává nicméně, že myšlenky Savonaroly ovlivnily
zcela nepochybně mnoho osob spojovaných s evangelismem, spirituali či přímo
s luteránstvím. Jmenuje Marcantonia Flaminia, Benvenuta Celliniho, Benedetta
Varchiho a Contariniho.129
Jako příklad této ex post četby uvádí známého polemistu, dominikána Ambrogia
Catariniho, který včlenil Savonarolu mezi objekty své polemiky, spolu s Beneficio
di Cristo a dílem Bernardina Ochina.130 Spojitost či nespojitost mezi Lutherem a
Savonarolou komentuje i Bartolomeo Cerretani.131
„Il meno che possa dirsi di questi passi è che riflettono una prospettiva teologica che di lì a
qualche decennio, a posteriori dunque, sembrerà comunque sulla stessa linea dottrinale
protestante.“ Ibid., s. 9.
128
Ibid., s. 13.
129
Srv. Simoncelli, Paolo, Evangelismo italiano, s. 13-17.
130
Jde zejména o Catarinův spis Discorso contra la dottrina et profetie di fra Girolamo Savonarola
(1548). Ibid., s. 19-23.
131
Bartolomeo Cerretani pocházel z významné florentské rodiny, zastával řadu politických funkcí a
věnoval se psaní historiografických prací. Z náboženského hlediska byl silně ovlivněn Savonarolou,
ale i kabalistickou naukou. Jeho nejznámější dílo, Dialogo della mutazione di Firenze (přičemž ona
mutazione je především proměna politiky v povolání jako takové a obecně proměna Florencie
během posledních desetiletí) vzniklo zhruba v roce 152. Jedná se o smyšlený rozhovor postav
zastávajících různé názory. Zatímco Governatore (Guicciardini) zastává velmi marginální roli,
Giovanni Rucellai představuje aristokrata kritického vůči Medicejským. Girolamo je piagnone a je
hlavním oponentem Rucellaie (podle Mordentiho by předobrazem mohl být Girolamo Benivieni).
Postava Lorenza rovněž je spíše marginální, přičemž jde o příznivce Savonaroly. Srv. studii před
kritickou edicí Cerretani, Bartolomeo, Dialogo della mutazione di Firenze, Mordenti, Raul (a cura
di), Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1990 s. X-LVII. Nyní k ukázce, v níž je citován Giovanni
(Gio.) a Lorenzo (Lor.):
„[postavy se setkávají a je vznesen dotaz, kam Lorenzo a Girolamo směřují, pozn. aut.] Lor.: A te,
sendoci fratello, non ha essere segreto il nostro desiderio: noi | andiamo nella Magna, tirati dalla
fama d´ un Venerando Religioso il quale | chiamano fra Martino Luter; gli scritti del quale, sendo
comparsi in Italia | et maximamente a Roma, come so che tu sai, fanno argumento che costui | debbe
essere per costumi, dottrina e religione prestantissimo, e parci che le sua conclusioni sieno molto
proprie e conforme all´opinione et vita della primitiva | Chiesa militante.
Gio.: Adunque siete voi ancora nella medesima suprestitio|ne come già eri di fra Girolamo da
Ferrara? E´ sarebbe horamai tempo lasciare tale simplicità, o forse malitie o astutie, a varii fini
127
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Ne-li návaznost, pak přinejmenším ideovou příbuznost mezi učením Savonaroly a
pozdějšími italskými heterodoxními mysliteli naopak vidí Luigi Lazzerini, který
navrhuje nazvat dominikánovu koncepci teologií Miserere (teologia del
Miserere).132 Lazzerini naráží tímto názvem na Savonarolovy komentáře k žalmům
Miserere a In te, Domine, speravi, které sepsal během posledních dní svého života
ve vězení. Argumentuje, že východiska těchto komentářů nejsou v nesouladu
s předchozími řeholníkovými pracemi a kázáními, ale jsou s nimi naopak zcela
kompatibilní.133
Obsah těchto komentářů, které byly záhy přeloženy do vernakulárního jazyka a
rozšířeny, musel mnohé Florenťany nepochybně zaskočit. Savonarola totiž
nenapsal sebeobhajobu, jak se obecně očekávalo, ale naopak komentáře k žalmům,
které se jevily být sebeobžalobou. Fra Girolamo v nich otevřeně píše, že kdyby ho
měl Hospodin soudit jen podle jeho skutků, bude zatracen. Věří ale v to, že Boží
milosrdenství je nekonečné:
„Smiluj se nade mnou, Bože, podle SVÉHO milosrdenství. Ne podle malého
milosrdenství lidského, ale podle svého vlastního milosrdenství, které je nezměrné
a nepochopitelné, které všechny hříchy nekonečně převyšuje; podle milosrdenství,
v němž jsi tak miloval svět, žes mu dal svého jednorozeného syna.
vostri; considerato che | non solo si [spedono] più, ma sono in odio a Dio et alli Huomini, perché
si è mani|festato che con questi mezzi suprestitiosi si è fatto in pubblico et in privato | molte cose
non ben fatte; le quali cose non ben fatte co´l mezzo e mantello di | Dio gli sono sì dispiaciute, che
vi è noto non solo la morte et rovina et ridirsi del | frate e di molti seguaci, ma la fine quello stato
et di quella parte | fatto e Creato da lui, e persecutioni non solo de´ sua Amici, ma di chi ne parla,
e | temporale et spirituale. Ma io stimo che perché il cavalcare ci venga manco a noia | et fastidio,
habbiate preso questa vile e bassa materia di frati. E egli così || Girolamo Nostro?
Gir.: In verità, che Lorenzo della gita nostra t´ha detto la pro|pria verità.
Gio.: O partitevi voi da Firenze per questo o pur venite d´altrove? |
Gir.: Noi è otto anni che ci partimo da Firenze [tj. roku 1512 po restauraci Medicejských, pozn.
aut.], e siamo iti a spasso in vari | luoghi, per vedere e parlare con tutti quelli che hanno fama et
che per dottrina | sono eccellenti. Et è già cinque anni che fumo nella Magna, a Franca Corte, dove
| parlamo e stemo alquanti dì con Joanni Reuclino, unico et filosafo et teo|logo dell´ età nostra; e
mostrocci un composto per modo di dialogo, el quale ´gli ha | fatto dell´ Arte Cabalistica.“ Ibid., s.
4-5.; o několik stran dál je mimořádně pozitivně hodnocen Erasmus, ibid., s. 16-17. Velmi podstatný
úsek dialogu, kde se odehrává diskuze ohledně Luthera, Savonaroly a obnovy církve jsem vložil do
příloh (č. 1). Jsou v něm představeny argumenty odpůrců i příznvců fra Girolama. Piagnoni jsou
prezentováni jako sympatizanti s myšlenkami Erasma a Luthera. Církev je podle jejich názoru
nezbytné reformovat směrem k apoštolskému ideálu.
132
Lazzerini tento názor prezentuje v publikaci Teologia del Miserere. Da Savonarola al Beneficio
di Cristo 1492-1542 (Lazzerini, Luigi, Teologia del Miserere. Da Savonarola al Beneficio di Cristo
1492-1542, Torino, Rosenberg & Sellier, 2013).
133
Savonarolův komentář k žalmu Miserere je k dispozici i v českém překladu: Savonarola,
Girolamo, Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere, Praha, Krystal OP,
1998.
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[…]
Nikdo se nemůže vychloubat sám sebou. Ať se před tebou shromáždí všichni
spravedliví nebe i země: zeptáme se jich, zda se spasili svou vlastní mocí. Všichni
jedním hlasem a jedním srdcem odpoví: Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno
oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! Nezmocnili se země svým mečem,
vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže a světlo tvé tváře,
neboť jsi v nich našel zalíbení; byli tedy spaseni nikoli pro své zásluhy či pro své
skutky, aby se tím nemohli chlubit, ale proto, že tak se ti zalíbilo.“134
V podobném duchu je napsán i tento výrok z komnentáře k žalmu In te, Domine
speravi: „Quibus meritis liberabor? Non meis, Domine, sed in iustitia tua libera
me. In iustitia tua, dico, non mea.“135
Toto na první pohled pouhé přiznání viny s výhledem na blížící se smrt Lazzerini
hodnotí jako zproblematizování středověkého ritualizovaného křesťanství a
zvnitřnění vztahu s Bohem v souladu s tradicí sv. Pavla a sv. Augustina.136 Podle
Lazzeriniho názoru tak Savonarola předznamenával jeden z centrálních bodů
Lutherova učení: „V jeho [Savonarolových, pozn. aut.] komentářích je nastíněna
figura hříšného člověka jakožto svatého a svatého jakožto hříšníka, simul iustus et
peccator, jak ho bude definovat Luther. Jako později Luther, i Savonarola navrhuje
názor, že příčina viny je pociťována ve větší míře svatým, než obyčejným věřícím.
Uvědomit si ji v sobě a konat pokání znamená vstoupit na mistrovskou cestu, která
vede k milosti.“137

134

Ibid., s. 120-121.
Cit. podle Rituale e interiorità in Lazzerini, Luigi, Teologia del Miserere., s. 63; Lazzerini
srovnává tyto úryvky s jedním z nejznámějších výroků Martina Luthera: „Iustitia Dei in Paulo. Illud
vocabulum iustitia Dei ist in meinem herzen ein donnerschlag gewest, nam quando in papatu
legerem: In iustitia tua libera me tem: In veritate tua, mox putabam illam iustitiam vindicantem
furorem, scillicet divinae irae. Ich war dem Paulo von herzen feindt, ubi legebam: Revelatur iustitia
Dei per euangelium. Sed postea cum consequentia viderem, scillicet sicut scriptum est: Iustus ex
fide vivet: et insuper Augustinum consulerem, da wardt ich frolich. Ubi iustitiam Dei misericordiam
iustos reputantem cognovi, ibi afflicto remedium contigit.“ Luther, Martin, D. Martin Luthers
Werke. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden IV. Band, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger,
1916, s. 72-73.
136
Lazzerini, Luigi, Il santo e il peccatore in Lazzerini, Luigi, Teologia del Miserere, s. 22-23.
137
„Nei suoi commenti viene delineata la figura dell´uomo peccatore in quanto santo, e santo in
quanto peccatore, del simul iustus et peccator, come lo definirà Lutero. Come poi Lutero, anche
Savonarola suggerisce che il fomite della colpa sia presente in misura maggiore nel santo che nel
comune credente. Avvertirlo dentro di sé e pentirsi significa imboccare la via maestra che conduce
alla grazia.“ Ibid., s. 24.
135
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Lazzerini si následně vybírá několik pojmů, které se v dominikánových pracích
objevují. Jejich výčet hovoří sám za sebe: supervacuae cerimoniae, tiepidi,
intenzioni del cuore, opere esteriori, umiltà, misericordia, una lettura della messa
– a též beneficio del Cristo. Lazzerini zde připomíná příhodně citát z Guicciardiniho
díla o historii Florencie, kde hodnotí Savonarolu tak, že mu nešlo o vnější stránku
obřadů (culto divino), ale o jejich obsah.138
Savonarola se podle tohoto názoru obracel proti značné exteriorizaci a ritualizaci
liturgie a náboženského života obecně, který bylo možno ve Florencii 14. a 15.
století pozorovat.139 Křesťané, kteří svůj vztah k Bohu nechápali jako něco
intimního, ale jen jako jakousi účast na rituálu, pak Savonarola nazývá už
zmíněným termínem tiepidi (vlažní). Savonarola se ale nesnažil rituály odstranit,
ale snažil se přimět věřící, aby se jich účastnili s pravou zbožností a pokorou.
Především vyzýval k učásti na mši svaté, která se mu jevila být hlavním plodem
dobrodiní Kristova (právě onoho beneficio di Cristo), což dokládalo i jeho kázání
na první list sv. Jana.140 Kdo by se účastnil mše bez vědomí tohoto beneficia,
účastnil by se jí zbytečně, ba hříšně. Kritikou kazatel nešetřil ani ty, kteří nechávali
sloužit mše svaté pro jednotlivce a ne pro společný prospěch.141
I když se dá namítnout, že zápisy kázání vytvořené z poznámek narychlo
sepsaných během dominikánových vystoupení na kazatelně jsou z pramenného
hlediska dosti diskutabilní, existuje celá řada autentických spisů fra Girolama, která
se zdá Lazzeriniho argumenty potvrzovat.142

Guicciardini psal, že kdo by zkoumal život a chování fra Girolama „non vi trovò uno minimo
vestigio di avarizia, non di lussuria, non di altre cupiditá o fragilitá; ed in contrario una
dimostrazione di vita religiosissima piena di caritá, piena di orazioni, piena di osservanzia, non
nelle corteccie ma nella medolla del culto divino“. Guicciardini, Francesco, Storie fiorentine, s. 157.
139
Rituale e interiorità in Lazzerini, Luigi, Teologia del Miserere., s. 41-43.
140
„Puto igitur triplici ex causa principaliter hoc misterium [mši svatou, pozn. aut.] tractari: po
propter gratiarum actionem; 2o propter remissionis oblationem; 3o propter vite comunionem. Gratia
enim secundum quod pro virtute morali accipitur est virtus qua homo benefacientibus beneficia
recompensat vel laudando et gratias agendo et beneficium recognoscendo vel etiam benefaciendo.
Nihil autem gravius benefactori quam quod beneficium eius non recognoscatur vel non laudetur et
multo magis si vituperetur. Si autem hoc hominibus accidit, quid igitur erit homini non laudanti
beneficia Dei vel non recogitanti? Inter omnia autem beneficia nullum maius esse potest quam
beneficium Incarnationis et Passionis Christi, quia maiorem hac delectationem nemo habet quam
ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Nonne ergo deberemus semper gratias agare et laudare
Deum?“ Cit. podle ibid., s. 54.
141
Ibid., s. 55-56.
142
Srv. Rituale e interiorità in Lazzerini, Luigi, Teologia del Miserere., s. 38-40. Lazzerini na
příkladu edice Savonarolových kázání na první list sv. Jana navíc značně rehabilituje i zmíněné
zápisy kázání.
138
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Lazzerini soudí, že vnímání Savonaroly jako proroka zastínilo v následném
hodnocení jeho přínos jakožto teologa a byl často označován obecně jako nijak
nevybočující tomista. Což je paradoxní, neboť všichni velcí italští reformátoři jeho
dílo znali a oceňovali. Stejně tak ho pozitivně hodnotili i Luther (který v roce 1523
publikoval jeho dva komentáře a doplnil je o vlastní úvod), Béza či Du PlessisMornay.143

2. 1. 3 Savonarolovi následovníci

Smrt Savonaroly neznamenala konec piagnoni. Jako příklad uveďme Domenika
Benivieniho, s jehož jménem jsme se již jednou setkali. Benivieni se narodil v roce
1460 a dostalo se mu dobrého vzdělání. Dosáhl doktorátu ve svobodných uměních
a v medicíně, posléze působil jako kanovník při kostele S. Lorenzo. Získal značnou
znalost neoplatónské filozofie a pro svoji náklonnost k Duns Scottovi byl přezdíván
„Lo scotino“. Jeho dalšími zdroji byly spisy Jeana Gersona a Imitatio Christi
Tomáše Kempenského.
Ze Savonarolova učení zdá se přijal jen některé prvky, především představu
obnovy církve a přicházejícího trestu. Podle dochovaných pramenů působil
zejména jako duchovní rádce, a to jak ve Florencii, tak i v blízkém okolí, zejména
v Pescie. Benivieni kladl důraz na proměňující roli lásky, kterou chápal jako
prostředek, skrze který se lze sjednotit s Bohem. Důležitou roli přikládal i
kontemplaci. Chápal ale potřebu představit takové učení, které by oslovilo i méně
kontemplativní osobnosti. Do centra své spirituality proto kladl Ukřižovaného,
jehož se měl křesťan snažit následovat. Něčeho takového ale nebylo možné
dosáhnout bez milosti Boží. Pokud by ale člověk prokázal snahu, milost prý určitě
bude na člověka vlita. Jakmile člověk milost získá, má možnost to na základě
určitých znamení rozpoznat a počítat se tak díky tomu mezi vyvolené. Křesťan se
má ale stále vždy a znovu snažit postupovat na cestě k dokonalosti. V této cestě
paradoxně věřícím podle Benivieniho bránili zejména kněží, kteří prosté
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Ibid., s. 25-26.
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evangelium nahrazovali spekulací. Církevní hierarchie a milost Boží se tak od sebe
začaly oddalovat. Po Savonarolově konci se obrátil k mysticismu, protože podle
jeho přesvědčení byla nyní náprava církve v nedohlednu.144
Podobné myšlenky, ale v ještě radikálnější míře, můžeme nalézt u Pietra
Bernardina, narozeného zhruba v polovině 70. let 15. století. Prameny dokládají, že
Bernardinovým duchovním rádcem byl práve Benivieni. Hlavní Bernardinovou
starostí byla péče o mládež, o florentinské fanciulli. Povoláním byl sochař, nicméně
prakticky působil jako laický kazatel a byl aktivní v mnoha bratrstvech, z nichž
značná část byla vázána k sv. Marku. Frekvence jeho kázání se přitom jeví být na
soudobého laika, byť aktivního v bratrstvech, mimořádně vysoká. Dlouhou dobu
byl v dobrém vztahu s fra Domenikem da Pescia, Savonarolovým spolubratrem
pověřeným dohledem nad mládeží. Bernardino se fra Domenikovi svěřil, že měl
vizi, v níž mu byla určena zvláštní role při výchově mládeže. Fra Domenico proto
přijal Bernardina nejprve za svého žáka a posléze spolupracovníka.
Bernardino se považoval za přímo inspirovaného Bohem, a proto v podstatě
nepodřízeného žádnému smrtelníkovi. Zásadní inspiraci

- příchod trestu a

spásonosná archa, v níž se zachrání vyvolení - nicméně evidentně přijal od
Savonaroly. Mnohem důrazněji než on ale trval na aktivním zapojení fanciulli, z
kterého fra Girolamo a fra Domenico museli pro nátlak ze strany odpůrců slevit.
Podobně jako Benivieni zdůrazňoval zaměření se na lásku Boží, ke které se ale nedá
dojít pouze teologicky a filozoficky, ale skrze aktivní nápodobu Krista a četbu
Písma svatého. Mládež představovala pro Bernardina opak zkorumpovaného a
morálně zkaženého kléru. Nepopíral nicméně nadpřirozené charisma kněžského
úřadu a fanciulli doporučoval častou zpověď a časté svaté přijímání.
Po Savonarolově smrti sestáhl do ústraní, ačkoli nebyl nijak perzekvován. Právě
tehdy se odehrála Bernardinova radikalizace. Nad svými následovníky totiž začal
vykonávat funkci papeže, přičemž se považoval za vedeného nebeskými vizemi.
Své ovečky začal i pomazávat, i když není zcela jasné, co měl tento rituál
představovat. Členové tohoto shromáždění se nadále účastnili mší a svátostného
života pouze za předpokladu, že je vysluhoval kněz, který byl podle jejich názoru
hoden svého úřadu. Zdá se, že v tomto případě nemohlo být o odpadnutí od římskokatolické víry pochyb, aspoň máme-li věřit Cerretanimu a Parentimu, z jejichž spisů
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máme tyto informace. V jejich spisech je toto shromáždění nazýváno pomazaní
(unti). Zdá se, že pro Bernardina bylo právě toto shromáždění jedinou pravou církví,
jedinou archou. To je oddálilo od zbytku piagnoni (včetně Benivieniho) a nakonec
vedlo i k odchodu Bernardina spolu s několika příznivci do Boloni a posléze do
Mirandoly, kde byli roku 1502 pro podezření z hereze uvězněni a poté upáleni.145
Většina piagnoni ale byla přeci jen umírněnější, jako např. vzdělaní Girolamo
Benivieni - bratr Domenika - a Giovanfrancesco Pico della Mirandola (14691533), jehož bratr Lodovico nechal upálit unti. Benivieni byl podobně jako jeho
bratr vzdělán v klasické filozofii, mimo to se ale věnoval i Dantemu, bukolické
poezii či Boccacciovi. V mládí byl ovlivněn Giovanni Picem della Mirandola,
Giovanfranceskovým strýcem. Se Savonarolou se často scházeli v knihovně sv.
Marka, kde diskutovali o náboženství a filozofii. Pro svoji podporu Savonaroly byl
na dva roky zbaven možnosti ucházet se o politickou funkci.146
Giovanfrancesco byl podobně jak strýc filozofem a literátem a zároveň jedním
z literárně nejplodnějších příznivců Savonaroly. Zároveň ale zastával názor, že
zjevení má přednost před lidským rozumem, čímž se snažil jít proti zásadě, že víra
musí být vždy založena na rozumovém uvažování.
Ani jeden z těchto mužů se ale nestavěl proti církevní hierarchii jako takové, i když
upozorňovali na její nedostatky. Obnova církve neměla znamenat zrušení
hierarchie, ale nahrazení jejích nehodných členů dobrými pastýři. Proto Girolamo
Benivieni vítal nástup papeže Lva X. na svatopetrský stolec v roce 1513 jako
příchod andělského papeže. Giovanfresco Pico byl kvůli sporu o vládu v Mirandole
od roku 1502 na cestách po Evropě, při nichž se setkal s mnoha významnými
humanisty, mezi jinými i s Johannem Reuchlinem, přičemž si ovšem stále udržoval
kontakt s Florencií a s piagnoni, včetně dominikánů od S. Marco. Nejčastěji si
dopisoval s fra Bartolomeem da Faenza a fra Zanobi Acciaiuolim (jehož myšlení
bylo silně ovlivněno milenarismem). Snahu o reformu skrze existující instituce
nejlépe vystihuje dílo Giovanfraneska Pica Ad Leonem Decimum Pontificem
Maximum et Concilium Lateranensem De reformandis moribus oratio, sepsaný
k prezentaci na V. lateránském koncilu (1512-1517). Příčinu problémů církve
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nalézal především v morálce kněží. Místo snahy o vytvoření nových nařízení
navrhoval spíše skutečně dodržovat ty existující. Pokud by k tomu ale nedošlo,
mělo dojít k pohromě, jak měla ostatně naznačovat mnohá znamení.
Většina těchto konzervativních piagnoni byla po rozšíření se Lutherových
myšlenek velmi kritická vůči jeho idejím. Giovannifrancesco Pico dokonce označil
Luthera za nejhoršího heretika všech dob, který porušil všechny kánony schválené
otci a koncily.147
Jestliže první skupina piagnoni působící ve Florencii po Savonarolově smrti byla
radikální a dosahovala v některých případech až sektářského exkluzivismu, druhá
byla konzervativní a tvořená intelektuály, pak třetí skupina byla tvořena těmi, kteří
se nevzdali myšlenky na aktivní provedení Savonarolových idejí, ať už to byli kněží
nebo laici. Ostatně governo civile se smrtí fra Girolama neskončilo. Praktické
prosazení některých představ mohlo být paradoxně snazší, protože nejvíc
kontroverzní postava bránící sblížení mezi piagnoni a arrabbiati – Savonarola –
zmizela ze scény. Společným nepřítelem pro obě tyto skupiny byli Medicejští.148
Pád Savonaroly znamenal pro mnohé piagnoni těžké časy – řada dominikánů ze S.
Marco byla poslána do exilu. Uskutečněn byl konečně i papežský příkaz k připojení
konventu k nové kongregaci, čímž mělo být zasaženo samotné centrum
Savonarolových příznivců.
Vzhledem k okolnostem úmrtí se mezi členy konventu rozvinul kult Savonaroly a
jeho dvou popravených spolubratří. Dosvědčuje to komentář žalmu Verba mea
auribus percipe z pera fra Simone Cinozziho právě ze sv. Marka. Ve chvíli vydání
byl nicméně autor neznámý. Fra Simone označuje ty, kteří zabili nového Mojžíše
(Savonarolu) za nástroje zla, tak jako jím byl faraon. Na Florencii měl proto
padnout zasloužený trest. Pronásledování a smrt tří mučedníků byla pak dokladem
pravdivosti jejich učení. Jako fénix z popela, byl přesvědčen Cinozzi, vstane hnutí
o to silnější. Autor byl nicméně vypátrán a přeložen do San Gimignana, kde mu
bylo uloženo pokání. Úcta k Savonarolovy jako k mučedníkovi a světci ale byla
mezi dominikány rozšířená, jak dokládají ceremonie slavené v některých
konventech k výročí jeho smrti.149

Tyto konzervativní Piagnoni, které můžeme definovat jako intelektuály, jsem popsal na základě
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Operecta interrogathoria, dílo dalšího z bratrů kazatelů od S. Marco, je dalším
příkladem odmítnutí poslušnosti nadřízeným kvůli přesvědčení o správnosti svého
chování. Fra Giovanni da Pescia v něm prohlašoval, že podpora Savonarolova
odkazu je nezbytná. Mimořádnou kritiku si vysloužil v tomto spise fra Francesco
Mei, prokurátor-generál dominikánů, který byl fra Giovannim považován za
odpadlíka kvůli svému protisavonarolovskému jednání. V dalším svém díle,
Argumentum eiusdem obiectione, se pak snažil dokázat, že Savonarolovy názory
byly pravdivé.150
Je otázkou, nakolik bylo včlenění konventu sv. Marka a odeslání některých bratří
do jiných konventů z pohledu odpůrců piagnoni úspěchem. Myšlenky Savonaroly
se totiž rozšířily spolu s řeholníky i do jiných konventů. Mnoho mladých
dominikánů bylo Savonarolovi oddáno, už jen proto, že hábit přijali z jeho rukou –
v S. Marco a v S. Domenico ve Fiesole bylo za 8 let působení fra Girolama přijato
ne méně než 143 mužů.151 Mimo to byly zakládány nové ženské konventy (Pisa,
Lucca, Prato), které jasně hledali inspiraci u bratří ze sv. Marka.152 Zásadní ale
zůstala mužská větev, kde se radikalizace měnila v partikularismus. Fra Tommaso
Caiani působící v Pescie tak piagnoni označuje za vyvolené Boží (helecti di Dio).
V Pescii působil i další významný náboženský vůdce piagnoni fra Silvestro da
Marradi. Ten vinu za stav křesťanstva svaloval na hlavy hříšných prelátů, což mělo
potvrzovat i jejich odsouzení Savonaroly.153
Po Savonarolově smrti byli postiženi různými tresty a zákazy i ti piagnoni, kteří
nepocházeli z řad duchovních. Represe se týkala jak omezení možnosti účasti na
veřejném životě, tak snahy o reformu charitativních institucí a náboženských
bratrstev ovládaných do značné míry příznivci fra Girolama. Mučedníkem pro ně
mimo popravené dominikány byl i Francesco Valori, který byl zabit při nepokojích
spojených s napadením konventu S. Marco.154 Jisté je, že se světští piagnoni
poměrně rychle vzpamatovali a představovali brzy opět jedno z klíčových
florentských uskupení.
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Rozpory panovaly i mezi jednotlivými piagnoni – kompromisem bylo jak zřízení
funkce gonfaloniere a vita (v podstatě doživotní obsazení nejvyšší funkce ve městě)
a volba Piera Soderiniho do této funkce (1502), tak otázka svatby mezi Filippem
Strozzim a Clarice de´ Medici (1508), která se nakonec uskutečnila.155
Piagnoni měli bezpochyby hlavní společný zájem v udržení governa civile. Z toho
důvodu podporovali gonfaloniera Soderiniho, který byl opravdovým zastáncem
této formy vlády. Soderini na oplátku pomohl dosadit řadu z nich do vysokých
církevních funkcí a městských charitativních organizací. Tím byla obnovena role
piagnoni v péči o potřebné, přičemž zůstala prakticky beze změny až do roku 1530,
kdy Medici získali definitivně vládu nad Florencií.156 Vliv piagnoni do první
restaurace Medicejských je asi nejlépe patrný na schválených nařízeních týkajících
se např. omezení v odívání žen, dětí a posléze i mladých mužů.157
Dokladem role piagnoni bylo v oblasti politiky - mimo obsese ohledně dobytí Pisy,
předpovězené Savonarolou - setrvání v alianci s Francií i po bitvě u Ravenny
(1512), v níž byla francouzská vojska vypuzena z Itálie.158 Souvisel s tím i souhlas
s konáním koncilu (1511) sezvaného Francií v nedávno dobyté Pise (1509). Situace
se pochopitelně výrazně změnila v roce 1512, kdy byla většina piagnoni postavena
před systém, se kterým nemohla souhlasit, a který je k moci připouštěl jen
v omezené míře. Mnozí – včetně Girolama Benvieniho – ale s Medicejskými
spolupracovala bez potíží.159
Velká rada byla zrušena a místo ní obnoven systém menších rad. Do města se vrátili
i Židé, byly obnoveny slavnosti a karnevalové veselí. Jak uvedl jeden z piagnoni,
Florencie se proměnila v Sodomu a Gomorru.160 Pro mnoho piagnoni to znamenalo
katastrofu, které nelze nečinně přilížet, zvláště po zvolení Lva X. papežem
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(1513).161 Lišil se pouze pouze pohled na to, do jaké míry přispět k pádu režimu
aktivně.162
Nelze s určitostí říci, nakolik někteří kazatelé, kteří vzbudili obecné vzrušení, byli
inspirování Savonarolou nebo ne. Fra Francesco Giovane da Montepulciano, o
němž víme díky Cerretanimu, byl nepochybně kazatelem přicházející pohromy
s aureolou posvátna, ale bližší spojení se Savonarolou zřejmě neexistovalo.163
Podstatně znepokojivějším případem byl pro Medicejské jistý Don Teodoro, který
uprchl z kláštera v San Miniato a po čase přišel kázat i do Florencie, kde působil
mezi lety 1514 a 1515. Tento uprchlý mnich, který prohlašoval, že dostává přímá
zjevení od Savonaroly, ohlašoval nové války, které usmrtí každého až na
andělského papeže a jeho příznivce. Očištěná církev pak měla být chudá jako ta

I když mnoho Florenťanů bylo hrdých na to, že papež pochází z jejich města, na druhou stranu
jeho nepotistická politika byla vodou na mlýn kritikům zesvětštění kurie. O včlenění řady členů
florentské aristokracie do administrativy papežského státu a kontaktům papežství s florentskými
bankami viz ibid., s. 24-25; srv. Cerretani, Bartolomeo, Dialogo della mutazione di Firenze, s. 7681.
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Pure si vedeva che dormiva male, mangiava | peggio e cattivissimi vestimenti e che la vita sua era
santissima; dicevasi che nella Marca et in Firenze faceva cose miracolose, | ma perch´ io le credo
adagio non ne ricercai il vero. Ma ´gli haveva sbi|gottito la Città et risurgeva dall´ antica
suprestitione. Fece una | Domenica una predica di qualità che chi l´ udì stava come fuor di sè | per
paura, et disse ch´ il mercoledì voleva dire come e donde haveva | queste cose, et sceso di pergamo
sendo affannato e sudato volle dir Messa | e confessare di poi certe monache del terzo ordine; il
perché gli prese | un mal di petto del quale si morì.
Concorse a quel corpo tutto il | popolo a baciarli i pie´ et venerarlo come si fa e santi; ultimamente
e frati tra l´ altare grande e ´l corso, verso mezzodì, levorno | in Chiesa parechi mattoni, e fattovi
una buca in una cassa | per levare il tumulto populare lo missono rammattonando sopra | come
stava prima.“ Vypravěčem je Giovanni Rucellai. Cerretani, Bartolomeo, Dialogo della mutazione
di Firenze., s. 90-91.
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apoštolská. Medici se z rozhodli učinit z jeho kauzy exemplární příklad. Mimo jiné
se musel veřejně zříci všeho co hlásal ohledně svých vizí. Proces s donem
Teodorem nicméně především ukázal, že ve Florencii existovalo mnoho lidí
ochotných mu uvěřit, přičemž měli dokonce vytvořit jakousi sektu.164
Po uzavření tohoto procesu byla přijata opatření, která měla podobným
záležitostem pro příště zabránit: s výjimkou kanovníků nesměl nikdo ve florentské
arcidiecézi kázat nebo zpovídat nebo jakýmkoli jiným způsobem vykonávat cura
animarum bez povolení arcibiskupa. Zároveň nikdo nesměl předpovídat
budoucnost nevhodným způsobem. Kdo by nepravdivě prohlašoval, že přijímá vize
od Boha nebo andělů, měl být uvězněn na doživotí. Jakýkoli kazatel, který by
ohlašoval takovou obnovu církve, která by napadala její privilegia či dogmata, měl
být posuzován jako heretik, stejně tak jako ten, kdo by uchovával relikvie nebo
obrázky osob odsouzených z hereze. Vzhledem k tomu, že Savonarola byl v tu
chvíli považován za heretika, týkala se tato opatření zjevně především jeho.165
Prakticky se tato nařízení uplatnila v únoru 1513 (což je paradoxní, neboť v tu chvíli
ještě nevstoupila v platnost), kdy byl předvolán k Otto di Guardia známý piagnone
Ser Giuliano da Ripa, který měl mít ve svém bytě obraz Savonaroly, kterému měl
vzdávat úctu. Tato florentská opatření si vysloužila chválu ze strany papeže Lva X.,
neboť podle jeho názoru směřovala proti pokusům o zničení jednoty církve.
Florentským církevním autoritám posléze udělil plnou moc k postupu proti
piagnoni a dalším podezřelým hnutím.166
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pinzochere, contadini che prenuntiavono la rin|novatione e ´ flagelli. Il che faceva due scandoli: l´
una che l´ università della plebe, havendo le cose del frate amate, le aspet|tavono e subito levavono
l´orecchi e correvono; e ´ cittadini che | l´ havevono stampato ne l´ animo, rispetto al vivere
populare | e quel Gran Consiglio, al primo tocco si destavono pensando che | si havessi adempire
la profetia del frate e ritornare il passato | Stato; et a questo modo tutti li animi si sollevavono ogni
dì. |“ Cerretani, Bartolomeo, Dialogo della mutazione di Firenze, s. 97.
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Z této doby pochází i pamflety dominikánů od S. Marco fra Zaccarii di Lunigiana
a fra Luca Bettiniho, kteří kritizovali formální stránku Savonarolova odsouzení jako
neslučitelnou s předepsaným postupem ve věci podezření z hereze. Tvrdili ale
rovněž, že Alexandr VI. nebyl ve skutečnosti papež, protože to nebyl křesťan.167
Piagnoni každopádně nebyli potlačeni ani po omezeních namířených proti
Savonarolovi. Florentský synod, který se sešel v říjnu 1516, nakonec nedokázal
odsoudit Savonarolu, ač si to od něj Medici slibovali.168 Tento synod ale
předznamenal některá opatření V. lateránského koncilu, která podstatně omezila
možnost predikace, resp. ji striktně vázala na souhlas patřičné církevní autority či
zakazovala přesně určování data Posledního soudu.169
Smrt Lorenza a Giuliana de´ Medici spolu s vystoupení Luthera se zdály být pro
piagnoni více než shodou okolností – znamenaly pro ně novou nadějí, že proroctví
fra Girolama se přece jen vyplní. Do tohoto období ostatně spadá i vznik
Cerretaniho Dialogo. Až do roku 1522 se navíc zdálo, že Medici budou ochotní
k určité změně v politickém uspořádání, v němž by se případně mohla zlepšit i
pozice piagnoni.
Odhalení pokusu o vzpouru proti Giuliu de´ Medici v květnu zmíněného roku bylo
záminkou – i když přinejmenším někteří piagnoni byli určitě do snahy o zabití
Giulia a znovudosazení Piera Soderiniho do funkce gonfaloniere a vita zapojeni –
pro další postup proti příznivcům Savonaroly.170
Autoři z řad piagnoni se posléze omezili na sepisování životopisů Savonaroly,
které byly určeny především mladší generaci, která už působení fra Girolama
osobně nezažila. Smyslem těchto prací ale nebylo pouze informovat čtenáře (či
posluchače), ale také vybídnout k aktivnímu prosazení Savonarolových idejí, tak
jak je prezentovali jednotliví autoři.171
K tomuto aktivnímu postoji došlo především v roce 1527, kdy byli vyhnání Medici
a byla fakticky obnovena republika. Důvodem byla nespokojenost s nepřiměřenými
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finančními nároky ze strany Medicejských i zahraniční politikou Klementa VII.
(Giulio de´ Medici, 1478-1534).172
Klementova politika vedoucí ke spojenectví s Francií a opuštění aliance
s impériem znamenala v důsledku i vyplenění Říma, což nemohlo v očích piagnoni
znamenat nic jiného, než potvrzení Savonarolových proroctví. Situace v samotné
Florencii byla napjatá – především mladí se dožadovali zbraní, aby mohli vytvořit
milici, která by bránila město před armádou postupující na jih. K samotnému
převratu, po prvním neúspěšném pokusu z 26. dubna, došlo 11. května 1527, poté
co dorazily do města zprávy o sacco di Roma. 16. května zástupci Medici opustili
město.173
Do obnovení republiky nebyli zapojeni pouze piagnoni, nicméně tvořili značnou
část aktivních účastníků revoluce. Radikální byli zejména tzv. Capi rossi vedení
jistým Pierucciem, mykačem lnu. Toto uskupení vzniklo ještě v době vlády
Medicejských a bylo tvořeno převážně rukodělnými muži. Pieruccio brzy začal
kromě rozšiřování Savonarolových idejí mít i prorocké vize. Dostalo se mu podpory
ze strany některých vysoce postavených příznivců Savonaroly, jako byl např.
Giuliano Capponi. Byla mu svěřena funkce péče o chudé, kterých v důsledku války
a epidemií ve městě značně přibylo.174 Po převratu se proti němu postavili
dominikáni z konventu sv. Marka, protože se obávali, že se z něj stane druhý
Bernardino. Pieruccio měl ale dostatečnou oporu k tomu, aby jejich protestům
odolával.175
Dalším laikem, kterého řeholníci ze S. Marco podezřívali, byl Antonio Brucioli.,
který se vrátil do Florencie z exilu v Benátkách, kam odešel kvůli spojení
s pokusem o převrat proti rodu Medici v roce 1522. Brucioli, který se před svým
odchodem do exilu účastnil pověstných setkání v Orti Oricellari, byl obviněn, že
mládeži předčítá Lutherovy spisy. Nicméně skutečným motivem byla patrně jeho
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kritika vměšování se duchovních do světských otázek.176 Nakonec byl Signorií
poslán na dva roky do vyhnanství.177
Návaznost obnovené republiky na léta 1494-1512 byla zřejmá z prohlášení Krista
a Panny Marie králem a královnou města a z obnovení Velké rady. V červnu bylo
Židům zakázáno vykonávat lichvu, přičemž dostali rok na odchod z města. Byla
schválena nařízení proti ozdobám, hazardu, rouhání a sodomii. Diskuze o
náboženství byli možné pouze pod dohledem duchovního. Mimo to byly zavedeny
opatření postihující příznivce předchozího režimu.178 Netolerance dosáhla takové
míry, že Ficino Ficini byl popraven kvůli konstatování, že město bylo lépe ovládáno
před vyhnáním Medicejských, než po něm.179
Tato neústupnost a přesvědčení o eschatologické funkci Florencie zároveň
znamenala minimální ochotu ke kompromisu a usnadnila rozhodnutí Karla V.
(1500-1558) poskytnout Klementu VII. pomoc s dobytím města (republikánská
Florencie zůstala věrná Francii), i přes snahy umírněných piagnoni o dosažení
dohody s papežem.180
Snahy o diplomatická jednání byla ve Florencii nahrazena snahami o morální
dokonalost – očištění města od hříchu se zdálo být jedinou cestou k zachování Boží
milosti v neodvratném střetu dobra a zla. Byly zpřísněny zákony týkající se
morálních prohřešků a mimořádně přísně bylo zakázáno rouhání. Znovu
zdůrazněna byla role Krista jako krále města a obyvatel Florencie jako vyvoleného
národa.181 Protože každá další strast a porážka byla považována za zkoušku před
konečným vítězstvím, kdokoli, kdo se snažil navrhnout politiku směřující k postupu
připomínajícímu normální starost o obranu města, byl považován za nevěřícího.182
Očekávané andělské šiky se nicméně nezjevily a Florencie byla 12. srpna 1530
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přeci jen nucena kapitulovat, což znamenalo, že byla v podstatě Karlu V. vydána
na milost.183
Klement VII. měl o tom, kdo polarizoval florentskou společnost a dovedl ji ke
vzpouře jasno – byli to zejména piagnoni. Režim z let 1512-1527 se mu navíc
zpětně jevil příliš liberální, jestliže skončil vyhnáním Medicejských. Nová forma
vlády už taková být neměla.184 V roce 1532 se Alessando de´ Medici (1511/15121537) stal vévodou Florencie. Piagnoni, kteří neodešli do exilu, byli těžce zatíženi
daněmi a jinými omezeními.185 Nebyli nicméně pronásledováni jako heretici.
Výjimku tvořil případ lékaře Girolama Buongrazii v roce 1523. Buonagrazia,
příznivec Savonaroly, měl číst s nadšením Luthera, popírat existenci očistce a
nehodné biskupy považovat za Antikristy. Ve chvílích, kdy byl Řím pleněn
nevyplaceným vojskem Karla V., pak měl zaslat list Lutherovi s přesvědčením, že
dokončí své dílo. Po restauraci Medici byl nucen podstoupit inkviziční proces, který
skončil smířením se s římsko-katolickou církví.186
Medicejský papež se také rozhodl rozpusit Toskánsko-římskou kongregaci
dominikánů a její bývalé konventy včlenil do nové a větší Římské provincie.
V bule, kterou byl tento čin ohlášen, byl Savonarola označen za příčinu skandálů,
neboť po jeho příkladu měli dominikáni z této kongregace vstupovat do odporu vůči
papežství a církvi. Bratři z konventu zasvěceného sv. Marku byli potrestáni a/nebo
odesláni do jiných konventů.187 Mnozí z nich dali svůj zápal do spirituálního boje
proti luteránům, jako např. fra Zaccaria di Lunigiana v Benátkách.188
Mezi těmi, kteří zůstali ve Florencie se objevili některé osobnosti, které stále ještě
předpovídaly v duchu milenarismu. Byl to např. Francesco d´Antonio de´ Ricci,
který originálně připsal osudovou roli Medicejským a vyčítal jim, že svoji úlohu
nenaplňují. Většina z těch, kteří prorokovali, ale za své vize zaplatila vysokou
daň.189
Naději, kterou dala piagnoni vražda vévody Alessanda Lorenzinem de´ Medici
nebyla naplněna kvůli neschopnosti protimedicejských sil sjednotit se a
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Alessandrovo místo tak obsadil další Medici, Cosimo (1519-1574, syn Giovanniho
dalle Bande Nere).190
Poněkud překvapivě stále přežívali Capi rossi, nicméně Pieruccio již neventiloval
své prorocké vize a stáhl se do ústraní. Jeho místo v čele skupiny, která i nadále
šířila různá proroctví a snažila se uspíšit příchod milénia, převzal notář Ser
Cristoforo da Soci. Zdá se, že sociální skladba skupina se obohatila o větší množství
aristokratů, ale celkově byla většina členů Capi rossi stále z nižších sociálních
vrstev. Názory tohoto hnutí se dále radikalizovaly po vraždě Alessandra de´ Medici
– governo popolare nemělo ve svém středu mít žádné aristokraty. Ottimati
představovali pro Florencii stejně nebezpečí jako Medici. Nové proroctví, které
ohlašovalo střet mezi ottimati a Medicejskými, bylo nicméně oznámeno Otto di
guardia, kteří nechali zatknout Ser Cristofora a ty členy Capi rossi, kteří nestihli
uniknout. Členové této skupiny byly označeni za blázny, zřejmě z důvodů
obezřetnosti nebyla zmíněna jejich návaznost na Savonarolu.
Většina ze souzených byla odeslána do exilu. Ser Cristoforo se po svém odchodu
do vyhnanství připojil v Marche k heretické sektě vedené poustevníkem
prohlašujícím se za andělského papeže. Z bezpečnostních důvodů ale tato sekta
musela Marche opustit, přičemž nejdříve se vydali směrem na Bolognu, poté do
Florencie, kde bylo pět jejích členů vyslýcháno a 1. června 1540 odsouzeno.
Podstata přečinu ale není známá.191
Další kontroverze, spojená tentokrát s dominikány z konventu S. Marco, se datuje
k roku 1545. Fra Benedetto di Bartolomeo Franceschi kázal ideje Savonaroly, navíc
zpochybňoval legitimnost vlády Medici ve Florencii a postavení papežství. Cosimo
obvinil celou komunitu Savonarolova bývalého konventu, že se už od dob fra
Girolama se nepřípustně zapojuje do politiky a konspiruje proti vládě, kvůli čemuž
je vykázal z vévodství. Cosimově snaze o definitivní vyhnání dominikánů od sv.
Marka ale zabránil Pavel III., který to považoval za nepřípustné vměšování se do
církevních záležitostí.192
Vzhledem k vývoji vztahů s protestanty byla proroctví odsuzována čím dál více i
církevními představiteli, protože prakticky vždy nějakým způsobem ohrožovala
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autoritu římsko-katolické církve. Nebyl to však jediný důvod, proč v tomto období
nacházíme stále menší počet svědectví o kázání příchodu trestu a obnovy. Ottavia
Niccoli ve své knize Profeti e popolo nell´Italia del Rinascimento konstatuje, že
v letech 1527-1530 profetismus na náměstích měst, na kazatelnách a obecně na
veřejnosti v Itálii dosáhl svého vrcholu a prakticky vzápětí přestal jako fenomén
existovat, k čemuž ve většině Evropy dochází až po konci konfliktů známých pod
souhrnným názvem Třicetiletá válka. Autorka se domnívá, že tomu bylo především
proto, že vyplenění Říma a korunovace Karla V. v Bologni v roce 1530 se zdála být
naplněním proroctví o příchodu nového věku. Obnovení vztahů mezi papežem a
císařem mělo znamenat i lepší koordinaci postupu proti kazatelům. Do značné míry
se tak proroctví a předpovědi omezily na konventy či to, co bychom opatrně mohli
nazvat jako privátní prostor.193
Po těchto událostech dominikáni zřejmě pochopili znamení času a začali
Savonarolu prezentovat jako prototyp protireformačního světce a obhájce
heterodoxie. Ve Florencii se občas objevil nějaký prorok – což se zdá poněkud
v kolizi s konstatování Niccoli -, ale ohlašoval veskrze katastrofu bez zásadnější
podobnosti se Savonarolovým poměrně komplexním programem.194
Za vlády Cosima dostali někteří piagnoni, zejména literáti, možnost vrátit se do
Florencie. Jednalo se např. o Benedetta Varchiho (1503-1565), Jacopa Nardiho
(1476-1563) či Michelangela Buonarroti (1475-1564).195 Cosima se tímto
způsobem pokoušel pozdvihnout Florencii v oblasti umění a vzdělávání. Nechal
reorganizovat pisánskou a florentskou univerzitu (pod vedením bývalého stoupence
republikánů Piera Vettoriho) a transformoval Accademia degli Umidi, zpočátku
volné uskupení mladíků z měšťanských rodin zabývajících se četbou Petrarky a
jiných toskánských spisovatelů, ve státní organizaci.196
Jak život Savonaroly, tak osudy jeho následovníků jsem se rozhodl představit
poměrně obšírně z toho prostého důvodu, že toto hnutí považuji za velmi
významné. Kritika papežství a hierarchie, upozorňování na potřebu vnitřní i vnější
obnovy oproti ceremonialismu a vlažnosti se u nich pojily v mnoha případech
193
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s přímým odmítnutím autority nadřízených, neboť byli přesvědčeni, že Bůh je na
jejich straně a poslušnost vůči představeným by byla tím pádem aktem
neposlušnosti vůči Bohu. Relativizace role církve – nebo přinejmenším její
„zkažené“ části - je v tomto případě evidentní. Hranice mezi ortodoxií a heterodoxií
je v těchto případech, stejně jako v otázce možnosti konání dobrých skutků, dosti
nejasná.197
Jako velmi podstatný element pak hodnotím spojení světské a církevní moci - resp.
laiků a duchovních - ve snaze o vybudování svatého státu. Důvodem byla patrně
fascinace proroctvím, považovaném za zdroj legitimity. Pocit ocitnutí se na konci
času přinášel možnost částečně odsunout historicky budované vazby; nebo,
paradoxně, na ně jakoby navázat. Apoštolská doba byla v tomto případě ideálem,
který se pojil s antickými právními a politickými ideály. Použití pojmu renesance
je v tomto případě opravdu takřka shodné s reformací – znovu vybudováním
něčeho, po čem byla akutní potřeba a co se zdálo zároveň s Boží pomocí na dosah.
Co zarazí je masivní rozšíření této mentality, a to jak mezi laiky, tak především
mezi řeholníky. Domnívám se, že i kdyby byla idea Savonaroly jako teologa
blízkého protestantské teorii ospravedlnění nadnesená, jeho profetické a
disciplinační snahy byly zásadní pro následné pojetí italské reformace,
přinejmenším v Toskánsku.

Jestliže jsem o pár řádků výše zmínil Michelangela, stačí konfrontovat pár řádků jeho veršů a
člověk nutně znejistí: jde o výraz povahy, teologického přesvěčení, nebo prostě o chvíli těžkého
vnitřního boje se sebou samým? Proto mi nezbývá než zopakovat přesvědčení, že tato práce nemá
být vyhledáváním heretiků, ale zamyšlením se nad určitými náboženskými motivy, které někdy
mohou nabýt heterodoxních podob, ale u nichž je zajímavé sledovat právě to, zda se heretickými
stávají, kdy a proč. Zde verše; uvádím i přepis, resp. překlad do soudobého jazyka, uvedený ve stejné
publikaci:
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„Viuo al pechato, a nme morendo uiuo;
uita già mia non son, ma del pechato:
vive di me.
mie ben dal ciel, mie mal da mme m´è dato,
me stesso,
dal mie sciolto uoler, di ch´io son priuo.
Serua mie libertà, mortal mie diuo
a mme s´è facto. O infelice stato!
a che miseria, a che uiuer son nato!

Vivo per il peccato a per la mia morte;
nè son più io che vivo, ma è il peccato che
Il mio bene viene dal cielo, il mio male da
dalla mancanza in me di libero volere.
La mia libertà s´è fatta serva,
e la mia parte mortale mi s´è fatta dio.
O stato infelice, a che misera vita son nato!“
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2. 1. 4 Vláda Cosima I. a válka o Sienu
Cosimo Medici po svém nástupu na trůn v roce 1537 zavedl výrazně monarchickou
formu vlády.198 Přesto se zdá, že nelze hovořit o absolutismu v pravém slova
smyslu. I když byly vytvořené nové úřady, především Quarantotto (senát), které
byly zavislé na jmenování panovníka, zachovávaly si mnohé úřady svoji prestiž a
efektivně i své pravomoci.
Diaz spatřuje v tomto systému určitou výjimečnost: „Na jednu stranu rozhodná
vůle [Cosima, pozn. aut.] panovat absolutním způsobem, vybudovat monarchický
stát podobný těm tehdy převažujícím v Evropě; na druhou stranu nezbytnost
zachovat určitou florentskou tradici, zachovat určité formy republikánských
institucí, určité normy a určité insituty vlastní vzniku florentského dominia nad
zbytkem Toskánska, a v tomto rámci možnost zapojit do nového systému vlády,
připoutat k osobní moci staré vládnoucí třídy republiky, na prvním místě
florentskou aristokracii, která měla ostatně značný podíl na zvolení samotného
Cosima vévodou, nemluvě o její roli v podpoře vyčerpání se republikánské
životaschopnosti“.199
Zajímavé je, že Cosimo zřejmě nepreferoval žádnou sociální vrstvu, ale šlo mu
především o oddanost sloužit novému režimu a schopnosti konkrétního jednotlivce.
Až do roku 1543 nebyla pozice Cosima zcela upevněná; šlo tedy zřejmě o fázi
hledání ideálního kompromisu.200

Z pohledu rozlohy scházely v Cosimově

toskánském panství - jak si ho představoval - Siena, Massa a Carrara (pod vládou
Ricciarda Malaspiny), Lunigiana (rozdělená mezi rozdílné větve dynastie
Malaspina), Lucca a Piombino (pod vládou Iacopa V. Appiana). Pevné hranice ale

F. Diaz uvádí citaci Varchiho, ze které vyplývá, že Cosimo měl rozhodovat o všem důležitém
osobně: „Né sia nessuno che si meravigli che io dica sempre Cosimo, e non mai lo Stato e i
Quarantotto, né Consiglieri, perciocché non lo Stato, né i Quarantotto, né i Consiglieri,
principalmente, ma Cosimo solo governava il tutto, né si diceva o faceva cosa alcuna, né cos ì
grande né tanto piccola, alla quale egli non desse il sì o il no.“ Op. cit. z Diaz, Furio, Il Granducato
di Toscana, s. 74.
199
„Da un lato decisa volontà di questi di governare in modo assoluto, di costituirsi uno Stato
monarchico a somiglianza di quelli ormai prevalenti in Europa; d´altro lato la necessità di
«ménager» certa tradizione fiorentina, di conservare alcune forme delle vecchie istituzioni
repubblicane, certe norme e certi istituti propri della formazione del dominio di Firenze sul resto
della Toscana, e in questo quadro l´opportunità d´inserire nel nuovo sistema di governo, di legare
al potere personale le vecchie classi dominanti della repubblica, in primo luogo l´aristocrazia
fiorentina, che aveva avuto in fondo parte notevole nell´elezione a duca di Cosimo stesso, per non
parlare del ruolo sostenuto nell´estenuarsi della vitalità reppublicana.“ Ibid., s. 76.
200
Až v roce 1543 totiž Karel V. Cosimovi navrátil zadržené pevnosti ve Florencii, Pise a Livornu.
198
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v podstatě nelze určit, především v oblastech hraničících s Papežským státem a
s Romagnou.201
První roky Cosimovy vlády byly především ve znamení stabilizace a sporů
s papežem Pavlem III. Cosimo jen nerad uposlechl výzvy papeže k odvodu nové
daně pro financování boje s protestanty. Poté, co došlo k dalšímu sporu ohledně
této dávky, Pavel III. dokonce nad celým územím vévodství vyhlásil interdikt.
Nakonec došlo ke kompromisu: papež slíbil, že nové daně už požadovat nebude,
pokud Cosimo zajistí výběr těch současných.202
Po roce 1543 vévoda posílil personální způsob vlády zřízením úřadů Auditore delle
Riformagioni, Auditore fiscale e Pratica segreta (v jejímž čele byla později
ustavena velmi významná funkce Primo segretario), v zásadě navazujících na
odkaz medicejských rad. Quarantotto a Rada dvouset (Consiglio dei Duecento,
existující už od roku 1532) si ale zachovaly důležitou schvalovací funkci. Zdá se
nicméně, že vévodovi čím dál více náležela veškerá legislativa a schvalování jeho
rozhodnutí se stávalo v podstatě formalitou.203 Roku 1550 byla zřízena Consulta,
která spolu s Pratica segreta odpovídala francouzským Conseil du roi, resp. Grand
conseil.204
Administrativně Cosimův stát víceméně odpovídal modelu (pseudo)republikánské
Florencie – tři hlavní celky tvořila Florencie, její contado (oblast víceméně
přiléhající k městu) a distretto (zbytek dominia). Contado a distretto se dělily na
capitanati, vicariati a podesterie. Zatímco v administrativně šlo pouze o rozdílné
názvy (podle velikosti sídla), v soudnictví existovala hierarchie. V čele všech těchto
celků obyčejně stáli florentští cittadini.205 Praxe byla nicméně velmi složitá, protože
mnoho sídel mělo značnou míru autonomie, ať už z praktických příčin (geografická
poloha) nebo kvůli privilegiím.
Cosimo přesto cítil, že pro zachování vládnoucí pozice svého rodu by bylo ideální
získat jednoznačné definovaný dědičný titul. K tomu měla přispět jak dynastická
politika, vedoucí ke sblížení se s Habsburky a s rodem d´Este, tak především
rozšíření dominia skrze anexi ostatních států nacházejících se v Toskánsku.
S ohledem na císaře se vzdal nadějí na Piombino (ležící u oblasti Stato dei Presidi
201

Ibid., s. 78-80.
Ibid., s. 80-81.
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Ibid., s. 85-88.
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Ibid., s. 97.
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Srv. ibid., s. 101-103.
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náležíjící právě mocnému Habsburkovi). Nepodařilo se mu získat ani Luku, a tak
jediným - nicméně zásadním – úspěchem jeho snah byl zisk Sieny a jejího teritoria.
Sieně jsme se prozatím nevěnovali a je proto nezbytné tento dluh napravit. Vnitřní
uspořádání tohoto města bylo komplikované. Siena se dělila na jednotlivé terzi,
s ohledem na geografický profil města charakterizovaný kopci. Účast na vládě
(reggimento) náležela jednotlivým uskupením vzniklým v různém časovém období
– takové uskupení se nazývalo monte (kopec, hora).
A. K. Isaacs popisuje monti takto: „obecně řečeno můžeme říci, že monte vzniká
jako spojení všech měšťanů (cittadini) připuštěných (ammessi) k vládě v určitém
období a z jejich rodin. Přijímá název vlády (governo) z něhož vychází a zahrnuje
poté všechny potomky původních členů v přímé linii, čímž se skládá z dědiců té
třídy, která byla vládnoucí v určité fázi dějin města.“ 206
Snad právě proto se až do konce 15. století, s výjimkou krátké hegemonie Gian
Galeazza Viscontiho, v Sieně neujala vláda jednotlivce či rodu, jako tomu bylo
např. v medicejské Florencii. Na konci Quattrocenta se ale ustanovila signoria
Pandolfa Petrucciho (1452-1512) a jeho dědiců, náležejících k Monte dei Nove. Po
smrti kardinála Raffaela Petrucciho (1522) se pozice této rodiny zkomplikovala
rozdělením na fakce, z nichž jedna podporovala Fabia Petrucciho a druhá Missera
Franceska Petrucciho. Fabiova fakce nakonec s podporou papeže získala převahu.
Kvůli Fabiově promedicejské – což v tomto období nutně znamená i propapežské
– orientaci ale Petrucci ztratil respekt většiny města, klasicky orientovaného
ghibellinsky.
V roce 1524 proto vypukla proti Fabiovi vzpoura, která nakonec skončila
Fabiovým útěkem a návratem k faktickému republikánskému zřízení. Mezi
jednotlivými skupinami a monti ale brzy začalo docházet ke konfliktům.207
Vyprofilovaly se skupiny noveschi (podporující či náležející k Monte dei Nove,

„In termini generali possiamo dire che un monte nasce come l´insieme di tutti i cittadini ammessi
al governo in un certo periodo e delle loro famiglie. Prende il nome del governo cui risale, e
raccoglie poi tutti i discendenti, per linea diretta, dei membri originali, venendo così a comporsi
degli eredidi quella che era la classe di governoin una certa fase della storia della città.“ Šlo o
Mons nobilium (bohatí feudálové), Monte dei Nove (poměrně bohatí kupci a obchodníci), Monte dei
Dodici, Riformatori, Popolo (u těchto skupin je popis složitější, nicméně oproti prvním dvěma monti
jde o popolo minuto, dostávající se k moci od druhé pol. 12. století). Důležité je mít na paměti, že
příšlušnost k určité monte není volbou, ale dědictvím. Chiancone Isaacs, Ann Katherine, „Popolo e
monti nella Siena del primo Cinquecento“ in Rivista storica italiana, 83 (1970), s. 54-55.
207
Ibid., s. 32-35.
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spoléhající na podporu Francie) a libertini (odpůrci noveschi, spoléhající na
podporu Karla V.). Libertini získali podporu Mons nobilium a Riformatori, přičemž
se identifikovali s ghibellinskou tradicí města oproti Florencii a papežství.208
Otázka Sieny se tak stala součástí konfliktu mezi Habsburky a Valois.
Než přikročíme k dalšímu sledu událostí a otázce náboženské heterodoxie v Sieně,
je nezbytné stručně popsat sociální a ekonomické rozvrstvení městské populace.
Členové sienské aristokracie se tradičně mimo pozemkové držby zabývali i
obchodem a poskytováním bankovních služeb. Isaacs nicméně upozorňuje, že v 16.
století se pozice sienských obchodníků v mezinárodním obchodu výrazně oslabila.
Na reggimentu se zřejmě nepodíleli žádní řemeslníci. Poměrně významnou pozici
– např. oproti Lucce – měli dottori, kteří získali titul medicíny či práva na sienském
Studiu. Často obsazovali i nejvyšší funkci republikánského zřízení, Kapitána lidu
(Capitano del Popolo).209 Nejvýznamnější cechem byl arte della lana, což
vypovídá, jakým směrem byla sienská produkce zaměřená.210
Po bitvě u Pavie, která znamenala porážku Francie, došlo v Sieně k nepokojům a
předáci noveschi uprchli do Florencie a Papežského státu. Klement VII. se pokusil
na vzniklou situaci reagovat vojensky, ale jeho vojsko bylo poraženo 25. července
1526 u Porta Camollia. To znamenalo posílení pozice republikánů, tvořených spíše
„středními vrstvami“, kteří připustili noveschi, k nimž náleželi zejména aristokraté,
k účasti v úřadech až v roce 1531.211 Mezitím se poměrně zkomplikovaly původně
celkem jasné zahraniční preference dvou hlavních sienských skupin, neboť
noveschi se pokusili o sblížení se s Karlem V.212 Karlův postoj se změnil po
kapitulaci Florencie v roce 1530, když začal pomalu upředňosťovat noveschi. Don
Ferrante Gonzaga tak vytáhl k Sieně a donutil ji připustit noveschi zpět ke
správě města. Republikáni, nedávní jasní spojenci Habsburků, dokonce museli
v prosinci 1530 odolat pokusu o převrat podporovaný Španěly.213
Noveschi se nevzdávali snahy o úplné potlačení republikánů a prosili císaře, aby
jim v jejich snaze pomohl. Na Karla V. se prostřednictvím diplomacie obracel i
papež Pavel III., který chtěl ze Sieny učinit součást panství rodu Farnese. I když
D´Addario, Arnaldo, Il problema senese nella storia italiana della prima metà del Cinquecento
(La guerra di Siena), Firenze, Le Monnier, 1958, s. 1-2.
209
Chiancone Isaacs, Ann Katherine, Popolo e monti nella Siena del primo Cinquecento, s. 63-66.
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Karel stál o sblížení se s papa Farnesem, roku 1536 sienským slavnostně potvrdil
jejich privilegia, takže by případný ústupek Pavlovi III. znamenal problematický
čin. Je otázkou, měl-li císař na zlepšení vztahů s papežem takový zájem, aby se
kvůli tomu vzdal tak strategického spojence jakým mu prozatím byla Siena
v soudobém uspořádání. Papež se každopádně rozhodl k aktivnímu vystoupení a za
pomoci noveschi se roku 1539 pokusil o převrat, který nicméně skončil neúspěšně.
Pro vzbouřence ale neznamenal ani žádné zásadní potrestání.214
Francie se za pomoci Ludovika di Gaspero dell´Armi pokusila vymanit Sieny ze
sféry vlivu císaře, nicméně Cosimo I. se o celé záležitosti dozvěděl s předstihem a
Karla V. o spiknutí informoval. I v důsledku toho byly Cosimovi navráceny
strategické pevnosti. Siena byla roku 1541 nucena ke změně statut a město muselo
přijmout posádku 3000 španělských vojáků. Mezi Cosimem a Sienou byla uzavřena
dohoda o vzájemné pomoci v případě napadení ze strany nepřátel Karla V., což
v praxi znamenalo případnou legitimizaci intervence Toskánského vévodství
v případě francouzského útoku.215 K dalšímu posílení španělské posádky došlo po
neúspěšném povstání v roce 1546, takže roku 1548 byla Siena v podstatě podřízena
habsburské politice. V jejím čele stála rada (balìa), která byla z části jmenovaná
zástupcem císaře donem Mendozou. Tento stav potvrdila stavba pevnosti, která
měla Karlu V. zajistit loajalitu města sv. Ansana.216 Nebezpečí tureckého útoku na
toskánské pobřeží znamenala změnu v dosavadním postoji císaře – pro účinnější
ochranu pobřeží bylo roku 1548 Cosimovi uděleno Piombino. S výjimkou
Portoferraia bylo ale toto opatření vzápětí odvoláno.217
Mise dona Mendozy nicméně nebyla příliš úspěšná. Spojenectví Francie a
německých protestantů umožnila Francii nové ovlivnění sienských záležitostí. To
spolu s nepokojeností obyvatel Sieny se španělským diktátem a s ekonomickou
krizí vedlo roku 1552 ke vzpouře, financované Francií, jejíž král Jindřich II. si činil
nároky na Neapolské království. Výsledkem bylo vypuzení španělské posádky z
města. Cosimo uzavřel příměří s Francií a slíbil nenapadnout ani Sienu, ani

214

Ibid., s. 13-20; srv. Diaz, Furio, Il Granducato di Toscana, s. 114.
D´Addario, Arnaldo, Il problema senese, s. 21-27.
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francouzské jednotky. Chtěl tím zřejmě získat větší prostor, protože Habsburky
ovládaná území začala jeho dominium obkličovat stále zřetelněji.218
Pro Cosima nicméně tato dohoda znamenala jen dočasnou záležitost. Za asistence
Habsburků se účastnil dobývání Sieny. Válka začala v roce 1554 a i přes zdatný
odpor Sieny vedený Pierem Strozzim za pomoci Francie byla sienská vojska 2.
srpna téhož roku poražena u Scannagalla.219
Cosimovi se podařilo Sienu získat díky změnám v mezinárodní situaci. Filip II. byl
zaměstnán především událostmi na Iberském poloostrově a ve Flandrách, takže
potřeboval zajistit stabilitu v Itálii, zvláště poté, co nastoupil na svatopetrský stolec
Pavel IV. (1476-1559), který okamžitě začal prosazovat protihabsburskou politiku
a snažil se o sblížení Francie a Cosima.
Jednání dopadla pro Cosima úspěšně – obdržel od Filipa II. město a stát Sienu jako
léno, Španělsko získalo pod přímou správu Stato dei Presidi, Cosimo jí navíc
navrátil Piombino (které získal dočasně v poslední fázi války) a Elbu s výjimkou
Portoferraia. Mimo to byla zajištěna do budoucna dohoda o vzájemné vojenské
spolupráci. Cosimo podle úmluvy, kterou uzavřela Siena s císařem, musel zachovat
ve městě nejvyšší republikánské úřady, funkci Capitano del Popolo, Concistoro a
zajistit účast řídící vrstvy na výkonu moci.220

Dobový záznam Alessandra Sozziniho vyjadřuje Cosimův postoj před uzavřením dané dohody
tak, že z jeho pohledu byla víceméně nezávislá Siena výhodná jak pro něj, tak pro církev a Itálii:
„conoscendo detto signor Duca come libertà di Siena era ancora il bene di Fiorenza, della Chiesa
e di tutta Italia.“ Sozzini, Alessandro, „Diario delle cose avvenute in Siena dal 20 luglio 1550 al 28
giugno 1555“ in Archivio storico italiano, 2 (1842), tom. II; srv. ibid., s. 72; povstání je podrobně
vylíčeno v ibid., s. 75-87; Srv. detailní popis událostí v D´Addario, Arnaldo, Il problema senese, s.
47-116.
219
Diaz, Furio, Il Granducato di Toscana, s. 116-121; Sozzini popisuje kritickou situaci města,
kterou nevyřešily ani přímluvy k Matce Boží a opakování již jednou vykonaného odevzdání klíčů
od města do jejích rukou. Konstatuje zároveň i značné vnitřní rozdělení města: „Era quasi tutta la
generalità sbigottita, e si vedeva espressamente (se punto si indugiava) apparecchiata una strema
ruina ; imperocchè non era pane nella Città (che si sapesse) più che per fino alli 20 del presente
mese di Marzo ; e già tutti i religiosi dei monasterj si morivano di fame, e gli dell´Abbondanza non
gliene potevano dare ; a tale che ciascuno stava come morto. Solo era restata una poca di speranza
e di fiducia nella bontà del grande Iddio, per la intercessione della gloriosa Madre sua sempre
Vergine Maria, Patrona, Avvocata e Protettrice della Città di Siena : e si fece deliberazione
(ancorchè altre volte si fusse fatto) che per la Signoria fussero di nuovo donate le chiavi della città
alla Nostra Donna, con quelle cerimonie che a lor Signorie parranno più opportune ; esortando
ciascun cittadino a disporsi con il cuore a perdonare l´ uno all´altro tutte le passate ingiurie,
deporre tutti i rancori (considerando a che termine la Città di Siena, per tante fazioni fatte in essa,
oggi si ritrovi), e raccomandandosi a Dio, pregandolo per sua infinita bontà, e non per alcun merito
nostro, si degni scamparla da al ruina ed esterminio preparatoli.“ Sozzini, Alessandro, Diario delle
cose avvenute in Siena dal 20 luglio 1550 al 28 giugno 1555“, s. 385.
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Cosimovi se tedy podařilo získat prestižní a strategické území. Mimo Starého státu
(Stato vecchio, odpovídající rozlohou období před ziskem Sieny) tak Medici vládl
i Novému státu (Stato nuovo). V podstatě se jednalo o personální unii;
z konstitučního hlediska se Siena součástí florentského státu nikdy nestala.221
Jediným zásadním negativem byla značná finanční částka, kterou tento podnik stál.
Cosimo se nyní zaměřil především na zlepšení vztahu s papežstvím a na zachování
si přízně Habsburků při současné částečné orientaci na Francii. Cosimo si zajistil
vděk papeže z milánského rodu Medici (šlo pouze o jmenovce, nikoli o příbuzného)
tím, že významně ovlivnil konkláve, ze kterého vyšel jako nástupce sv. Petra právě
Pius IV. Vztahy s římskými biskupy pak byly prakticky po celou dobu existence
medicejského dominia na velmi dobré úrovni.222

2. 1. 5 Aonio Paleario (1503-1570) a jeho působení

Poměrně svobodné prostředí republiky, která si zároveň uchovávala značné
obchodní a diplomatické vztahy se zahraničím, přítomnost Studia a zároveň rušné
konflikty; tato kombinace se zdála být poměrně vhodným souběhem okolností
proto, aby se do Sieny dostaly nové náboženské myšlenky, ať už zpoza Alp nebo
z okolních států. S touto toskánskou republiku je spojeno až překvapivě velké
množství nábožensky kontroverzních postav, byť mnohé z nich zde v praxi příliš
dlouhou dobu nepobývaly. Jiné ale v Sieně strávily důležitou část svého života.
Jednou z nich byl i Antonio della Pagliara, humanisticky Aonio Paleario, který se
narodil ve Veroli v roce 1503, a který nám poslouží jako jakýsi záchytný bod při
studiu sledované problematiky v Toskánsku.223
O Paleariově dětství a studiích v Římě mezi lety 1521 a 1527 bohužel nevíme
mnoho. Jisté je, že už v mládí získal takovou znalost latiny a latinských klasiků, že
Ibid., s. 165; podle sčítání lidu z let 1558-1562 měl Stato vecchio 560 354 obyvatel, zatímco Stato
nuovo pouze 134 832. Ibid., s. 168.
222
Ibid., s. 186; srv. průběh konkláve s důležitými zmínkami o vlivu Cosima a jeho vyslanců v
Pastor, Ludwig von, Storia dei papi dalla fine del medio evo, vol. VII, Roma, Desclée & Ci. editori
pontifici, 1950, s. 18-51.
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Tuto metodu volím v souladu s prací Salvatore Caponetta o Paleariovi a reformaci v Toskánsku.
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dokázal bez větších problémů sledovat přednášky na Sapienze. Díky vztahům
s biskupem svého rodného Veroli Enniem Filonardim se dostal do kontaktu s dílem
Erasma Rotterdamského, se kterým byl později i ve styku. Bylo to v době
kontroverze ohledně Erasmova spisu Ciceronianus (1528), který vzbudil v Itálii
značné vášně. Erasmova snaha o hledání a očištění církevních pramenů si Palearia
nakonec získala a věnoval jí větší zájem než antickým klasikům.
Paleariova studia byla zkomplikována událostmi týkajícími se vyplenění Říma, po
kterém většina literátů, humanistů a umělců z města uprchla. Přesto zde vyslechl
přednášky týkající se aristotelismu a problému nesmrtelnosti duše. Shodou
okolností po sacco di Roma zamířil do Perugie za Filonardim, který
v předcházejících letech působil jako nuncius ve Švýcarsku. Po tomto klidném
období se v říjnu 1530 poprvé dostal do Sieny. Zklamala ho kvalita univerzity,
rozdělení města na jednotlivé frakce a nepříliš dobrá politicko-ekonomická situace
města.224
Jedním z jeho přátel se zde stal Bartolomeo Carli Piccolomini - jemuž měl údajně
patřit kodex s díly Juana de Valdése -, kterého Caponetto i Marchetti uvádí jako
budoucího autora spisu Regola utile e necessaria a ciascuna persona che cerchi di
vivere come fedele e buon christiano, která vyšla po jeho smrti (1537 nebo počátek
roku 1538) v roce 1543 v Benátkách.225
Jiným Paleariovým přítelem byl Giovan Battista Bogini. Zemřel poměrně mladý a
pro nás je důležitý z toho důvodu, že Palearia uvedl do kontaktu s bohatou rodinou
Bellanti, která náležela k Monte dei Nove. Rodina byla po roce 1527 nucena
stáhnout se z politiky a našla útočiště na svých četných usedlostech. A právě zde se
Paleario stal, po krátkém padovánském intermezzu, vychovatelem a učitelem

Život Palearia od narození do prvního příchodu do Sieny popisuje Caponetto, Salvatore, Aonio
Paleario (1503-1570) e la riforma protestante in Toscana, s. 11-18; Marchetti, Valerio, Gruppi
ereticali senesi del Cinquecento, Firenze, La nuova Italia, 1975, s. 25.
225
Tak je uvedeno v Aonio Paleario (1503-1570) e la riforma protestante in Toscana, s. 19;
Marchetti, Valerio, Gruppi ereticali senesi del Cinquecento, s. 30-31; Bohužel zde nemou uvést
odkaz na literaturu, nicméně na základě přednášky pronesené Salvatorem Lo Re, kterou jsem měl
možnost vyslechnout na konferenci Nuove prospettive degli studi italiani sulla Riforma protestante
e i movimenti ereticali nell’età moderna, která se konala 11-13. prosince 2014 ve Florencii mohu
říci, že Lo Re přesvědčivě argumentoval, že autor je patrně jiný. Regola je textem vyprávějícím o
duchovní cestě jednoho šlechtice (gentil´huomo) ke křesťanské dokonalosti (perfectione
Christiana). Tato cesta je prakticky cestou, jakou popisuje postava V. ve Valdésově Abecedě, viz
kapitola o Neapolském království. Piccolomini, Bartolomeo Carlo, Regola utile e necessaria a
ciascuna persona che cerchi di vivere come fedele e buon Christiano, In Vinegia per Bartholomaio
da Lodrone ditto l´Imperador, e Francesco Venetiano, MDXXXXIII.
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potomků otce rodiny Antonia. Výchově mladých Bellantiů se Paleario věnoval až
do roku 1546.226
Důležité byl ale i onen krátký pobyt v Padově, kde posléze pobýval také mezi jarem
1534 a únorem 1536. Ve městě svatého Antonína se věnoval zejména otázce
Pomponazziho materialismu a problémům spojeným s Lutherovými a Erasmovými
myšlenkami. Paleario byl v častém styku s Bonamicem, spojeným s osobou
kardinála Reginalda Pole a přes Donata Rullo s Valdésem. Vyloženě přátelské
vztahy navázal s Benedettem Lampridiem, který byl pro změnu ve styku
s benediktýnským klášterem San Giorgio Maggiore, ve kterém působil pozdější
autor Beneficia Benedetto Fontanini. S ním se stýkal Marcantonio Flaminio,
Contarini či Kampen. S prostředím Padovy byl spojen i Pietro Bembo a právo zde
vyučoval Mariano Sozzini.227
Je třeba vzít v potaz rozruch, který vyvolalo ohlášení o svolání koncilu nově
zvoleným papežem Pavlem III.228 Naději ale zároveň i jistou skepsi vyvolalo
svolání posvátného synodu i v Paleariovi, jak nám dosvědčuje jeho list Erasmovi
odeslaný ze Sieny a datovaný k 5. prosinci 1534. Paleario v něm nejprve kritizuje
některé výrazy, které Luther použil při kritice Italů a sklání poklonu Erasmovi.
Vyznává své přání, aby koncil byl tvořen skutečně dobrými a svatými muži, které
evidentně nutně neztotožňuje s preláty a obecně zástupci hierachie, kteří jsou podle
Palearia často zkažení. Je poměrně signifikantní, že Paleario žádá Erasma, aby tento
dopis nebyl šířen a případnou odpověď zaslal Bembovi.229

226

Caponetto, Salvatore, Aonio Paleario (1503-1570) e la riforma protestante in Toscana, s. 20-21.
Srv. ibid., s. 24-25. Podrobněji o většině těchto postav bude pojednáno v následujících kapitolách.
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Alessandro Farnese byl zvolen 13. října a své rozhodnutí ohlásit koncil přednesl už na
konzistořích 17. října a 13. listopadu. Jedin hodnotí podstatný obrat oproti protikonciliární politice
Klementa VII. jako snahu o navrácení důvěry v kuriální diplomacii. Seripandovi měl papež na
začátku roku 1535 sdělit, že jeho pontifikát bude mít tři hlavní cíle: otevřít cestu k uzavření míru,
sezvat ekumenický koncil a vést válku proti nevěřícím. Jedin, Hubert, Storia del concilio di Trento,
vol. I, Brescia, Morcelliana, 1973, s. 325-327.
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Celý dopis je přepsán v Caponettově studii. Caponetto, Salvatore, Aonio Paleario (1503-1570) e
la riforma protestante in Toscana, s. 211-214. Paleariův popis toho, kdo je sancta Ecclesia (jde
zároveň o závěr listu) stojí za ukázku (s. 213-214): „Cum litteras essem obsignaturus, non praeter
Christi rem facere visus sum si schedulam adderem, qua significarem in hoc tibi coeterisque viris
istits doctissimis esse elaborandum ne concilium hoc confletur ex coetu impurissimorum hominum,
neve stari in eo oporteat, quod ab iis iudicetur, quos neque ob doctrinam neque ob vitae integritatem
quisquam bonus aestimet. Nam episcopos ego quidem imprimis colo, si boni si eruditi viri si
Christiani denique fuerint; at si mali sint si ineruditi si impii, ad Christi petram nihil quicquam
arbitror attinere. Quis enim nesciat, si huiusmodi hominum iudicio standum sit, tales nos sanctiones
habituros, quales ipsi semper probaverunt? Quibus ut repugnemus, in arce illa veritatis munitissima
nobis consistendum est, quam ipsi hostes turpe putant oppugnare. Fatentur enim omnes sanctam
Ecclesiam, quam vocamus, nihil aliud esse quam sanctorum hominum communionem coetumque
bonorum vitam Christiane degentium, concilia ab huiusmodi Ecclesia debere celebrari, decreta
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Ostatně zdá se, že kardinál Aleandro ho už ve 20. letech považoval spolu
s Bembem za kryptoluterána a obhájce Erasma.230
V Padově Paleario dokončil na přelomu let 1534 a 1535 i svůj spis De animorum
immortalitate, v němž se využitím postupů peripatetické a stoické filozofie snažil
dokázat existenci Boha a nesmrtelnost duše. Dílo bylo ovlivněno i neoplatónskou
filozofií, zřejmě odkazující na florentskou ficiniovskou tradici. Spis byl věnován
Ferdinandu I. Habsburskému – Paleario zřejmě doufal v uplatnění na habsburském
dvoře.231
V říjnu 1537 se Paleario oženil s Mariettou Guidotti a usadil se v Cecignanu (Colle
Val d´Elsa) poblíž Sieny. Zdá se, že byl zklamán postupem vůči Erasmovi a průtahy
ohledně zahájení koncilu.232
Stále věřil v usmíření jednotlivých církví, o čemž svědčí i jeho sympatie ke snahám
Melanchthona o nalezení kompromisu ve sporných otázkách. Ve svých listech často
kritizoval teologii, která složitou disputací jakoby zatemňovala prostou pravdu
evangelia.233
V roce 1538 se Paleario čím dál častěji dostával do kontaktu s florentským
prostředím, které, přinejmenším v kruzích, se kterými se stýkal Paleario, bylo již
výrazně ovlivněno valdesiánstvím a erasmianismem. Učení Juana Valdése, který se
v Itálii usadil v roce 1532, se ve Florencii objevilo pravděpodobně na konci 30. let.
conciliorum sine huiusce Ecclesiae iudicio firma et sancta esse non posse. Quod si omnes tam
constanter affirmant, quid est quod privati, docti quidem et qui in primis Christiane vivant, vel ultro
coelibes vel uxore una contenti, suffragia non ferrant? Scilicet quod cardinales non sint neque
episcopi neque patriarchae neque abbates, quod vocant, neque legati regum neque oratores
Caesaris. Quasi vero boni homunculi et eruditi et qui Christiane aetatem agant, quos cum video
Christi discipulos vedere videor, in concilio admittendi non sint, quod mitra careant, quod paliati
non incedant, quod curiae illecebris, quod forensi ambitione non delectentur, deligendique sint
potius collegae pecuniosi, locupletes, quorum adulteria, incesta, corruptelae, superbi dominatus,
saevitiae inexpletae et maxima non Christiani animi indicia perspectissima sunt. Ecclesiam igitur
sanctorum hominum communionem esse non modo nostris temporibus, sed multis abhinc saeculis
verbo quidem certe confessi sunt homines, re firmissime negaverunt. Huc illud accedit, quod
neminem in re sua iudicare aequum est, imitarique nos debere Cassianos iudices, quaerentes cui
bono esset. Vel non videmus, quam grandem iis institutionibus pecuniam, quos census, qualem
questum, quae regna ad saevitiam immanitatem luxuriam sibi, meretricibus, concubinis, propinquis
posterisque eorum Ecclesiae nomine compararunt? Cave putes, mi Erasme, homines tam diu in
Sathanae coeno et sordibus mersos posse unquam emergere, nisi divina et singulari quadam ope,
quam illis Deus ferat. Itaque ne e schedula altera fiat epistola, si a rerum divinarum bene peritis et
in primis Christiane vitam degentibus suffragia ferantur, praeclare actum iri puta; sin minus sic
habeto, ad perpetuos animorum morbos, ad labem, ad calamitatem, ad perniciem denique
sempiternam concilia ista spectare. Schedula haec apud te sit, ne in vulgus exeat; tu vero, si quid
ad me, litteras tuas curato perferri ad Petrum Bembum: is ubi ero eas ad me mittet. Vale.“
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Ibid., s. 37.
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Ibid., s. 28-29.
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Ibid., s. 33-36; Marchetti, Valerio, Gruppi ereticali senesi del Cinquecento, s. 27.
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V roce 1538 je dokumentována ve Florencii přítomnost Maria Galeota, nadšeného
stoupence Valdése, který osobně šířil jeho Cento e dieci divine considerazioni.
Přibližně ve stejnou dobu máme Valdésova díla dosvědčena i v Sieně.234
Z Valdésových děl – nepočítám-li nyní hypotézu Savonarola – pochází důraz na
beneficio di Cristo (důkladněji o tom bude řeč v oddíle věnujícím se Neapolskému
království). Tímto konceptem byl ovlivněn kapucín Bernardo Ochino, původem ze
Sieny, a Pietro Carnasecchi, Cosimův protonotář. Od května do října roku 1541 zde
navíc působil nástupce Valdése a jeden ze spoluautorů Beneficia di Cristo
Marcantonio Flaminio, který navázal přátelské styky s Vettorim a Caterinou Cibo,
vévodkyní z Camerina. Ve Fiesole se pro změnu nacházel konvent Pietra Martira
Vermigliho. Celou s kupinu silně zasáhla Valdésova smrt (1541). Dokumentuje to
list Iacopa Bonfadia Carnasecchimu, ve kterém vzpomíná společné roky strávené
v Neapoli, které se zdají být skoro až symbolem ztraceného ráje.235
U Flaminia nacházíme i následující epigram, který dosvědčuje úctu k Savonarolovi
jako ke svému předchůdci a k zbožnému muži:
„Dum fera flamma tuas, Hieronime, pascitur artus
Religio, sanctas dilaniata comas,
Flevit, et o, dixit, crudeles parcite flammae,
Parcite; sunt isto viscera nostra rogo.“236
Caponetto dosvědčuje, že valdesiánská spiritualita byla alespoň do určité míry
zřetelná i ve veřejných přednáškách na florentské Accademii či v kázání františkána
Benedetta Locarna v kostele Santa Croce. Jeden z dobových kronikářů tvrdil, že
potajmu téměř všichni členové Accademie sympatizují s Lutherem.
Jako zajímavá osobnost se z tohoto ohledu jeví Pier Francesco Riccio. Tento
bývalý vychovatel a nadále blízký spolupracovník Cosima měl nepochybně ve své
knihovně rukopis Beneficia (jediný dochovaný), dílo Contariniho Epistola de
iustificazione či Valdésovo Della medesima giustificazione. Mimořádně zajímavou
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Ibid., s. 45.
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italiani del Cinquecento, vol. I, Bari, Laterza, 1913 jsem umístil do příloh (č. 4).
236
Caponetto, Salvatore, Aonio Paleario (1503-1570) e la riforma protestante in Toscana, s. 48.
235

77

okolností je, že zadal vypracování fresek v kostele S. Lorenzo ve Florencii Jacopovi
da Pontormo.237
Jacopo (či Iacopo) Carucci da Pontormo zemřel ve Florencii v roce 1556, aniž by
objednané dílo dokončil; zkompletoval jej až jeho žák Bronzino. Nástěnné fresky
měly jednu zvláštnost, která v době vzniku vyvolala značnou kontroverzi –
vyobrazené postavy byly totiž nahé. Kritiku vzbudilo i samotné umělecké
provedení práce. Tématicky dílo zachycovalo na 9 freskách celou historii spásy.
Chyběly ovšem mnohé klasické ikonografické atributy dobové výzdoby: „Nahota
těl vylučovala jakýkoli odkaz na mučicí nástroje, na záslužnou hodnotu skutků,
pozemské a církevní hierarchie, mezi vyvolenými nebyli žebraví řeholníci nebo
teologové, biskupové či papeži, vladaři nebo panovníci, nebyly zde odpustky nebo
papežské klíče, nebyl zde očistec (a popravdě řečeno ani peklo), nebyla zde
Madonna ani vyobrazení Nejsvětější Trojice.“ Firpo má za to, že tyto fresky jsou
jasným vyjádřením idejí Valdése a dokladem jejich rozšíření ve florentském
prostředí.238
Je velmi pravděpodobné, že jedním z hlavních inspirátorů tohoto díla byl
Benedetto Varchi, blízký Cosimův spolupracovník. Téma Pontormova díla totiž
muselo být silně ovlivněno zadáním, neboť žádné jeho předchozích podobné
apeskty nevykazovalo.Varchi byl rovněž autorem těchto veršů, které umisťují do
nebe Valdése spolu s Bembem a Vittoriou Colonna:
„Alla sig. Caterina Cibo, duchessa di Camerino

Donna, che, come chiaro, a ciascun mostra
Il nome a l´opre più, l´alma del vero
Cibo nodrite, e con divin pensiero
L´alzate ognora alla superna chiostra,
Dove, quanto e qual è, tal le si mostra
Tutto senza alcun velo il Primo Vero,
Více o osobě Piera Franceska Riccia ibid., s. 53-55.
„La nudità dei corpi escludeva ogni riferimento agli strumenti del martirio, al valore meritorio
delle opere, alle gerarchie terrene ed ecclesiastiche: non c´erano santi tra gli eletti, non c´perano
frati o teologi, vescovi o pontefici, principi o sovrani, non c´erano indulgenze o chiavi papali, non
c´era il purgatorio (e neanche l´inferno, a dire il vero), non c´era la Madonna né la raffigurazione
della Trinità“. Firpo, Massimo, Storie di immagini, immagini di storia: studi di iconografia
cinquecentesca, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, s. 8-9.
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Ed ella in atto umilmente altero
Adora quivi sua salute e nostra
Onde non lungi, appo ´l gran Bembo, luce
L´alta Colonna e ´l buon Valdelsio, a cui
Fu sì conta la via ch´al ciel conduce

Piacciavi dir (poi che le brame altrui
scorgete tutte nell´eterna luce)
Ch´io son qual era, e sarò quel che fui.“239
S nábožensky kontroverzními postavami se setkáváme v těchto letech podstatně
častěji i v Sieně. Přispět k tomu mohla i vypjatá situace související s nedostatkem
potravin.240 V říjnu 1539 vstoupil do města toulavý kazatel (romito) Brandano da
Petroio, kázající pokání a pomoc bližním vycházející z víry v Boha bez nároku na
zásluhy. Marchetti zdůrazňuje vliv Brandanova venkovského původu na jeho
kritiku obchodu a obchodníků.241
Proti němu se zformovalo hnutí vedené římským šlechticem Giovanem Battistem
Caffarellim – a nazvané podle něho giovannelli -, který rozdal svůj majetek
chudým, začal kázat pokání, konání dobrých skutků a organizovat procesí.242 Důraz
na dobré skutky byl rovněž polemikou s Bernardinem Ochinem a jeho příznivci,
stejně jako sympatizanty Erasma či Valdése.
Paleariova pozice byla evidentně známá, neboť dominikán fra Vittorio da Firenze
se vydal kázat do Colle Val d´Elsa právě kvůli zvěstem o odmítání autority církve,
o popírání očistce a kultu svatých.243
Jako apologii proti fra Vittoriovi sepsal Paleario dílo Della pienezza, satisfazione
et sofficienza del sangue di Cristo, která se boužel nedochovala. Dlouho se mělo za
to, že šlo ve skutečnosti o Beneficio a že Paleario je tedy jeho autorem (srv. úvod).244
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Obsahově šlo nicméně zřejmě opravdu o velmi podobné dílo, které kladlo důraz na
to, že Kristus svou smrtí vykoupil prvotní hřích a díky této nezasloužené milosti
může mít člověk klidné svědomí.245
Pověst Colle Val d´Elsa nevylepšila ani skutečnost, že zde v roce 1551 působil
během postního období jako kazatel augustinián fra Giuliano, který zastával zjevně
luteránské názory. V roce 1552 byl donucen kázat v kostele Santo Spirito ve
prospěch Římskokatolické církve s tímto závěrem: „Nemo est extra ecclesiam
Romanam salvatus.“246
O dva roky později Paleario musel řešit závažnější problém – byl obviněn z hereze
a postaven pod vyšetřování ze strany biskupa Franceska Bandini Piccolominiho.
Díky přímluvám některých důležitých měšťanů, Riccia a kardinála Sadoleta ale
proces pro Palearia dopadl dobře. Možná i díky tomu, že Sant´Uffizio ještě nezačalo
plně fungovat, byť vzniklo téhož roku (1542).247
Po skončení procesu Paleario sepsal spis Pro se ipso, kde hájí svobodu svědomí,
diskuze a kultury. Terčem jeho kritiky se stala především inkvizice a církevní
cenzura. Jako příklady jejich škodlivosti uvedl cenzuru Sadoletova komentáře
k listu Římanům a povolání Ochina do Říma, kde se měl ospravedlnit. Kvůli útěku,
ke kterému byl donucen, měla Itálie ztratit výborného kazatele.248
20. prosince Paleario poslal Lutherovi, Melanchtonovi a Kalvínovi list, ve kterém
opět zdůraznil téma, které bylo obsaženo už v citovaném listu Erasmovi: svolání
spravedlivého koncilu. Jedná se o zajímavý dokument, který měl dle textu listu
vzejít z diskuze Palearia a jeho bratrů (fratres). Caponetto se domnívá, že mimo
sienských a florentských známých, o kterých už byla řeč, zde mohl mít důležitou
roli Lelio Torelli.
Dokazuje to citace z Paleariova spisu Pro se ipso, kde o tomto díle hovoří. Citaci uvádí
Caponetto: „Sunt enim homines acerbi, duri, criminosi, apud quos ne parens quidem et Deus salutis
nostrae Christus, omnium gentium, omnium populorum rex, omni ex parte laudari potest: cuius ex
morte quanta commoda allata sint humano generi, cum hoc ipsoanno Thusce scripsissem, obiectum
fuit in accusatione. Quid hoc indignus dici, aut excogitari potest? Aiebam ego, ab eo in quo divinitas
inesset, vita cum sanguine pro salute nostra tam amanter profusa, nihil nos debere de coelestium
voluntate dubitare, omnia nobis tranquilla et quieta posse policeri; adfirmabam ex monimentis
vetustissimis, et certissimis finem malorum esse factum, notam omnem deletam iis, qui animo in
Christum crucifixum conversi, eius fidei se permitterent, acquiescerent promissis, spe pleni
haererent in uno, qui fallere nescit opinionem.“ Caponetto, Salvatore, Aonio Paleario (1503-1570)
e la riforma protestante in Toscana, s. 62-63; srv. Marchetti, Valerio, Gruppi ereticali senesi del
Cinquecento, s. 33.
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Samotný obsah listu připomínal morální zvrhlost mnoha biskupů a navrhoval
cestu, která by zajistila svolání koncilu, který by byl skutečně vyjádřením křesťanů.
Císař, králové či zástupci měst měli nařídit volbu zkušených v duchovních
záležitostech, kteří zároveň nebudou zkorumpovaní papežstvím. První volbu měla
vykonat plebs sancta: lid doručí jména svých kandidátů do měst, jejich zástupci pak
předloží jména panovníkům. Pověření z této volby se měli shromáždit za účelem
volby šesti nebo sedmi zvlášť vybraných mužů za každý národ. Poté měl papež
spolu s celým biskupský sborem vyvolit dvanáct biskupů zvláštní svatosti, kteří
těmto delegátům předají dar Ducha svatého vkládáním rukou. Mělo jít o zástupce
všech konfesí a církví. Tyto poslanci, jimž by patřilo ve sporných otázkách poslední
slovo, pak měli mít možnost svobodné debaty společně s panovníky, zástupci měst,
papežem a biskupy ohledně sporných záležitostí.249
Reakce reformátorů není Paleariův list není známá, nicméně se lze domnívat, že
by pro ně, stejně jako pro Římskokatolickou církev, byl tento v podstatě
ekumenický (v dnešním slova smyslu) návrh nepřijatelný.
Kvůli neprokázanému obvinění z hereze se Paleariovi nepodařilo získat pozici
profesora na sienské univerzitě. V roce 1546 se proto ujal profesury v Lucce. Jeho
úkolem byla četba proslovů Cicerona a jiných antických klasiků. Dvakrát do roka
měl pak přednést vlastní proslov. Paleario v nich zdůrazňoval roli rétoriky pro
zachování svobody republiky.250
Lucca, samostatná republika bankéřů a obchodníků, měla s reformací tou dobou
již velmi výraznou zkušenost, zejména díky působení Pietra Martira Vermiglia
(1499-1562). Lucca na druhou stranu trvala na své samostatnosti a nikdy
nepřipustila na své území Sant´Uffizio.
V tomto období Lucca zažívala i politické napětí – gonfaloniere Francesco
Burlamacchi se tajně pokoušel přesvědčit Pisu ke společném útoku proti Florencii
a následnému osvobození toskánských měst, která by vytvořila federaci
svobodných měst pod ochranou císaře. Jeho snaha ale byla odhalena a Anziani
(městská rada) ho odsoudili. Nakonec byl popraven v únoru 1548 v Miláně. Sám
Paleario zřejmě měl pro tento projekt pochopení, protože v roce 1551
Burlamacchiho nepřímo zmínil jako symbol odvahy.251
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V Lucce měl možnost setkání se salernským vladařem Ferrantem Sanseverinem,
který se dostal do konfliktu se španělským vicekrálem v Neapoli kvůli svému
úspěšnému protestu proti zavedení inkvizice do Neapolského království.
Sanseverino v roce 1551 uprchl do Benátek a v Lucce se zastavil během této cesty.
Vzápětí byl neapolským vicekrálem donem Pietrem di Toledo (tchánem Cosima
Medicejského) za obviněného z hereze, sodomie a označen za rebela. Jeho snahy o
uspořádání koalice proti Španělům ale selhaly.
Paleario, který v něho vkládal značné naděje, byl tímto vývojem zklamán.
Nostalgii v něm vyvolala i úmrtí jeho přátel, především ta Flaminia v roce 1550.
Mimo to si začal stěžovat na zdravotní problémy a ze všeho nejvíc si přál navrátit
se do Cecignana. Zdá se, že v těchto letech byl v kontaktu především
s Bartolomeem Riccim, vychovatelem Alfonsa, syna Ercola II. d´Este a Renaty
Francouzské, známé ochránkyně sympatizantů myšlenek reformace. Dochovala se
i korespondence s Celiem Secondem Curionem či Basiliem Amerbachem. Spojku
v tomto posledním případě tvořil italský exulant a curyšský obchodník Bartolomeo
Orelli, který poměrně často jezdil obchodně do Milána. Tyto styky ale byly značně
omezeny po zpřísnění dohledu nad osobami a zbožím pocházejícími ze Švýcarska
po nástupu Filipa II.252
V následujících letech značná část obyvatel Luky zamířila do exilu, zejména do
Ženevy. Kalvinisté se vyskytovali i v okolí města, konrétně ve Valle del Serchio
(později v Lunigianě a Fivizzanu) lidová skupina, která odmítala mši, půst, nevěřila
v přítomnost Krista v eucharistii; mimo dalších typických rysů vycházejících z víry
ženevského reformátora, jak nám dosvědčuje jezuita Landini. Tuto víru jim zřejmé
předávali kazatelé, kteří se nechtěli smířit s nikodémismem, proti kterému Kalvín
ostře vystupoval.
Landini spatřoval podstatu problému v zanedbané pastoraci ze strany
Římskokatolické církve; stav kléru vystihuje jeho požadavek, aby byli do této
oblasti vysláni kněží, kteří budou alespoň znát slova konsekrace. Vzhledem k nové
vlně exodu z Luky o několik let později toto hnutí přišlo o oporu a téměř zcela se
vrátilo do Římskokatolické církve.253
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Kalvinistické církve se nacházely i v Pise a ve Florencii, především díky působení
bývalého dominikána a budoucího katechety v Ženevě Ludovika Manny, který
patřil v Neapoli do Valdésova okruhu a pobýval v roce 1543 u Carnasecchiho
v Benátkách. Ještě předtím, než uprchl Švýcarska, se mu podařilo propašovat do
Florencie díla Valdése, Ochina a Kalvína.254
S překladem a tiskem Kalvínova díla Excuse à messieurs les Nicodemites pod
názvem Nicomediana je spojen člen florentské Accademie Ludovico Domenichi.
Tento počin mu zadal právě Manna. Pro svou činnost byl zatčen, ale na přímluvu
ferrarské vévodkyně Renaty nakonec pouze uvězněn v konventu S. Maria Novella.
V roce 1553 už pomáhal s překlady děl Erasma Torrentinovi.255
Florencie v roce 1551 zažila i opravdové auto de fe, když bylo odhaleno 35 osob
zastávajících ospravedlnění skrze pouhou víru. Jediným jmenovaným je bohužel
Bartolomeo Panciatichi. Tento literát a syn bohatého kupce vyrůstal v Lyonu, v
jednom z center protestanství. V Lyoně se seznámil s Markétou Navarrskou, která
poměrně otevřeně sympatizovala s reformací. Ve Florencii se v roce 1541 se stal
členem Accademie degli Umidi. Cosimo mu svěřil několik diplomatických misí,
které využil k přenosu zakázaných knih. Po obrácení Pietra Manelfiho byl nicméně
postaven před inkvizici.
Během jeho procesu a během vyšetřování všech zmiňovaných osob se projevilo
rozšíření děl Ochina, Giulia da Milano a Antonia Brucioliho ve Florencii, což vedlo
k zpřísnění trestů za držení heretických knih. I tak jsou ale dosvědčeny, především
z působení jezuitů, knihkupectví, kde byly nalezeny libri prohibiti. Obecně řečeno
ale počet případů značně poklesl a snaha Cosima, jezuitů a inkvizice prakticky
zlikvidovala filoprotestantské skupiny.256
Po skončení války o Sienu (srpen 1555) se situace uklidnila a Paleario se i s rodinou
rozhodl vrátit do Cecignana. Svou bukolickou Arkádii ale musel kvůli nedostatku
prostředků opustit a našel si za podpory milánského Senátu zaměstnání jako
pedagog v lombardské metropoli. Díky geografické pozici Milána pro něj bylo
podstatně snadnější udržovat kontakty s Francií a Švýcarskem, kam odešla do exilu
řada jeho toskánských známých.
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Mezi známé Palearia v Miláně se zařadil poměrně významný humanista a bývalý
korispondent s Erasmem Primo Conte či Publio Francesco Spinola. Přestože se
vyskytovaly pochybnosti o Paleariově ortodoxii, byl formálně stíhán až v roce
1559, kdo ho u milánského inkvizičního tribunálu obvinil jeho dávný protivník fra
Vittorio da Firenze. V únoru byl ale Paleario zproštěn obvinění.257
Novou naději v Paleariovi vyvolala volba Ferdinanda I. císařem, neboť se
domníval, že tím císařská politika dostane tolerantnější ráz. Novému císaři dokonce
zaslal list o potřebě zachování míru – znovu šlo o pobídku ke svolání koncilu, kde
by bylo možno svobodně diskutovat o problematických záležitostech. Jako ne zcela
nepravděpodobná se jeví i jeho spolupráce při tvorbě spisu Sebastiana Castelliona
De haereticis an sint persequendi (1554), který reagoval na smrt Serveta v
kalvinistické v Ženevě. Palearia netolerance reformovaných církví velmi
zasáhla.258
Paleario se v této době zabýval snahou předat někomu syntézu svých myšlenek, na
které pracoval skoro již 30 let – Actio in pontifices Romanos. Teodor Zwinger, na
kterého se obrátil, neskrýval jisté rozpaky, ale Paleario ho prosil, aby dílo předal
představeným basilejské církve a aby byl sezván onen koncil, který byl jedním
z hlavních motivů díla. Není nicméně jisté, svěřil-li Paleario svůj spis Zwingerovi,
nebo nakonec vybral Bartolomea Orelliho.259
Actio se skládá z 20 tezí sepsaných již v roce 1536 a jejich rozvedení zhruba z roku
1544. Některých úpravech se pravděpodobně dočkalo i v dalších letech. Celé dílo
začíná list adresovaným církvím ve Švýcarsku a v Německu. Dílo je pak
prezentováno panovníkům a koncilu, kteří měli reformovat církev. Paleario
kritizoval papežství – chápané jako falešné apoštoly, kteří převracejí smysl Písma
- a spoléhal na triumf pravdy evangelia, spočívající v ospravedlnění skrze pouhou
víru v Krista. Ve sporné otázce přítomnosti těla a krve Páně v eucharistii byl pro to
omezit se na slova sv. Pavla a odmítal závaznou interpetaci.
Pravou církev podle Paleariova názoru tvoří pouze vyvolení a ospravedlnění. Jako
prameny uváděl pouze Písmo a církevní otce, evidentně ale vycházel při tvorbě i
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z myšlenek reformace. Všechno zlé, co potkalo Itálii v nedávné historii, považoval
za přičinu lpění na bohatství a za vinu papežství.260
V roce 1567 začal Paleariův třetí a poslední inkviziční proces, který nicméně na
rozdíl od těch předchozích skončil humanistovým odsouzením a jeho smrtí. Pius V.
byl rozhodnut znovu otevřít procesy těch, u nichž panovalo přesvědčení o jejich
kryptoluteranismu a nikodémismu. Paleario byl tedy předvolán do Říma. Díky
svému zdravotnímu stavu a přímluvě Vespasiana Gonzagy mohl do Říma odjet až
v následujícím roce, neuspěl nicméně se snahou o to, aby byl proces veden
v Miláně.
Bohužel máme k dispozici pouze souhrn procesu. Obvinění se nicméně točilo
především okolo Pro se ipso. Paleario poměrně překvapivě přešel během své
obhajoby k obžalobě papeže ze simonie. Inkvizice se ho snažila přesvědčit, aby
odvolal sporné body, např. aby uznal papeže jako zástupce Krista, ale v této snaze
neuspěla. Proces tím byl v podstatě uzavřen, snahy tribunálu o Paleariovo obrácení
k učení Římskokatolické církve ale ještě několik týdnů pokračovaly. V diskuzi
s jezuitou Ledesmou ale Paleario pevně vyjádřil své přesvědčení, že jedinou
opravdovou herezí je popření lásky k Bohu a k bližnímu. Podle jeho přesvědčení
papež smrtelně hřeší, dokud zabíjí heretiky (pontifex dum occidit haereticos peccat
mortaliter). V dubnu 1570 přesto Ledesma přesvědčil Palearia k podpisu odřeknutí
se svých názorů. Aonio před tribunálem tvrdil, že ho přesvědčili některé pro něj
neznámé texty sv. Augustina a shoda tridentských dekretů s učením církevních
otců. Základní formulí, která byla posléze dále rozvedena, bylo: „Věřím a vyznávám
vše, co posvátný Tridentský koncil definoval a vše co svatá římská katolická církev
věří a vyznává“ (Credo et confiteor quidquid sacrum concilium Tridentinum
definivit et quidquid sancra Ecclesia catholica Romana credit et confitetur.)
Tribunál ale nechtěl kvůli předchozímu průběhu procesu tomuto vyznání uvěřit. 14.
června 1570 kardinálové inkvizitoři nařídili Paleariovi zřeknutí se heterodoxních
nauk. Protože Paleario se nakonec ničeho nezřekl, byl 3. července oběšen a jeho
ostatky posléze spáleny na náměstí u mostu Sant´Angelo. Odsouzení se dotklo i
jeho rodiny, protože podle platných zákonů byl zabaven jeho majetek.261
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2. 1. 6 Vliv Bernardina Ochina (1487-1564) a rodiny
Sozzini
Po Paleariovi je další významnou postavou spojenou se Sienou Bernardino Ochino,
jehož osoba si rozhodně zaslouží pozornost. Bernardino Tommassini se narodil
v roce 1487 v sienské městské čtvrti (contrada) s husou ve znaku. Vzhledem
k tomu, že husa se italsky řekne oca, je zřejmé, odkud pochází jeho přízvisko. O
jeho mládí nevíme v podstatě nic. Jisté je, že před rokem 1510 vstoupil do řádu
františkánů observantů a posléze ke kapucínům, řádu velmi přísného života, jehož
začátky byly poměrně komplikované. Kapucíni našli ochránkyni v osobě Vittorie
Colonny, vdovy po markýzi z Pescary.262 Byli v podezření z inspirace františkány
spirituali, nicméně nakonec získali u papeže právo na existenci.263
Na základě pozdějšího dopisu (1543) psanému v exilu Girolamu Muziovi se zdá,
že byl přesvědčen o nezbytnosti askeze a modlitby v duchu žebravé řehole. Mimo
to se naučil latinsky, řecky a hebrejsky, aby mohl studovat teologii. Je zajímavé, že
nikdy nepublikoval nic v latině, zato vždy publikoval ve vernakulárním jazyce. Zdá
se, že nesdílel ani humanistickou představu antiky jako zlatého věku vzdělanosti,
ale považoval za vrchol dějin období jdoucí od sv. Pavla do Posledního soudu.264
Nedlouho před rokem 1510 na čas opustil klášter a vydal se do Perugie, kde
studoval medicínu.265
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V roce 1538 se stal generálním vikářem svého řádu. V rámci svého úřadu cestoval
a kázal po celé Itálii. Obzvlášť v Římě si získal věhlas, kázal ale prakticky ve všech
významných italských městech. Velký vliv mělo jeho kázání na Giulianu Gonzaga:
„Uvnitř cítím boj. Slova fra Ochina mě naplňují strachem z pekla, ale bojím se zlých
jazyků. Ochino mi dává lásku k ráji: ale zároveň cítím lásku ke světu e k jeho slávě.
Jak se zbavit tohoto konfliktu, kterému podléhám? Uvést do souladu tyto dvě
náklonnosti, nebo jednu z nich potlačit?“ Své city vyznala Juanu de Valdésovi,
který v reakci na to složil spis Alfabeto cristiano. Vzápětí se Ochino stal jedním
z členů Valdésova okruhu v Neapoli.266 V Neapoli se seznámil i s idejemi
reformace. I když byl znovu zvolen generálním vikářem kapucínů, narůstal v něm
dojem, že pravdu mají luteráni. Jak uvádí v jednom z pozdějších listů, rozhodl se,
že se pokusí kázat tak, aby nebyly jeho sympatie odhaleny, ale přitom dovedl
posluchače k pravému učení, tedy ke spoléhání se v Krista. Tím měl být co největší
počet oveček zachráněn před vlkem.267
Změna v kázání byla zdá se patrná – někteří si stěžovali, že fra Bernardino hovoří
stále jen o Kristu, nedisputuje a vůbec nezmíní svatého Gimignana. 268 Během
postních kázáních před Velikonocemi v roce 1542 jednoznačně zvýraznil kontrast
mezi vnějškovostí a vnitřní zbožností – kdyby šlo jen o vnější skutky, jistě by byl
překonal Krista, protože se častokrát postil než on apod.269
Ve městě svatého Marka kritizoval soud s Giuliem della Rovere, který byl
odsouzen pro herezi. Vzápětí dostal pozvání do Říma, které v něm vzbudilo
podezření. Na cestě do Říma se v Boloni chtěl setkat s Contarinim. Toto setkání je
problematické, neboť Ochino v průběhu času k popisu přidával stále nové detaily.
V zásadě to měl prý ale být Contarini, kdo mu měl doporučit útěk. Těžko ale

„Dentro di me“, ella diceva, « sento una battaglia. Le parole di frate Ochino mi riempiono di
timore dello inferno, ma temo le male lingue. Ochino mi dà l´amore del paradiso: ma sento al tempo
stesso l´amore del mondo e della sua gloria. Come sottrarmi a questo conflitto a cui soccombo? Col
metter d´accordo le due inclinazioni, o col sopprimerne una?“ Bainton, Roland H., Bernardino
Ochino. Esule e riformatore senese del Cinquecento, s. 45.
267
„Mi proposi di far due cose. Primo: nelle pubbliche prediche, instigare le pie coscienze a cercar
Cristo, e, col dar lor un tenue gusto della dolcezza di Cristo, allettare i fedeli a riposarsi solo in Lui.
Secondo: ridurre all´ovile di Cristo quante più potessi pecorelle strappate alle fauci del lupo. Mi
sforzai di far entrambe le cose, finchè mi fu possibile“. Ibid., s. 50.
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Benrath uvádí v poznámce úryvek z listu Grillenzoniho kardinálu Moronemu z 3. července 1542:
„Già son due anni. predicò il grande frate Bernardino. Non si vergognano di dire che piú non
predicava come soleva. Alcuni dicevano che troppo predicava di Christo e che mai non haveva
nominato San Geminiano nè fatto disputa alcuna.“ Benrath, Karl, Bernardino Ochino. Ein Beitrag
zur Geschichte der Reformation, Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn, 1892, s. 69.
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vysvětlit, proč by se po tomto doporučení vydal do Florencie. Zde se setkal
s Pietrem Martirem Vermiglim, který se nacházel ve velmi podobné situaci.
Nejpozději ve Florencii se Ochino odhodlal k útěku, vzhledem k nezdaru
Contariniho politiky usmíření se s protestanty. O jeho útěku nejsou známy žádně
podrobnosti. Kardinál Gonzaga ale později vzpomínal, že viděl nedaleko Mantovy
fra Bernardina v světském oblečení, jak sám cestoval směrem k Německu.270
Generální vikář kapucínů tak zcela nepokrytě zvolil nohama reformaci. O jeho
útěku se v Actio zmínil i Paleario: „Integerrima vitaet admirabili vir, Bernardinus
Ocellus Senensis, cum ex lege non esse iustitiam, sed per Christum Iesum
superioribus annis evangelice et apostolice doceret, et vos ob id ipsum Italia
expulissetis, appelavit pontifices Romanos antichristos.“271
V následujících třech letech Ochino působil v Ženevě. Už tehdy se ale zdálo, že
názory bývalého kapucína budou možná problematické i pro Kalvína – objevovaly
se hlasy zmiňující neortodoxní názory Ochina ohledně Nejsvětější Trojice.
Ženevský reformátor ale podrobil Ochina zkoušce jeho názorů, z níž vyšel
Bernardino úspěšně.272
Ochino byl v tomto období velmi čilý v korespondenci s Itálií. Nepsal pouze
jednotlivcům, jako byli kardinál Farnese, kardinál Cafara, Claudio Tolomei či
Girolamo Muzio, ale i městským radám.273 Právě z této doby pochází jeho dopis
Sienské balii z 1. listopadu 1543.274 Ochino v ní vyzývá své rodné město, aby
přijalo ospravedlnění skrze víru v Kristův kříž a nic jiného – tedy podle jeho názoru
nauku, která není nová, jak vytýkají jeho nepřátelé, ale apoštolská. Není jiného
očistce a jiných odpustků než je víra ve smrt a vzkříšení Spasitele. I Ochino používá
v tomto kontextu pojmu gran benefitio di Cristo. Vyjadřuje i přesvědčení, že kdyby
nebylo nátlaku římsko-katolické církve, v Itálii by se myšlenky reformace ujaly
stejně jako v Německu. I tak se zdá, že Antikristovo království už je těsně před
kolapsem. Bývalý kapucín se tedy obrací na městskou radou s tím, aby nějakým
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způsobem aplikovala jeho nauku - jde o zřejmou snahu překonat nepřízeň církve
za pomoci světské moci.275
Na Ochinův list a na jeho nauku odpověděl Ambrogio Catarino Politi,
dominikánský polemista.276 V jeho listu sienskému arcibiskupovi Bandini
Piccolominimu z března 1544 čteme, že se rozhodl sepsat krátké kompendium,
které prokáže Ochinovu apostasii. Konstatuje, že Ochinův intelekt nebyl na takové
výši, aby mohl vůbec některé své hereze vymyslet. Dokonce i když je převzal,
vyložil je nadmíru zmateně. Konstatuje také, že evidentně nebyl ničím jiným, než
velkým pokrytcem. Zde se možná ozývají i staleté konflikty mezi františkány a
dominikány. Tento list je jakýmsi úvodem tohoto spisu (traktát byl k tomuto listu
přiložen), který nese název Rimedio a la pestilente dottrina di frate Bernardino
Ochino. Epistola responsiva diretta al magnifico magistrato de Siena.
I Catarino vyzýval městskou radu k zásahu. Na rozdíl od Ochinu ale spatřoval
jedinou možnost v zachování tradice.277 Dominikán se obracel především proti
souboru Ochinových kázání, která vyšla tiskem.278 Kromě tématu ospravedlnění
skrze pouhého Krista zde velmi tvrdě kritizuje mnišské sliby jako dobrovolný
judaismus, tedy opětovné podřízení se zákonu. Křesťan, podle Ochina, nemá
slibovat nic, co není v jeho moci a má se nechat vést Duchem svatým, který po něm
jeden den může chtít něco jiného, než den poté.
Marchetti konstatuje, že – paradoxně – Ochinův list vešel v obecnou známost
především díky Rimediu, které citovalo významné pasáže, aby je posléze autor
mohl označit za chybné.279 Něco obdobného platí i v případě jeho polemiky proti
Beneficiu, nazvanému Compendio d´errori et inganni luterani contenuti in un
libretto senza nome de l´autore intitolato „Trattato utilissimo del benefitio di
Christo crucifisso“.280
List Ochina byl každopádně ve městě rozšířen, čten a interpretován. Člen sienské
administrativy pověřený úkolem ochrany Grosseta Girolamo di Bartolomeo Pieri
v roce 1544 „volně hovořil o náboženských věcech všude a s každým“ (liberamente
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parlava delle cose della religione, per tutti i luoghi, con ogni sorte di gente). Měl
kolem sebe shromáždit skupinu osob, v rámci níž měl být čten právě Ochinův list.
Témata Ochinova spisu musela dát vzpomenout na kontroverzi mezi
augustiniánem Agostinem Museem a kapucínem Giovannim da Fano. Augustinián
během roku 1537 hovořil během svých kázání na základě teologie sv. Augustina o
teorii predestinace. Nakonec byl souzen v Římě, kde mu byla udělena absoluce.
Tento proces vyvolal – nejen – v Sieně značnou diskuzi o problému ospravedlnění,
a to prakticky ve všech vrstvách společnosti.281
Kontroverze vzbudila i zájem kardinála Contariniho, který se obával dvou
možných tendencí – na jednu stranu sklonu k pelagianismu (spoléhání se na spásu
pro vlastní zásluhy) nebo, na druhou stranu, sklon ke kázání nauky o predestinaci,
kterou považuje pro obyčejné lidi za příliš složitou. Ospravedlnění z víry tak není
zdá se pro Contariniho problémem per se, ale jde o jeho výklad. Doporučuje pro
napravení první skupiny vyzdvihovat zásluhy Krista oproti lidské nedostatečnosti;
druhá skupina pro příště nemá toto téma při kázání prostým lidem vůbec otevírat.282
Pieriho jméno se objevuje i v souvislosti se skupinou ovlivněnou kalvinismem,
která se scházela v Grossetu. V jejím centru stál lékař Achille Benvoglienti, který
z finančních důvodů nastoupil v grossetském městském špitále. Pieri působil jako
spojka mezi Sienou a Grossetem. Byli zde přítomni i cizinci – jistí Marcantonio
z Benátek a Alvigo, jenž přišel z Neapolského království. Jednalo se zřejmě o
281
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Španěla, který byl kazatelem spojujícím různé skupiny v okolí Sieny.283 Po krátkou
dobu náleželi ke skupině i dva Francouzi. V podstatě všichni členové tohoto spolku
byli měšťané, na rozdíl od Sieny, kde se setkáváme i se šlechtici.
Nejvýznamnější člen této skupinky přímo z Grosseta byl notář Fabio Cioni.
Považoval dobré skutky ne za nezbytné ke spáse, ale za nezbytné jako prokázání
víry. Odmítal všechny modlitby s výjimkou modlitby Páně a žalmů. Ve svém domě
se zbavil všech obrazů. Odmítal i reálnou přítomnost Krista v eucharistii a přímluvu
ke svatým.
Celá skupina se scházela v Benvoglientiho domě, kde společně probírali jistou
knihu o Novém zákoně („teneva in camera sua un libro sopra il testo nuovo“),
pravděpodobně Kalvínovy Instituce nebo nějaký kalvinistický komentář Nového
zákona. O tom, že šlo o dílo Kalvína – nebo o tom byli alespoň přesvědčeni – svědčí
i citát z inkvizičního procesu: „Přijímali jsme vše, co obsahovala zmíněná kniha
Jana Kalvína, vykladače Nového zákona. A všechny názory, které se nacházelyv té
knize, jsme měli za pravdivé a dobré“ (Noi tenevamo tutto quello che si conteneva
nel sopradetto libro di Giovanni Calvino, espositore del testo nuovo. E tutte le
oppinioni che in quel libro si trovavano, si tenevano da noi per vere e per buone).284
Velmi důležitým procesem byl ten s Pietrem Antoniem. Syn hodináře Giovanni
Battisty se v roce 1544 během vigilie svátku Všech svatých rozhodl při setkání
bratrstva Nejsvětější Trojice vyjádřit svůj názor ohledně úcty ke světcům – svatí se
podle jeho názoru měli napodobovat jako příklady, ale neměli se uctívat a nemá se
k nim modlit. Je totiž jen jeden prostředník, a to Kristus Ježíš.285
Nebyl napomenut nikým ze zbývajících členů bratrstva, pocházejících většinou
z nižších vrstev obyvatelstva, ani představeným duchovním. Celá záležitost ale
v rámci bratrstva po skončení pobožnosti vzbudila diskuzi. Zanedlouho byl
s Antoniem zahájen inkviziční proces.286
Marchetti, který proces studoval, má za to, že v názorech Pietra Antonia je znatelná
inspirace Kalvínem. Celý proces se nicméně uzavřel tím, že obžalovaný poklekl na
Caponetto uvádí, že je velmi pravděpodobné, že tento kazatel byl Ludovico Manna, bývalý
sicilský dominikán (řeholním jménem fra Angelo da Messina), valdesián, přítel Carnesecchiho a
Pietra Antonia di Capua, otrantského arcibiskupa. Manna žil několik let v Pise. Už o něm byla
zmínka v souvislosti s kalvinisty v Pise a ve Florencii. Caponetto, Salvatore, La Riforma protestante
nell´Italia del Cinquecento, s. 352.
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kolena a kál se za to, co řekl.287 Pozornost se nicméně obrátila na Basilia
Guerrieriho, o jehož ortodoxii panovalo podezření už dříve. Guerrieri byl přítelem
Ochina, od kterého měl informace o dění ve Švýcarsku. Několik měsíců před
vystoupením Pietra Antonia byl předvolán před vikáře arcibiskupa. 288 Ukázalo se,
že Pietro s ním často diskutoval o svých názorech a že bývalý magister novitiorum
bratrstva Guerrieri mu měl den před inkriminovanou událostí sdělit, že by měl učinit
řeč o tom, jak je zneužíván kult svatých. Následovala otázka, zda ještě někdo jiný
věřil, že se svatí nemohou přimlouvat a že církev se mýlí, zastává-li toto učení. Bylo
zmíněno několik jmen – Buonsignor Finetti, Horatio Ragnoni, Giovanni Scotti a
Lelio Sozzini. Zdá se, že všechny tyto mladé a poměrně dobře zaopatřené muže
spojovala určitá návaznost na Padovu. Každopádně by se mělo jednat o první
zmínku o aktivitě Lelia Sozziniho v Itálie a v Sieně.289
Z dalšího výslechu Pietra Antonio ale nevyplynuli téměř žádné informace o
názorech této skupinky, s výjimkou toho, že za hlavu církve neuznávali papeže, ale
Krista.290 Generální vikář arcibiskupa uznal Pietrovo odvolání, ale zároveň ho opět
umístil do cely a začal proces se zmíněnou skupinkou. Její členové už ale nebyli
v Sieně. Pietro Antonio byl souzen mírně – byl mu nařízen určitý půst, odvolání
obsahu své řeči v kapele bratrstva před spolubratry a měl se každý měsíc dostavit
k arcibiskupovi, aby potvrdil svoji víru.291
Proces proti Guerrierimu a Sozzinimu byl nakonec zastaven vikářem Guarino
Quirinim. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že řeč samotného sienského arcibiskupa
Bandini Piccolominiho na Tridentském koncilu v červenci 1546 vzbudila podezření
ohledně jeho pravověrnosti.292 Ten samý arcibiskup ale z Tridentu o málo více než
o rok dříve napsal městské radě, aby vydala přísný edikt proti těm, kdo mluví nebo
disputuje o heretických myšlenkách, nebo kdo vlastní heretické knihy. Důvodem
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nebylo jen možné nakažení duší – hereze totiž narušuje státy. Balìa zřejmě skutečně
přijala některá opatření, ale 29. července 1546 byla přijata další, což nechává tušit,
že spisy obsahující heterodoxní učení se šířily i nadále. V roce 1548 byla přijata
další nařízení proti heretickým knihám.293 Máme tak k dispozici jeden z prvních
indexů. Mezi autory jsou Luther, Melanchthon, Zwingli, Ecolampadio, Pietro
Martire Vermigli čí Ochino.294
Guerrieri neustal ve své činnosti ani po svém návratu do vlasti z Německa v březnu
roku 1546, kde se setkal v Augsburgu s Ochinem, který tam byl mezi italskými
obchodníky značně populární.295 Dosvědčeno je setkání v domě Giovanni Battisty
Tolomeiho, kde měl kázat jistý kazatel z Neapolského království. Po skončení
kázání, jehož obsah není znám, se diskutovalo o eucharistii, kritice kněžstva a kultu
svatých. Je dost pravděpodobné, že šlo o stejného kazatele, který byl přítomen
v grossetské skupině, a který tak svědčí o větším propojení jednotlivých uskupení.
Podobná setkání se odehrávala častěji a počet účastníků zřejmě stále narůstal.296 Ve
zhruba stejnou dobu, od začátku roku 1546, Antonio Maria Rochi, který byl rovněž
zmíněn během procesu s Pietrem Antoniem, začal přesvědčovat svou sestru
Dionisii, která byla augustiniánkou o tom, že pravdu mají kalvinisté, což se mu
podařilo. O svých názorech přesvědčil i tři další augustiniánky, které posléze svá
přesvědčení odvolaly.297
Marchetti konstatuje, že je obtížné určit přesný korpus doktríny skupiny okolo
Guerrieria. Zajímavý je list odeslaný Guerrierimu Antonem Franceskem Donim:
Doni v něm konstatuje, že předává poslední slova jednoho před 15 dny zemřelého
křesťana, který ač byl nevzdělaný, byl natolik zapálen Duchem svatým, že chápal
Písmo lépe než mnozí, kteří se zvou teologové. Měl mu vyznat, že věří v Boha,
který je všemocný a nedá se proto spoléhat v pomoc nikoho jiného než v tu jeho.
Kristus je pak jediný prostředník a přímluvvce (mezzano et avocato). Duch svatý
v nás koná každou dobrou věc, a to bez nás (il quale senza noi opera ogni cosa
293
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buona in noi). Bez tohoto Ducha není možné nic. Dále anonymní věřící vyznával
potřebu ctít Boha v duchu a pravdě, ne viditelně a na oko. Vyznával i predestinaci,
kterou jsou od věčnosti povoláni a vyvoleni ti, kteří se spasí. K samotné spáse stačí
pouze slovo Boží. Za pravou církev vyznával shromáždění vyvolených od věčnosti,
jejíž hlavou je Kristus. Nehodní biskupové a kněží měli být ze svých pozic
odstraněni. Krále, vládce a úřady chápal jako zástupce (ministri) Boží.
Dalším bodem konfese bylo, že víra je dar Boží, skrze níž je jistota spásy. Křest
byl nazván viditelným znamením toho, co v nás koná Duch, Večeře Páně svatou
památkou a poděkováním za smrt a utrpení Krista, které se věřící účastní společně
a ve víře. Stav manželský měl za dobrý a svatý.
Každý člověk, pokračuje vyznání, je od svého narození hříšník a překračovatel
Božích přikázání v Adamovi. Bez Ducha člověk není nic než tělo, marnost a
pokrytectví. Hříchy jsou ale odpuštěny skrze Ježíše Krista, který se stal
zadostiučiněním božské spravedlnosti svojí smrtí pro ty, kteří jsou vyvolení. Kdo
by hledal jakékoli další zadostiučinění, popírá účinek jeho utrpení, neboť lidské
skutky nejsou než nedokonalé. Za jedinou možnou zpověď měl tu učiněnou přímo
Bohu. Půst akceptoval jako užitečnou věc, protože pomáhá k pokoření se. Křesťan
se měl modlit především v srdci. Exkomunikovat mojla podle jeho výkladu každá
místní církev v případě veřejných a zatvrzelých hříšníků. Na závěr, píše Doni, si
přál tento křesťan přečíst úryvek Písma a s úlevou zemřel.298
27. července 1552 se obyvatelé Sieny vzbouřili proti španělské nadvládě. Guerrieri
se významně zapojil do politických záležitostí, Sozzini se pro změnu vrátil do
rodného města kázat. Inkvizice v tu chvíli nehrozila, jak dokládá list Vergeria
Bullingerovi z 10. března 1553: „De Laelio scio, eum in patria agere: nunc enim
inquisitoribus non licet saevire, quamquam non sine magno periculo illic degat,
quippe qui soleat libenter loqui de Christo inviso.“299 Nakonec ale na jakousi
výstrahu arcibiskupa odjel z města zpět do Švýcarska. Guerrieri po kapitulaci
v dubnu 1555 neuprchl, ale rozhodl se přesvědčit o své pravdě i okupační
jednotky.300 I u španělských jednotek docházelo ke konverzím – v květnu roku 1556
byly u dona Juliána Carlevala nalezeny melanchthoniánské a luteránské spisy.
Inkvizitor Orazio Gori proto zahájil vyšteřování. Z výslechů se ale zdálo, že
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Carleval sice znal názory protestantů, ale jinak byl zbožným katolíkem. Přesto, že
v podobném duchu proběhl i výslech obviněného, byl obviněn, že zastává heretické
názory. Byl ale nakonec odsouzen pouze pro držení zakázaných knih a šíření
heretických názorů skrze diskuzi. K zadostiučinění postačilo zřeknutí se těchto
záležitostí.301
V roce 1557 Cosimo Medicejský vydal dekret o povinném návratu svých
poddaných ze Stato nuovo sídlících mimo vévodství, pod pohrůžkou zabavení
majetku. Z Boloni se tak do Sieny vrátila i rodina Sozzini. Všichni synové Mariana
Sozziniho, znalce v oblasti práva, vyrůstali v prostředí Padovy (1525-1543) a
Boloni (1543-1556), kde jejich otec působil na univerzitách. Fausto strávil v Sieně
své dětství, ale roku 1553 se kvůli zhoršujícímu se stavu města uchýlil i se zbytkem
rodiny do Boloni. Právě město sv. Petronia bylo pro rozvoj náboženského cítění
Sozziniů zásadní. Nyní ale bylo třeba přemístit se zpět do Toskánska.
Zhruba rok po návratu Sozziniů se začaly objevovat nové zprávy o heretických
skupinkách. Hlavním motivátorem tažení proti heterodoxii byl v tomto období
jezuitský řád. Tovaryšstvo pozval do Sieny jakožto místodržitel Filipa II. Francesco
Mendoza y Bobadilla., který se osobně znal se sv. Ignácem a přimlouval se za
mladý řád i u Pavla III. Důvodem asi nebyla původně ani tak snaha o potlačení
nekatolických nauk, jako snaha o poskytnutí duchovní podpory obyvatelstvu
zbídačenému válkou.302
Do čela jezuitů byl postaven Girolamo Rubioles, dalšími byli Pietro Regio, Ettore
Lionello (či Lionelli) a Domenico Palanca di Fermo. Brzy byla otevřena škola,
kterou navštěvovalo brzy až 180 žáků, včetně těch nejchudších.303 Nofri Camaiani,
capitano di giustizia, ve svém listu z 5. září 1558 informoval Cosima Medici o
podezřelých z hereze, jejichž seznam dostal zřejmě právě od jezuitů: z urozených
(nobili) mělo jít o Carla, Camilla a Fausta Sozziniovi, Savolu (syna Lelia Pecciho),
Marcantonia Cinuzziho, Nicolò Spanocchiho, Franceska Buonisegniho. List
zmiňuje i další neurozené. Jmenovaní měli v kostele poslouchat pouze evangelium,
k hostii se posléze otáčeli zády, vysmívali se nauce o očistci a nevhodně hovořili o
301
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autoritě apoštolského stolce.304 Na rozdíl od Camaianiho, governatore Sieny
Agnolo Niccolini byl proti tomu řešit vše skrze centrální autoritu (Cosima), ale
vyřešit vše v rámci města. Kritizoval i aktivitu jezuitů, neboť prý vyvolává
skandály.
Městská rada každopádně vydala nová opatření proti těm, kteří zastávali názory
odsouzené církví, nebo vlastnli knihy, které tyto názory obsahují. Spannocchi, který
byl v tu chvíli priorem městské rady, se pokusil přesvědčit Rubiolu o vyjmutí svého
jména ze seznamu, ale neuspěl. Je ostatně zajímavé, že mezi čtyřmi muži zvolenými
k vyřešení problému hereze byli dva muži ze seznamu – mimo Spanocchiho i
Buoninsegni.305 Zdá se, že nikdo z urozených neměl zájem na to, aby byly
vyšetřováni muži z jejich okruhu, zvlášť když by to znamenalo nutně vyšetřování
zpětně do minulosti. Jisti si podporou pak podezřelí naopak odstartovali očerňující
kampaň proti jezuitům.306 Až do roku 1560 figurovali téměř všichni urození ze
seznamu v důležitých administrativních funkcích. Jiní podezřelí, kteří neměli
ochranu vládnoucí třídy, byli pronásledováni.307
Mezitím byl v Bologni zahájen proces proti Corneliovi a Camillovi Sozzini. Jejich
bratr Celso se proto v prosinci 1558 z Bologni vypravil do Sieny, kde Niccolini
požádal o přímluvu u Cosima, aby vzal bratry pod svou ochranu. Niccolini tak bez
problémů, nehledě na obvinění z hereze, učinil. Vévoda, po rozhovoru s Celsem,
jeho žádosti vyhověl. Boloňský inkvizitor každopádně povolal oba Sozzini aby se
4. dubna 1559 dostavili k tribunálu. Ti se bez jakékoli omluvy nedostavili a proces
tak začal bez nich. Po dalších přímluvách Cosimo napsal listy boloňskému
biskupovi a inkvizitorovi, ve kterých jim sdělil, že Sozziniové jsou pod jeho
pravomocí, a pokud spáchali něco protizákonného, budou potrestáni. Proces byl
tedy přerušen.308
Jezuité došli k tomu, že jedinou cestou, jak zbavit město hereze je přímá aktivita
římské inkvizice. Po rozhovoru generála jezuitů Laíneze s kardinálem
„Lista dei nobili: li duoi figliuoli di M. Maria Sozzini, cioè Carlo e Camillo. Fausto, fratello di
M. Alessandro Sozino. Savola f. di M. Levio Pecci, a anco si dubita di lui. Marcantonio Cinuzi.
Nicolò Spanocchi. M. Francesco Buoninsegni.
Lista d´ignobili: Mess. Paolo marescalco al ponte. M. Ippolito marescalco in Pantaneto. Francesco
libraro alla Beccheria. Nicolò concitor di cori Barbarossa. Quel che assetta l´oriol di piazza. M.
Cesare Sarto incontro alla fonte di Piazza.“ Cantù, Cesare, Gli eretici d´Italia. Discorsi storici,
vol.II, s. 448-449.
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Alessandrinem byl řešením situace pověřen Michele Ghislieri. V únoru 1559
informoval Rubiola Laíneze o tom, že se podařilo převést na římsko-katolickou
stranu nejmenovaného urozeného obyvatele Sieny, který poskytl cenné informace
o heterodoxii ve městě. Zdá se nicméně, že hlavní informací, kterou poskytl, byla
návaznost hereze na Accademia degli intronati.309
V červenci se kardinál Alessandrino rozhodl vyslat do Sieny mimořádného
komisaře inkvizice, kterému měl Rubiola být k ruce. Nemělo se postupovat proti
Accademii jako celku, ale jen proti podezřelým. Do příchodu komisaře byl řízením
inkvizice pověřen augustinián Adeodato. Mimořádným komisařem byl Ghislierim
zvolen dominikán Angelo da Pistoia. Inkvizice tak z rukou arcibiskupa a jezuitů
přešla na ústřední římskou instituci. Ustanovení tribunálu ale zkomplikovala smrt
Pavla IV.310
26. prosince se tak stále ještě u vikáře arcibiskupa objevil jistý řemeslník Ettore di
Andrea, který se po jednom z kázání Rubiola dostal do rozepře s kovářem
Bartolomeem di Giovanni Nelli ohledně zaslužnosti dobrých skutků. Bartolomeo,
jak se ukázalo, byl obrácen k reformaci Leliem Sozzinim. Ettore se rozhodl
Bartolomea udat. Na začátku roku 1560 tak začal proces výslechem svědků za
účasti vikáře arcibiskupa a inkvizitora. Všichni předvolaní svědkové potvrdili, že
Nelli byl v Sieně podezříván z hereze a někteří dokonce, že se scházel s lutherani.
Bartolomeo byl proto předvolán před tribunál. Přesto, že jasně vyznal, že věří
v ospravedlnění

z pouhé

víry,

zároveň

se

účastnil

všech

možných

římskokatolických pobožností a přistupoval ke svátostem. Odmítal, že by kdy něco
řekl proti svátostem smíření a eucharistie. Přiznal, že vlastnil latinský Nový zákon,
jistou do vernakulárního jazyka přeloženou knihu sv. Augustina a kázání
Savonaroly. Při prohlídce byly nalezeny ještě Dialoghi Brucioliho a překlad Bible
do vernakulárního jazyk a z pera téhož autora. Nevěděl prý, že je zakázáno studium
Písma. Na otázku, s kým se dělil nebo s kým disutoval svoje názory odpověděl, že
s nikým, pokud náhodou nepřišla na určité téma řeč. Knihy sloužily především pro
vzdělání Bartolomeovy rodiny.
Proti Bartolomeovi byl tedy formálně zahájen proces. K obhajobě mu byl přidělen
Lattanzio Lucarini, který se snažil upozornit na nevědomost obžalovaného, který
chtěl být dobrým křesťanem. Zaměřil se konkrétně také na stále ještě nejasnou
309
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otázku, která se zdála být problematická i v jednotlivých fázích procesu, zda
Bartolomeo hovořil o opera nostra tamquam nostra, nebo o skutcích jako plodu
milosti quae sunt necessaria. Prozkoumáním Nelliho názorů byli pověřeni i dva
teologové – augustinián Adeodato a dominikán Gregorio Primaticci. Zatímco pro
augustiniána, vybraného inkvizitorem, byla hereze patrná, pro dominikána,
vybraného arcibiskupovým vikářem, šlo stále spíše o podezření. V novém výslechu
Bartolomeo sděloval, že zastával obavu, že budou-li mít lidské činy zásluhu,
snižovalo by to oběť Krista. Nakonec se dospělo k tomu, že Nelli v podstatě pouze
chtěl říci, že naše činy jsou bez zásluhy, nejsou-li konané z milosti. Nakonec byl
odsouzen k minimálním trestům. Jako toho, kdo ho uvedl do hereze, označil Lelia
Sozziniho. Jako Sozziniho nástupce jmenoval Guerrieriho.311
Na konci roku 1559 se Spannocchi vydal do Bologni, kde byl znenadání uvržen do
vězení jako podezřelý z hereze. Na přímluvu Medicejských byl nicméně brzy
propuštěn. V reakci začal Spannocchi po městě šířit kampaň proti jezuitům, kteří
zdá se fungovali jako prostředníci mezi inkvizicí v Sieně a v Bologni. Na naléhání
jezuitů se boloňská inkvizice ale jeho případem začala opět zabývat, neboť
Spannocchi dosud neopustil město. Cosimo se tentokrát obrátil přímo do Říma –
toskánský vévoda hájil svého poddaného jako věrného služebníka a zbožného
křesťana, v minulosti neprávem obviněného z hereze. Kardinál Alessandrino ale
dal najevo, že tentokrát už přímluvy Spanocchimu nepomohou. Římská inkvizice
mezitím dostala od jezuitů seznam podezřelých z hereze i s jejich neortodoxními
názory. 23. července kardinálové Sant´Uffizia zaslali Cosimovi list s tím, že v jeho
panství, především v Sieně, se nachází hereze. Vyzvali ho k učinění takových
opatření, která by zamezila dalšímu rozšíření těchto myšlenek. Kardinálové vyslali
do Sieny určitého dona Giulia, který denodenně kázal v dómu proti heretikům.
Cosimo mezitím odpověděl kardinálům, že proti heretikům zasáhne, pokud se
obvinění prokážou. Napsal list Niccolinimu s tím, aby záležitost prozkoumal a
zamezil tak vmíšení se církevní moci. Kardinálové se rozhodli přesvědčit vévodu,
že spolupráce s inkvizicí je v zájmu jeho případné korunovace papežem a
spolupráce se Španělskem. Zdá se, že tato argumentace na Cosima účinkovala a
kardinálové proto začali proces se skupinou okolo Sozziniho.312
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V polovině července byl inkvizici anonymně udán Paolo Cataldi – měl popírat
autoritu papežství a reálnou přítomnost Krista v eucharistii. I když se Cataldi
nejprve snažil mlžit, nakonec se rozhodl vyznat pravdu. Byl opravdu přesvědčen o
předchozích záležitostech, stejně jako o zbytečnosti odpustků. Měl do nich být
uveden v Boloni bratry Sozziniovými, kteří ho měli přesvědčovat o tom, že
eucharistie je pouze symbolem, popírali hodnotu ušní zpovědi, popírali papežskou
autoritu a odmítali obrazy svatých a úctu k nim.313 Sozzini měli také přesvědčit své
poddané, aby pracovali o svátečních dnech.314 Kardinálové požadovali, aby byl
Cataldi odeslán do Říma, ale Cosimo se proti postavil s argumentem, že zločin se
má trestat tam, kde byl spáchán. Vyzval ale Niccoliniho, aby Cataldiho poslal do
Florencie. Mezitím byl uvězněn na rozkaz inkvizitora Dario Sozzini. Nařízen byl i
průzkum vily Sozziniů ve Scopetu, odkud ale Camillo a Fausto mezitím unikli.
Cornelio byl zadržen a vyslechnut ve Florencii nunciem. Tvrdil, že věří to, co je
v Písmu svatém.315
Lelio Sozzini informoval o výslechu svých bratří své známé a vyvolal tak vlnu
solidarity se zadrženými. Spannocchi mezitím uprchl do Benátek. Cosimo mu ale
vzkázal, že pokud bude dobrým katolíkem, nemá se čeho bát. V Benátkách byl ale
zatčen inkvizicí a měl být poslán do Říma. Cosimo neuspěl se svojí snahou o jeho
přesun do Florencie nebo do Sieny.316
V březnu 1561 byl Cosimo informován auditorem apoštolského nuncia, že
Sant´Uffizio přebírá kauzu Cornelia Sozzini a požaduje jeho přesun do Říma.
Auditor informoval také o trestech pro Cataldiho, který musel odřeknout své
názory, byly mu nařízeny pravidelné půsty, jednou za 4 měsíce se měl u deputátů
inkvizice dostavit k potvrzení své víry; měl i navždy opustit Sienu. 28. března Pius
IV. vydal bulu, v níž požadoval vydání Spanocchiho Benátkami. Fausto Sozzini,
který se mezitím skrýval, utekl ze Sieny do Lyonu. 28. června byla vyslýchána
Corneliova žena Francesca. Popírala jakoukoli odchylku od římsko-katolické víry

„Loro mi persuaseno prima circa al sacramento de l´hostia, che io dovessi credere lì non essere
realmente el vero corpo e sangue di Gesù Christo, ma che solo era un segno e una commemoratione
de la passione. E circa la confessione mi dicevano che non se haveva a confessare si no´ soloa dio
e non ad altri sacerdoti. E circa l´autorità del papa mi dicevano lui non havere autorità d´assolvere
né rimettere i peccati e che non s´havesse a credere a´ sue indulgentie e che non s´havevano a tener
inmagini né per le chiese né per le case e che non havessero a cavare berretta né farle reverentia.“
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svého manžele či celé rodiny. Chybějící potvrzení o křtu své dcery Porzie
vysvětlovala tím, že křest se měl kvůli zdravotnímu stavu novorozence odehrát
přímo ve vile ve Scopetu. Odmítala také, že by u nich kdy byl Cataldi nebo polský
protestant Staniwlaw Kokoszka.
Prohlídka vily nic zvláštního neodhalila. Camillo Sozzini byl mezitím prohlášen
za exkomunikovaného. Cornelio byl kvůli nedostatku důkazů a svědků propuštěn
na svobodu. Skupina, vzniklá okolo Lelia Sozziniho během jeho sienského
působení byla v roce 1563 eliminována. Buďto odešla z vévodství či dokonce
z Itálie, případně se zařadila do Cosimovy administrativy a hereticky se
neprojevovala.317
Patrně poslední vyloženě známou postavou, která působila v Sieně a o které
prozatím nebyla řeč, je Mino Celsi (1514-1575). Přítel Cinuzziho, Palearia či
Claudia Tolomeiho byl členem Accademie degl´Intronati. Byl členem balìe v roce
1546 a ještě čtyřikrát po podrobení se Sieny Cosimovi. Byli mu svěřeny významné
úřady, včetně poselství do Milána v roce 1545 a v letech 1555-1556. V polovině
července 1561 uprchl ze Sieny, aby se vyhnul procesu na základě požadavku římské
inkvizice. Velmi pravděpodobně lze najít spojitost s Paleariovým procesem.
Působil v Basileji a získal si sympatie Amerbacha i Zwingera. Jeho nejslavnějším
dílem, vydaným ale až po Celsiho smrti, je spis In haereticis coërcendis quatenus
progredi liceat Mini Celsi Senensis disputatio. Jde o jeden z prvních spisů o
náboženské toleranci, inspirovaný především učením Erasma a Sébastiena
Castelliona. Celsi hají svobodu svědomí a odsuzuje jak římsko-katolické, tak
reformní postupy vůči nábožensky nekonformním skupinám.318
Jak je patrné, z předcházejících řádků, Cosimo se snažil, pokud to bylo možné,
řešit problém heterodoxie u svých poddaných v rámci svého státu a jen nerad
připouštěl jurisdikci kongregace Sant´Uffizio. Obecně se ale nedá říci, že by byl
s papežstvím v konfliktu, přinejmenším během pontifikátu Pia IV. Cosimo nechal
jako druhý italský stát (po Benátkách) zveřejnit dekrety Tridentského koncilu (18.
listopadu 1564). Do značné míry se smířil i s požadavkem Pia V., vyjádřeným
v roce 1567, po fiskální imunitě církve. Značný prostor dostala v Toskánsku i
inkvizice, svěřená františkánům. Cosimo považoval invkvizici mimo jiné za
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Ibid., s. 235-244.
Caponetto, Salvatore, La Riforma protestante nell´Italia del Cinquecento, s. 364.
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prostředek k upevnění svého panství.319 Zdálo se dokonce, že papež mu bude
ochoten se souhlasem Habsburků udělit arcivévodský titul. Jeho smrt v roce 1565
ale tyto plány zkomplikovala. Cosimovy se totiž nepodařilo nechat zvolit papežem
kardinála spojeného s rodem Medici Giovanni Ricciho di Montepulciano. 7. ledna
1566 byl zvolen na svatopetrský stolec dominikán Michele Ghislieri, který vděčil
za svou kariéru především aktivitě v inkvizici během pontifikátu Pavla IV., jehož
se stal v podstatě nástupcem.320 Pro zisk arcivévodského titulu tedy Cosimo musel
přijmout jisté kompromisy – jedním z nich byla „oběť“ Pietra Carnesecchiho,
bývalého kancléře Klementa VII., který přijal později názory Pietra Martira
Vermigliho a Bernardina Ochina. Ač v podezření, a dokonce obviněn inkvizicí,
Cosimo ho před ní chránil. Pius V. ale otevřel řadu případů uzavřených nebo
zastavených za pontifikátu svého předchůdce. Cosimo v rámci snahy o dosažení
nové hodnosti papeži s vydáním Carnesecchiho vyhověl. Pietro Carnesecchi byl 3.
října (podle Pastora 1.) 1567 popraven useknutím hlavy a následně spálen, i když
se Cosimo snažil získat u papeže pro věrného služebníka medicejského rodu
milost.321 27. srpna 1569 vydal papež bulu prohlašující Cosima pro jeho zásluhy
prvním toskánským arcivévodou. 5. března 1570 byl Cosimo v Římě v Sixtýnské
kapli Piem V. korunován. 322
Zisk nového titulu znamenal pro Cosima nutnost vypořádat se s nevolí Maxmiliána
II., Filipa II. a rodu d´Este. Odpověděl na ni výraznějším přimknutím se
k papežství. I když zvažoval příklon k Francii, považoval loajalitu k Habsburkům
za základ své moci. Spor s císařstvím vyřešil vlastně až řezenský dekret z 2.
listopadu 1575, kterým Maxmilián II. udělil Cosimovu synu Franceskovi titul
arcivévody, čímž vlastně nahradil investituru papežskou.323
Svému synu nicméně Cosimo formálně předal vládu už v roce 1564. Až do své
smrti (1574) ale prakticky vládl Cosimo.. Francesco, který strávil poměrně značný
čas v Madridu, se nepochybně inspiroval autoritativním stylem vlády ve španělské
monarchii, ke které se ostatně během své vlády choval vždy loajálně. Francesco
319

Diaz, Furio, Il Granducato di Toscana, s. 193-194; 196-197.
Život Antonia Ghislieriho až do papežské volby popisuje Pastor, Ludwig von, Storia dei papi,
vol. VIII, s. 32-36.
321
O snaze Cosima získat arcivévodský titul viz Diaz, Furio, Il Granducato di Toscana, s. 187-188;
kauzu Carnesecchi stručně nastiňuje Pastor, Ludwig von, Storia dei papi, vol. VIII, s. 208-209.
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Srv. ibid., s. 453-455; pro pohled dobové florentské kroniky včetně popisu oslav ve Florencii srv.
Lapini, Agostino, Diario fiorentino dal 252 al 1596, Corazzini, G. O. (a cura di), Firenze, Sansoni,
1900, s. 165-169.
323
Diaz, Furio, Il Granducato di Toscana, s. 190-191.
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např. nezasáhl ve prospěch janovských popolari, kteří se snažili o zisk jeho podpory
ve sporu s nobili vecchi, kteří byli zaštítěni Španělskem. Snažil se tím kompenzovat
jistou izolaci mezi ostatními italskými státy, prezentovanou častými spory ohledně
přednosti vyslanců u papeže či císaře. Tato jednostranně prošpanělská politika měla
za následek především to, že na rozdíl od svého předchůdce (i svého následníka)
nebyl Francesco ochoten k finanční pomoci Francii. Finanční situace velkovédoství
ostatně nebyla nejlepší, a to především z důvodů dlouhodobých, zmíněných na
samém úvodu kapitoly. Diaz mimo to zmiňuje, že Francesco vedl mnohé státní
obchody spíše k vlastnímu prospěchu, než k obecnému.324 Důležitým skutkem
v tomto pohledu ale bylo praktické znovuzaložení Livorna, kterému byla
propůjčena značná privilegia, včetně těch týkajících se náboženství. Zásadní je
z tohoto hlediska především zákon vydaný Ferdinandem 10. června 1593, tzv.
Livornina. Turci, Židé a Mauři mohli přijít do Livorna a po dobu 25 let užívat
dańové a náboženské svobody. Kromě toho byla novým usedlíkům přislíbena
beztrestnost za případné zločiny spáchané před příchodem do Livorna. Odpuštění
předchozích zločinů se ale v tomto případě netýkalo provinění z hereze, vraždy,
padělání mincí a zločinu poti majestátu.325
Z pohledu Franceska byla významná kontrola sympatií k Savonarolovi, spojená
s případným republikanismem, a tím i odporem vůči Medicejským. Úcta
k Savonarolovi přetrvávala především v konventu S. Marco ve Florencii a
v klášteře San Vincenzo v Pratu, kde působila Caterina de´ Ricci.326

2. 1. 7 Shrnutí
Zhodnocení rozšíření heterodoxních idejí v Toskánsku během sledovaného období
do značné míry závisí na tom, nakolik jsme ochotni zařadit mezi ně myšlenky
Savonaroly. Zdá se, že ačkoli tyto ideje samy o sobě heretické nebyly, mnozí z těch,
kteří prokazatelně v budoucnu přijali učení německé nebo švýcarské reformace, je
přijímali.
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Srv. ibid., 254-267.
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Nabízí se otázka, proč tomu tak bylo. Odpověď bych viděl především v odmítnutí
ceremonialismu, důrazu na individuální zodpovědnost křesťana nejen za svůj
osobní, ale i za veřejný život, stejně jako relativizaci vlastních zásluh na úkor
významu Boží milosti. Je zajímavé, že se jedná o fenomén vzniklý
v dominikánském, tedy řeholním prostředí. Jak potvrzuje i působení Ochina a
dalších bývalých řeholníků, jde o něco svým způsobem paradoxního, ale evidentně
i typického. Obzvláštní význam mělo zřejmě i to, že sympatizanti pojímali své
působení v kontextu proroctví a určitého dějinného výkladu.
Mimo řeholníky s heterodoxními představami sympatizovali i laici. Jak je patrné,
šlo o osoby ze všech pater společenského žebříčku a snaha vidět pojítko mezi
sociálním původem a náboženskou příslušností je v tomto případě spíše marná. Dá
se ale konstatovat, že působení Savonaroly bylo natolik spjaté s Florencií, že
nepřekvapuje, že nejvíce sympatií přetrvalo právě ve městě sv. Jana Křtitele.
Oproti tomu působení Ochina – a částečně i rodiny Sozzini a Aonia Palearia – bylo
mnohem více nezávislé na jednom konkrétním místě, což umožnilo vytvoření
komunikační sítě mezi jednotlivými příznivci myšlenek Savonaroly a reformace.
Celkově se dá konstatovat, že počet příznivců těchto idejí byl značný.
Potlačení nekatolického myšlení bylo způsobeno zřejmě tím, že rodině Medici se
nakonec podařilo obnovit a upevnit svou vládu téměř v celém regionu. Jedním
dechem je ale třeba poznamenat, že to bylo dáno i tím, že někteří papeži z tohoto
rodu pocházeli a měli tak eminentní zájem jak na zachování katolické ortodoxie,
tak panství Medici. V tomto úsilí ale pokračovali i jejich nástupci.
Klíčové bylo i to, že v konečném důsledku Cosimo za svého hlavního spojence
zvolil Španělsko – je samozřejmě otázkou, nebylo-li tomu naopak, tj. nevybrali-li
si Habsburkové Medicejské. O silně prokatolické habsburské politice asi není
sporu. Republikánský étos Savonaroly, ale v zásadě i Kalvína, byl těžko slučitelný
s habsburským protoabsolutismem.
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2. 2. Janovská republika

Z hlediska sledované problematiky je Janovská republika zdánlivě poměrně málo
významná. Badatele, který se chce otázce heterodoxie v republice sv. Jiří věnovat,
zarazí velmi nízké množství prací (na vině je do značné míry stav pramenů), které
by se zabývaly otázkou nekatolíků a nekřesťanů v Janově a v jeho dominiu.327
Přesto dějiny této republiky v 16. století mají zásadní důležitost pro úspěch
Habsburků v souboji s Valois o podrobení si Itálie, který ovlivnil situaci
náboženských menšin na Apeninském poloostrově. Tato kapitola má tedy,
domnívám se, své opodstatnění.

2. 2. 1 Politický vývoj Janovské republiky v 16.
století

I když je obtížné hovořit pro středověk o státu, tak jak ho chápeme my v moderním
slova smyslu, existuje přeci jen učitý souhrn institucí (panovník, rady, sněmy…),
který nazýváme pro zjednodušení státem. Právě toto je ale v případě Janova
problém.

Gabriella

Patrone

-

kvůli

specifickému

prostředí

Janova,

charakteristickému mimořádně proměnlivými institucionálními podmínkami,
geografickým rozptýlením janovských kolonií a značným individualismem

Jako u zřejmě jediného italského státu existujícího ve vymezeném období opravdu nedošlo
v případě Janovské republiky k žádnému výraznému posunu v bádání. Zásadní prací proto zůstává
článek M. Rosiho z konce 19. století, postavený zcela na archivních dokumentech. Paradoxně tedy
nadále platí i konstatování o neexistenci prací zabývajících se Janovskými nekatolíky, které vyjádřil
sám Rosi. Rosi, M., La Riforma religiosa in Liguria e l´eretico umbro Bartolomeo Bartoccio, in Atti
della Società Ligure di Storia Patria, vol. XXIV, Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo Muti,
1892, s. 557-565.
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tamních obyvatel - hovoří dokonce o potřebě psát spíše historii Janovanů, než
historii Janova.328 Hlavními politickými činiteli byli v Janově přinejmenším od 14.
století jednotlivé dynastie – nejen ty nejznámější, mezi něž můžeme zařadit rody
Doria, Spinola, Fieschi, Grimaldi či Adorno. Tyto alberghi kontrolovaly jak
politický, tak ekonomický život města. Čelní místo v rámci těchto rodin zastával
pater familias, jehož autorita se posléze přesouvala na jeho dědice.329
Mimo těchto bohatých a mocných klanů ale měly značnou účást na politickém
životě Janova i méně významných center republiky cechy (arti). Definitivním
potvrzením role velkých rodin byl rok 1528. V tomto roce byl výkon politických
funkcí povolen jen těm alberghi, které byly zapsány do liber Civilitatis, tedy pro
ty, které disponovaly patřičným nemovitým majetkem.330
Tato reforma měla zajistit konec sporů mezi jednotlivými rodinami, které se dělily
na dvě základní skupiny: nobili a popolari; ti se ještě dále dělili na mercanti/popolo
grasso a artigiani/popolo minuto či plebe), přičemž je obtížné určit, čím byla dána
příslušnost k jedné či ke druhé skupině. Costantini dokumentuje tuto nejasnost na
epizodě přivítání Ludvíka XII. ve městě v roce 1502. Zatímco nobili požadovali při
monarchově přivítání přednost kvůli přednímu postavení urozených ve Francii,
popolari argumentovali, že v Janově jde jen o jména dvou frakcí a ne o otázku
bohatství či urozenosti.331
Janovská republika byla v době výpravy Karla VIII. pod nadvládou Milána, jehož
vládce Ludovico Sforza francouzského krále k invazi do Itálie vyzval. Janov se tak
stal důležitou námořní základnou Francie při snaze o zisk Neapolského království.
Významné janovské rodiny Karlu VIII. poskytly i finanční a materiální podporu.
Původní plán vypravit se na jih Itálie po moři doznal změny kvůli postupu
neapolských vojsk k Rapallu, kde byli ale odraženi. Král změnil svůj názor a
rozhodl se pokračovat po souši. Po dobytí Neapole a obratu il Mora ty samé lodě
paradoxně pomáhaly francouzské vojsko z Itálie vyhnat. Francie se snažila o
blokádu janovských lidí u Portovenere, což vyvolalo ve městě hlad.332
Srv. Airaldi, Gabriella, Patrone, Anna Maria Nada, Comuni e signorie nell´Italia settentrionale:
il Piemonte e la Liguria, Torino, UTET, 1986 (Storia d´Italia, vol. 5), s. 368-369.
329
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Ibid., s. 474; Constantini upozorňuje, že artigiani někdy měli tendenci k osamostatnění se a
vytvoření své vlastní autonomní skupiny oproti mercanti. Srv. Costantini, Claudio, La Repubblica
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Ludvíkovi XII. se nicméně podařilo nadvládu nad Janovem po nepodařené operaci
janovského vojska v Lombardii opět získat. Pro Janov to mimo jiné znamenalo i
poskytnutí pomoci jeho odvěkým rivalům z Benátek - se kterými se Ludvík spojil
pro dobytí Lombardie - proti Turkům. Loďstvo města sv. Jiří ale vedlo při těchto
výpravách často svou vlastní politiku.333
V Janově samotném mezitím propukl spor o to, má-li se vyhovět požadavku Pisy
o podřízení se Janovu. Pisa v tuto dobu bojovala s Florencií o udržení
samostatnosti. Zatímco nobili byli proti, popolari pro. Nakonec byla nabídka Pisy
odmítnuta. Nobili byli mimo to favorizováni i Ludvíkem, což vyvolávalo mezi nimi
a popolari další napětí. Propuklo dokonce povstání, při němž se cappette, jak byla
plebe posměšně nazývána, zmocnili vlády nad městem. Tím došlo k definitivnímu
oddělení se plebe od popolo. Plebe se totiž při tomto povstání, které zpočátku
zahrnovalo i popolari, kteří po diskuzi počítali s podporou plebe, zdála být
nekontrolovatelnou.334 Zvolila si dokonce tribuny lidu (tribuni della plebe). Byla
plánována výprava proti bohatým rodinám, jakými byli např. Grimaldiovi.
Mercanti si tváří v tvář francouzským hrozbám zvolili dóžetem Paola da Novi a
vyslali k Ludvíku XII. poselstvo s prosbou o milost. Francouzům se podařilo město
znovu získat. Janov musel mimo potretání hlavních viníků za svou vzpouru zaplatit
značnou sumu – 300 000 dukátů. Potrestána byla především plebe, což vytvořilo
šanci na smíření se mezi nobili a movitějšími popolari.335
Jako spojenec Francie byl Janov jedním z cílů tzv. Svaté ligy (Lega santa), ve které
se papež Julis II. spojil s Benátkami, které byly ještě nedávno jeho úhlavním
nepřítelem. Byla to ostatně porážka Benátek tzv. Ligou z Cambrais, která zavinila
vlnu pirátských nájezdů na janovské území. Po porážkách Francie se francouzská
posádka v Janově bránila v pevnosti a kapitulovala až po dvou letech v srpnu 1514.
Už v roce 1515 ale došlo k nové dohodě s Francií v souvislosti s invazí Františka I.
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V tuto dobu probíhaly i operace janovského Andrea Dorii a papežského loďstva
proti pirátům v Tyrhénském moři.
Zásadní pro budoucnost Janova bylo spojenectví za účelem vypuzení
francouzského vojska z Itálie, které Lev X. uzavřel s Karlem V. Operace dopadly
úspěšně a město bylo roku 1522 vypleněno císařským vojskem. Janov (Ianua) se
tím stal opravdu branou Karla V. v jeho italské politice.
Ačkoli byla ligurská metropole i nadále republikou, zůstávala jednoznačně pod
imperiálním dohledem. Karel ale musel o Janov brzy bojovat s francouzskopapežskou koalicí. Francii se nakonec v srpnu roku 1527 město podařilo dobýt.
František I. chtěl vítězství využít a vyslal většinu svých jednotek směrem na
Neapol. V tu chvíli přišel útok císařského vojska a bitva u Capo d´Orso 28. dubna
1528, ve které císařští utrpěli těžké ztráty. Vyhlášený janovský assentista Andrea
Doria (1466-1560) ale nebyl spokojen s požadavky francouzského velitele Janova
Trivulzia. Rozhodl se proto přejít na stranu Karla V. se kterým uzavřel 11. srpna
1528 v Madridu dohodu.336
Doria výměnou za své služby obdržel od Karla ujištění, že Janov bude nezávislý,
včetně riviéry a Savony, pod císařskou ochranou a že janovským obchodníkům
bude umožněno obchodovat ve státech Karlova impéria za stejných podmínek, jako
by to byli jeho poddaní. 13. září 1528 byl Janov od francouzské nadvlády
osvobozen. Ve městě, kvůli epidemii a válce prakticky vylidněném, byla svolána
zvláštní komise – riformatori – která měla projednat novou formu vlády. Kvůli stále
ještě komplikované situaci byly vybrány peníze na výzbroj vojska. Bylo rozhodnuto
i o tom, že město si v konfliktu velmocí zachová neutralitu (ač Doria byl ve službě
Karla V.).
Reformy provedené riformatori a Signorií mezi lety 1528-1530 byly skutečně
zásadní. Předchozí politický život města byl charakterizován rozdělením moci mezi
nobili a popolari, kteří měli být v každém úřadu (magistratura) zastoupeni ve
stejném počtu. Reprezentantem popolo byl dóže volený na doživotí. Prakticky pak

Tyto události jsem popsal podle Manfroni, Camillo, Genova, s. 141-156; První odstavec dohody
zněl: „Primo domanda [Andrea Doria] a sua cesarea maestà che sempre che gli sia concesso gratia
da Dio de levare Genova da lo soggieto de soi inimici, sia posta in libertà soa, et remessa a vivere
in forma de republica et reintegrata de tutto il suo dominio et specialmente della terra de Savona,
della quale conservatione, senza altro pagamento né graveza di quella che la cità vorrà
cortesemente dare, ne permetta la protetione, et ordini et comandi a tutti li soi capitanei in Italia
che la conserveno et deffendeno da ogni forzo et violentia de chi la volesse perturbare.“ Pacini,
Arturo, La Genova di Andrea Doria nell´Impero di Carlo V, Firenze, Olschki, 1999, s. 49
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bylo město rozdělo na příznivce rodin Adorno a Fregoso. Nelze hovořit o
absolutním zavržení tradičních postupů – byly změneny ty záležitosti, u kterých to
bylo uznáno za vhodné.337
Nová opatření, známá pod označením Reformationes Novae, vstoupila v platnost
v říjnu 1528. V zásadě šlo o snahu omezit vzájemné soupeření dvou hlavních frakcí
(ať už Adorno x Fregoso, nebo nobili x popolari. Nový pořádek měl být vyjádřením
antického ideálu jednoty (unione) měšťanů pro dobro celého města. Byl ustanoven
jediný omnium civium rempublicam administrantium ordo tvořený těmi, kteří byli
považováni za hodné takového úkolu; jeho příslušníkům byl udělen titul cives
nobiles a jejich jména byla vepsána do liber descriptionum, rozdělených podle 28
rodin (alberga). Prakticky šlo asi o 1500 osob. S důležitou výjimkou rodu Fregoso
– který uprchl do Francie - byli v podstatě přijati všichni, kteří dříve měli přístup
k politickým úřadům. Každý rok mohlo do tohoto ordo být připočteno až 10 osob.
Vytvořena byla Velká rada (Consiglio maggiore), která byla centrálním bodem
nového systému. Jako model pro toto uspořádání sloužil politický systém Benátek.
Na rozdíl od republiky sv. Marka ale nejvyšší představitel města, dóže, nebyl volen
na doživotí, ale pouze na dva roky. Byl navíc pouhým formálním představeným
nejvyššího úřadu (supremus magistratus), jehož osm zbývajících členů bylo zváno
Governatori. Toto tedy byla Signoria, která měla zamezit možnosti uzurpace moci
ze strany jedince. Po odchodu z funkce se z dóžete mohl stát Procuratore a vita,
který měl právo vstoupit do práce nejvyššího úřadu za účelem jeho kontroly.
Dohledem nad Signorií a Procuratori byli pověřeni Supremi Sindacatori. Čtyři
z nich byli voleni, pátým byl doživotně zvolen Andrea Doria. Vznikl i úřad Anziani,
který se zabýval výkonem spravedlnosti (giustizia civile). Ač se tato opatření zdají
bý na první pohled orientovaná jasně ve prospěch oligarchické formy vlády, Pacini
upozorňuje na práci R. Savelliho, který zdůraznil v jedné ze svých studií návaznost
na mnohé ideje povstání z roku 1506. Mimo jiné i to, že státní úřady byly placeny
ze státní pokladny.338
Francie se snažila zvrátit situaci (Janov byl dokonce obviněn z urážky majestátu),
ale nakonec se musela svých snah vzdát, a to i kvůli jednotnému odporu obyvatel
Janova což překvapilo i Doriu. Úspěchem byl i zisk Savony a dalších okupovaných
území – zejména Ovada a Gavi - z francouzských rukou. Během dvou desetiletí
337
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francouzské nadvlády byla řada míst francouzskými panovníky udělena v léno a
republika tak nad nimi obnovila svoji kontrolu až nyní.339
František I. přispěl k politické orientaci Janova na císaře svojí nekompromisní
výzvou, že rozhodně nepřijme osvobození města Doriou; pouze pokud by se
Janované zachovali jako věrní poddaní, mohli počítat s jeho mírností. Pomyslnou
poslední kapkou bylo zatčení několika janovských obchodníků v Lyonu.340
Vzhledem k předchozí dohodě s Karlem V. se nyní Doria dostal do pozice
klíčového prostředníka jednání mezi Janovem a císařem: „Na jednu stranu admirál
musel Habsburkovi garantovat věrnost republiky, na druhou stranu, dokud jeho
galéry byly rozhodujícím faktorem pro dominium v západním Středomoří, pozice
Janova při vyjednávání s císařem o podmínkách své svobodě byla jakákoli než
slabá.“341
V podstatě šlo o navázání na ghibellinskou tradici města.342 Pro Janov dobré vztahy
s císařstvím znamenaly i podstatně lepší situaci co se zásobování obilím týče, neboť
město bylo prakticky zcela závislé na dovozu, který byl během probíhajících válek
komplikovaný.343 Karel mimo klíčové strategické pozice Janova a Doriova loďstva
potřeboval i janovské bankéře, protože při své ambiciózní politice měl vždy
prázdnou pokladnu a potřebu hotovosti.344 K znepokojení Janova ale jeho pozice
nebyla zmíněna v dohodách uzavřených v Cambrai. Snahy janovských diplomatů
znamenaly určité vylepšení situace, ale pouze částečně.345
Ač teoreticky už nobili a popolari přestali v rámci jednoho ordo existovat,
prakticky se ve funkci dóžete, Governatori i jiných bývalí členové těchto frakcí
střídali i nadále. Protože nově utvořené uskupení bylo definováno jako cives
nobiles, začalo se uplatňovat rozdělení na Vecchi (bývalí Nobili) a Nuovi (bývalí
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Popolari). Zaniklo ale rozdělení podle přízně k Adornům nebo k Fregosům.346
Jednotu a usmíření obyvatel Janova mělo podpořit také udělení pravomocí v oblasti
městského práva (giustizia civile) Rotě složené z cizinců. Tato Rota ale byla pouze
soudem první instance a bylo tak možné se proti ní odvolat k jiným úřadům.347
Mimo administrativní a politické orgány byl nicméně v Janově ještě jeden
významný „hráč“ – banka sv. Jiří (casa di San Giorgio), která vykonávala všechny
zásadní funkce spojené s městskými financemi a zároveň fungovala poměrně
autonomně. Byla to v podstatě ona, která byla jakýmsi předobrazem unione
poreformního Janova. Motivem jejího založení byla ochrana věřitelů; byla řízena
třetinově, tj. nobili, mercanti a artigiani byli zastoupeni ve stejném množství a – na
rozdíl od politických neshod – poměrně bezkonfliktně.348 Mimo státního dluhu a
jiných finančních oblastí casa di San Giorgio spravovala i východní kolonie (do
jejich dobytí Turky), Korsiku, ligurské Levanto, Lunigianu a některá další místa.
Reforma v roce 1528 znamenala pro San Giorgio pouze to, že do jejího řízení mohli
být zapojeni už pouze ti, kteří byli součásti ordo. V prvních letech po reformě státní
dluh značně vzrostl, což pozici banky ještě více posílilo. Na druhou stranu San
Giorgio i městské úřady byly obsazovány často střídavě těmi samými lidmi. Zdá se
proto, že i přes formální autonomii sloužila San Giorgio zájmům vládnoucí městké
vrstvy.349
Velmi zajímavý byl janovský pokus o duchovní reformu města. Poté, co byl
reformován stato temporale mělo dojít i ke změnám ve stato spirictuale.
Janovskému arcibiskupovi, kardinálu Cibovi, byl doručen list, v němž mu bylo
vytčeno, že nesídlí ve své arcidiecézi. Vzhledem k tomu, že byl kardinálem, nedala
se v tomto ohledu očekávat změna a Cibo byl proto vyzván k rezignaci na svůj úřad.
Dalším krokem mělo být udělení jus patronatu republice papežem. Absence
arcibiskupa totiž měla být jednou z příčin neshod a potíží města.350
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Cibo odmítl odstoupit, ale nabídl, že se u Klementa VII. přimluví za udělení jus
patronatu. Signoria s touto odpovědí nebyla spokojená a zvýšila své požadavky –
nyní chtěla i soudní pravomoc nad některými duchovními.351
Janované ale získali od Svatého stolce pouze jmenovaní jimi vybraého vikáře,
kterým byl dominikán fra Marco Cattaneo, který hrál poměrně důležitou roli při
reformě. Papežské breve povolilo jistou pravomoc nad duchovními, pokud se
budou vměšovat do státních záležitostí (cose del stato). Za udělení jus patronatu
byla Klementem VII. požadována značná suma peněz, kterou Janov v dané chvíli
neměl k dispozici.352
Reforma se týkala i cechů. Janov byl v tuto dobu poměrně významným centrem
textilní produkce. Zatímco ve zpracování hedvábí (ars seatorum) byla pravomoc
v rukou obchodníků-podnikatelů, v soukenictví, které navazovalo na starší tradice,
měly jednotlivé fáze výroby značnou autonomii. Tendence k podobnému schématu
jako v případě zpracování hedvábí byla ale postupně, obecně řečeno, ve všech
ceších. Byli to právě učni a rukodělní pracovníci, kteří tvořily plebe během povstání
1506-1507. Porážka tohoto povstání byla nakonec dalším potvrzením již
existujícího trendu. Reforma v tomto ohledu znamenala potvrzení daného stavu,
což formálně zasáhlo nejvíce soukenictví. Textilní výroba byla tedy exkluzivní
záležitostí, kterou mohl vykonávat jen určitý počet lidí, tj. tkadleci nemoli jen tak
začít vyrábět na vlastní pěst.353
To, že byl vytvořen unicus ordo mělo ale i jiný dopad – tím, že členové tohoto
uskupení si měli být rovni, došlo ke změnám v tom, kdo smí vykonávat jaké
povolání. Výsledek byl takový, že vecchi nyní mohli vykonávat např. úřad notáře.

si trova assumtta nol consente, e per grande infinità d´anni havendo questo cità patito de la
presentia e assistentia del suo vero capo spirittuale, da la qual falentia sono depexi tanti mali ordini
ne lo ecclesiastico [e] in tutto il corpo de la città, e pensando che havendo capo che resida qui al
continuo debba da questo pervenire ripparo del disordinato vivere et augumento in la via de le virtù,
habiam pensato che renuntiando vostra signoria reverendissima l´arcivescovato di questa cità, il
che in tutti i conti harà da essere e con honore e utile de quella, essendo tale il voler e determination
nostra, sii puoi più facile l´ottenere da la santità de nostro signore che questo arcivescovato si facci
jus patronatus de questa republica, accedente l´opera de vostra reverendissima signoria apresso
sua santità, che si prometiamo efficasissima.“ Pacini, Arturo, La Genova di Andrea Doria, s., 117118.
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Pro nuovi by ostatně bylo dost obtížné zničehonic přestat vykonávat činnost v tom
oboru, ve kterém byli zvyklí.354
V roce 1533 francouzský král přerušil obchodní styky s Janovany, kteří tak museli
hledat alternativní trhy - našli je v Savojsku a Besançonu. Janov se nicméně i
v budoucích letech snažil o obnovení obchodu s francouzskou monarchií, zejména
s Lyonem, kde se konaly významné trhy. Francie se naopak snažila přimět Janov
k odstoupení od podpory Španělska penězi, loděmi a materiálem, zejména za
pomoci korzárů. Janov nicméně formálně stále zůstával nezávislou republikou.
Silné loďstvo ve službách Španělska ale ve skutečnosti patřilo privátním
assentistům – na prvním místě Doriovi – a Janov tak musel být paradoxně jako
republika chráněn španělskými loděmi. Ve prospěch zachování samostatné
existence Janova hrála roli i pozice ostatních mocností, které se sice nechtěly smířit
ani s existující situací, v níž byla republika sv. Jiří jakýmsi španělským
protektorátem, každopádně ale za žádnou cenu nemohly přijmout případné úplné
ovládnutí Janova Španělskem.355
Nejvýraznějšími dvěma muži Janova této doby byli bezesporu Andrea Doria a
Sinibaldo Fieschi, po jehož smrti se pomyslné pozice druhého nejvýznamnějšího
muže republiky ujal Adamo Centurione. Sinibaldův potomek Gian Luigi
podobného vlivu nedosáhl a v roce 1547 se snažil situaci zvrátit povstáním.
Podporu získal především od feudálních majitelů pozemků, kteří byli stále více
marginalizováni oproti bankéřům, a artigiani pracujících v textilní výrobě.
Vzhledem k náhlé smrti Gian Luigiho povstalci nedokázali využít počáteční
moment překvapení a situace dospěla do patové situace. Girolamo Fieschi, Gian
Luigiho bratr, nakonec pod podmínkou beztrestnosti opustil město a uchýlil se na
své panství.
Doria, který během povstání uprchl, po svém návratu dosáhl odvolání odpuštění
viny povstalců a nařídil jejich přísné potrestání. Majetky a panství rodu Fieschi byly
zabaveny. Doria pochopil, že je třeba adaptovat instituce tak, aby unione nebyla jen
jakosi společnou platformou, ale aby vzájemné neshody byly urovnány. Tato revize
byla nazývána garibetto a šlo v podstatě spíše o specifickou interpretaci existujících
pořádků, než o novou reformu.
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Největší zménou bylo, že Malá a Velká rada byly zcela voleny vyššími úřady a
jejich členové tak nebyli ani částečně losováni. Šlo částečně i o přijmutí požadavků
Španělska, které chtělo zajistit větší stabilitu klíčové části svého impéria. Prakticky
se politika začala odehrávat v ještě užším okruhu aristokratů.356
Důležitým momentem v janovských dějinách byla válka o Korsiku, kterou
spravovala banka San Giorgio. Korsika měla zásadní strategický význam pro
kontrolu obchodu v Ligurském moři, který vyvažoval jinak mizivé zisky (snad
s výjimkou obili) vyplývající z kontroly ostrova obývaného ve značné míře
korzáry, kteří se proti republice často bouřili.
V roce 1553 na Korsiku zaútočila aliance Francie a Turků. Doria byl nucen
mobilizovat značné prostředky, aby expanzi koalice muslimů a Nejkřesťanštějšího
krále zabránil. I přesto se mu nepodařilo získat většinu ostrova z francouzských
rukou. Situace se vyřešila až v roce 1559, kdy v rámci míru v Cateau Cambresis
Janov Korsiku opět získal do svého držení.
Nové povstání pod vedením Sampiera di Bastelica ale propuklo již o 4 roky
později. Snaha o potlačení povstání prokázala slabost janovské armády. Španělsko
proto začalo uvažovat, že ostrov obsadí samo. Nakonec ale díky izolaci rebelů
Korsika přeci jen zůstala součástí janovského dominia.357
V roce 1560 zemřel Andrea Doria, který v posledních letech svého života ztrácel
kontrolu nad situací. Jeho pozicí otřásla především nákladný a zároveň neefektivní
konflikt s Francií a Turky o Korsiku. Většinu aristokracie si znepřátelil postojem
v otázce bývalého území markýze Alfonsa Del Carretta v roce 1558. Doria ho
nakonec získal sám do své ochrany, i když dávná práva na něj měla republika.
Admirál navíc zažíval i ekonomicky nepříznivé období, což snížilo jeho autoritu a
omezilo jeho akceschopnost. Jeho popularitě nepřidalo ani to, když odmítl poslat
své galéry do boje o Korsiku. Republika se proto rozhodla na popud tzv. navalistů
financovat své vlastní galéry. Šlo jednoznačně o vítězství nuovi nad vecchi, i když
loďstvo republiky bylo poměrně nepočetné. Doria byl reprezentantem
nejmocnějších a nejbohatších janovských rodů, které byly díky svému postavení
v pozici, kdy pro ně někdy zákony neplatily.358
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V 50. a 60. letech bylo soukenictví vysoce produktivní a bohaté rody si přišly
k nemalým částkám. Mírněji ale obdobně se dařilo i dalším odvětvím janovské
výroby. Díky předchozím reformám a úpravám zůstávaly obchodníkůmpodnikatelům značné zisky. Počet chudých ale rostl, což vyvolávalo sociální
napětí., které hrozilo vyústit až v povstání, jako v případě rebelie Fieschiho. Od
poloviny 60. let se navíc dobrá ekonomická situace začala otáčet, což situaci nadále
vyhrocovalo.359
Vnitřní konflikty města – včetně stále výraznější majetkové diskrepance mezi
nuovi a vecchi - se plně projevily v povstání, které se uskutečnilo v roce 1575.
Předzvěstí této rebelie byla snaha jistého tkadlece či nosiče (ligaballe) jménem
Badarachi předat roku 1569 město do rukou Scipiona Fieschiho, exulanta pod
ochranou Francie. Celá záležitost skončila čtyřmi tresty smrti, pěti odsouzeními na
galeje a mnoha dalšími tresty.360
Snahy nuovi o změnu se dají vysledovat přinejmenším od roku 1570, kdy zřejmě
začala setkání v domě Giakoma Basadonneho, i přes přísný zákaz vytváření
privátních uskupení. Také vecchi ale cítili potřebu úprav některých institucí a úřadů,
které se ukázaly být neefektivní. Zatímco nuovi ale viděli cestu ke zlepšení
v reálném odstranění rozdělení dvou skupin (zejména zrušením garibetta), vecchi
ji naopak viděli v uznání dvou existujících stran.
Navzdory vědomí, že ideální cestou by byla dohoda, během funkčního období
dóžete Gianotta Lomelliniho došlo ke krizi. Lomellini se snažil omezit vliv nuovi,
který začali získávat vliv v Signorii. Není nezbytné zabývat se všemi
problematickými otázkami, které vyvstaly během Lomelliniho setrvání ve funkci
dóžete – podstatné je, že kvůli neshodám mezi skupinami došlo k praktické
paralýze administrativy. Rozdělení na vecchi i nuovi, předtím během zasedání
Senátu nepředstavitelné neboť odporující teoretické jednotě města, už bylo dáváno
najevo zcela veřejně.
Rozepře se dále stupňovala, Španělské jednotky, které se v létě 1573 přesunovaly
k Savoně, byly považovány za snahu vecchi vyřešit situaci za pomoci nátlaku.
V reakci se obě dvě frakce ozbrojily. Španělsko, kterému záleželo především na
stabilitě republiky, se snažilo zprostředkovat dohodu mezi oběma znesvářenými
stranami. Se svými požadavky nyní přišla i plebe (popolari) – požadovala zvýšení
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mezd a snížení gabelly. Byla nicméně kontrolována nespokojenci z řad
obchodníků, kteří měli sice značný majetek, ale byli vyloučeni z vlády. Společným
požadavkem vzneseným proti vecchi bylo odblokování nových zápisů mezi ordo,
který byl už 15 let prakticky zastaven a odstranění garibetta.361
Samotné povstání vypuklo 14 března 1575, poté co z ne zcela jasných důvodů
řemeslníci neotevřeli své krámy a následně bylo požadováno jejich odzbrojení. Ve
městě se objevily barikády a popolari se zmocnili artilerie. 15. března ráno vyslanci
povstalců požadovali okamžité zrušení garibetta, což Senát akceptoval. Lercaro,
zástupce vecchi, následně sdělil arcibiskupovi a španělskému velvyslanci, že
garibetto bylo zrušeno nelegálně a navrhl, aby vláda byla dána do rukou lidu
(popolo). Vecchi se tak chtěli spojit s popolari proti nuovi. Popolari opakovali své
požadavky ohledně snížení daní a zvýšení mezd. Senát jim to ústně přislíbil. Vecchi
ale upozorňovali, že tváří v tvář ohrožení ze strany popolari se jedná o nelegitimně
přijatá opatření. S obavy před dalším vývojem vyslali své zástupce do Janova papež
(šlo o kardinála Moroneho), Španělsko, císař i Francie.362
Dobře o argumentech obou stran vypovídá dobová propaganda: zatímco vecchi
trvali na tom, že obě uskupení jsou od sebe odlišná, nuovi měli za to, že veškeré
rozdělení je otázkou názorů, ale nikoli práva.363
Popolari se nakonec přiklonili z ne zcela jasných důvodů k nuovi; zřejmě proto, že
měli vecchi spojené se svým současným stavem, který se snažili změnit. Nuovi ale
měli na paměti události z let 1506-1507, při nichž se Popolari vymkli jejich
kontrole. Primárním cílem nuovi bylo zrušení garibetta a zbytek byl v zásadě
snahou o naklonění si popolari. Sliby jim dané a vydaná nařízení měla platit jen do
té doby, než se situace uklidní. Využili toho, že popolari byli velmi heterogenním
uskupením, které poměrně obtížně hledalo společné cíle, což znamenalo, že za
plnohodnotné třetí uskupení mohlo být považováno jen obtížně. Paradoxně se ale
sami Nuovi rozdělili na movitější umírněné, ochotné k určité dohodě s vecchi a
radikální, kteří s nimi odmítali spolupracovat. K podobné situaci došlo i u vecchi,
jejichž značná část se navíc rozhodla opustit město, což mohlo ohrozit rozdělení sil;
nuovi se z tohoto důvodu snažili o jejich návrat do Janova. Vecchi ale jako
361
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podmínku uvedli zrušení rozhodnutí uskutečněných 15. března a obnovení statu
quo ante.364
Popolari, kteří se shromažďovali především v bratrstvech, rozumně požadovali
hmatatelnější důkazy, že nuovi splní své sliby. Část z nich se dokonce začínala
obracet proti republice. Značná část popolari ale podporovala radikály Tommasa
Carboneho a Bartolomea Coronatu, kteří se v zásadě snažili o překonání tradičního
rozdělení města skrze potlačení mocnější a movitější části jak u Vecchi, tak u
Nuovi.365
Situace dospěla ke smíru do značné míry zásluhou Španělska, které hrozilo městu
odříznutím od zásobování; uprchlým vecchi pro změnu odmítala vyplácet peníze,
čímž byl eventuální ozbrojený konflikt prakticky vyloučen. V září 1575 se vecchi a
nuovi dohodli na vytvoření komise tvořené zástupci papeže, císaře a španělského
krále za účelem reformy. Komise měla ale z praktického hlediska jen velmi
omezené pravomoci a bylo jasné, že k domluvě musí dojít především dvě sporné
strany.366 K té dopomohla i snaha radikálů o vypuzení zbylých vecchi z města.367
Výsledkem jednání byla dohoda z Casale uzavřená v roce 1576. Byli to nakonec
vecchi, kteří od svých požadavků částečně ustoupili. V dohodě se toto nicméně
neodrazilo – z pohledu zákona rozdělení vůbec neexistovalo. Hlavní změnou bylo
opuštění zdánlivé jednoty alberghi vytvořených v roce 1528, čímž byla obnovena
původní přízviska a příjmení. Prakticky se nicméně ještě omezilo losování do úřadů
a rad. Rady – především ta Malá - na druhou stranu získaly širší pravomoci.
Dohoda z Casale znamenala jednoznačně odmítnutí radikálních názorů popolari a
zvýšení spolupráce v rámci ordo.368
Následující období janovských dějin bylo poměrně klidné a jejich hlavní náplní
byly večně spory ohledně úřadů, kde ale vecchi a nuovi přestávali být určujícím
rozdělením. Nejexluzivnější skupinou se stali tzv. eminenti, kteří svojí mocí
vyčnívali nad zbytkem aristokracie. Mezi eminenti vynikali především Gian Andrea
Doria a Ambrogio Spinola, mezi nimiž panovala značná rivalita a kolem nichž se
utvářela uskupení.

Costantini, Claudio, La Repubblica di Genova nell´età moderna, s. 111-118.
Ibid., s. 118-122.
366
Ibid., s. 124-125.
367
Ibid., s. 127.
368
Ibid., s. 133-136.
364
365

116

Z ekonomického hlediska se Janované stále více zapojovali do transakcí se
Španělskem, nehledě na jeho relativně časté bankroty. Na této orientaci se do konce
století v zásadě nic nezměnilo, až po období vlády Filipa III. se začali janovští
obchodníci orientovat i jinam. Janované mimo jiné kontrolovali i do Evropy
dovážené americké stříbro. V 70. letech byla klasická trasa stříbra Sevilla-Antverpy
nahrazena trasou Sevilla-Barcelona-Janov.369
Významnou událostí pro město byla epidemie z let 1579-1580, při které zahynulo
v Janově kolem 25 000 osob a ve zbytku dominia zřejmě až 50 000. Počet obyvatel
se ale poměrně rychle stabilizoval. Podstatnou část městských obyvatel ale tvořila
nekvalifikovaná a chudá pracovní síla, která navíc složitě nacházela uplatnění kvůli
krizi textilní výroby, zřejmě i kvůli právě proběhlé epidemii. Vliv měla i větší
regulace výroby na úkor autonomie obchodníků-podnikatelů. Zásadní ale byla
schopná konkurence ve Francii a v jiných zemích. Ve stejnou dobu klesal i význam
Janovské republiky jako námořní velmoci. I v tomto případě se Janované museli
potýkat s konkurencí, v tomto případě zejména z německojazyčných oblastí,
Anglie a Holandska. Janov tím nicméně získával nezbytné obilí a zároveň se stal
významným trhem s touto komoditou. Se všemi těmito změnami souvisel i značný
migrační proud z ligurských kopců a hor do větších center, především do
samotného Janova. Počet chudých – a zároveň nekvalifikovaných – tím dále
narůstal.370
Větší politický rozruch přinesl až závěr století. Jednou z příčin byla generační
výměna. Muži roku 1575, vědomí si nebezpečí vzájemných rozepří, pomalu
odcházeli ze scény. Na jejich místo nastupovali ambiciózní cives, kteří měli
politické představy dosti odlišné od toho, jaká byla situace v Janově. Mladí ze staré
aristokracie se od roku 1587 shromažďovali v Accademia degli Addormentati.
Politický ráz tato instituce získala ale především v souvislosti s počátkem
akademické aktivity Ansalda Cebà. Accademia se stala místem obhajoby
republikanismu a jakýmsi cvičištěm občanské rétoriky. Ve stejnou dobu se ale
začali politicky opět projevovat rozdíly mezi vecchi, nuovi a popolari. Oproti
dřívějšku se ale postavení značně změnilo – nuovi získali mezi lety 1576 a 1600
v radách značnou většinu. Paradoxně to tak byli mladí vecchi, kteří se stávali
obhájci republikánských zásad, oproti poměrně uzavírající se mentalitě nuovi.
369
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Značná nespokojenost panovala mezi popolari, kteří někdy i přes vlastnictví
nemalých sum měli jen minimální šanci účasti na politickém životě republiky,
neboť noví členové do ordo prakticky nebyli přijímáni. Jedinou cestou, jak se
domoci svých práv, se jim zdálo povstání podporované některou z mocností.371
Janov tak vstupoval do nového století ve stavu politického napětí. Na tento stav
vládnoucí vrstva – a šlo v zásadě o nemocnější muže z vecchi i nuovi, aby byla
revidována zdánlivě jasné rozdělení předchozího odstavce – reagovala ještě větší
snahou o utužení úzké vlády.

2. 2. 2 Nekatolíci v Janovské republice

Po stručném popsání hospodářského a především politického vývoje se nyní již
zaměřím na otázku přítomnosti a působení nekatolíků v Janově.
Podobně jako ve zbytku Itálie byla jednou z hlavních příčin potřeby určité reformy
v oblasti náboženství nespokojenost se stavem duchovenstva a řeholníků. M. Rosi,
z jehož práce vycházím, hodnotil tehdejší stav duchovenstva především na základě
pramenů diecezní synody z roku 1567 a vizitace republiky nařízené papežem a
provedené biskupem z Novary Bossiem (1582) – jde tedy o stav poměrně dlouho
po Tridentském koncilu. Nedodržování tridentských kánonů bylo ostatně jedním
z hlavních důvodů vizitace. Kněží byli vyzývání, aby se neúčastnili zábav, nehráli
hazardní hry a zejména aby ve svých obydlích neměli ženy. Zvláštní důraz kladl
Bossio na zřízení zpovědnic takovým způsobem, aby se vyloučilo podezření, že
během zpovědi dochází mezi zpovědníkem a zpovědnicí k něčemu nekalému.372
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Nedostatky byly nalézány i u řeholníků, zejména u řeholnic. Už v breve vydaném
kaceláří Klementa VII. lze spatřit kritiku nedostatečné klauzury: „a certis diebus
citra aliquod ipsorum monasterium moniales forsan ex maiori frequentia et
familiaritate cum clericis, religiosis, ac secularibus personis, regularem
observantiam aliqualiter relaxare coeperunt, in grave aliorum monasteriorum et
civitatis praedictae periculum“.373 Podobné výtky se objevovaly i v následujících
letech a vina za neutěšený stav života řeholnic byla dávána především duchovním,
kteří byli pověření duchovní správou jednotlivých klášterů a konventů.
Nepokojenost s duchovními ale nebyla vždy jen otázkou disciplíny, ale zřejmě i
věrouky. V srpnu 1556 dóže spolu s Governatori žádali arcibiskupa Sauliho, aby
jim pomohl s vyhnáním řeholníků z konventu sv. Augustina: augustiniáni
kanovníci nejen že odmítali napravit svoje chování, ale dokonce měli upadnout do
hereze.374 Papež k tomu dal svůj souhlas a i přes následné protesty příbuzných
řeholníků se tak novými obyvateli konventu stali augustiniáni observanti
z Lombardské kongregace.
Existovaly i jiné nedostatky ze strany duchovních, zejména co se týče snahy o zisk
peněz, z nichž některé působí až neuvěřitelně. Provinciální synod z r. 1567 dokonce
musel zakázat, aby byli věřící k dávání almužen vyzýváni mladými dívkami
stojícími před portály kostelů; i když je pravděpodobné, že taková strategie mohla
přinést nemalý obnos.375
Tehdejší stav římsko-katolického duchovenstva dokumentuje i zarážející fakt, že
někteří z janovských kněží dokonce neznali ani základy víry, slabá byla i znalost
latinského jazyka.376
Bossio si po zjištění stavu duchovenstva v republice posteskl, že religionis priscus
ardor obtepuit.377
Jezuitští misionáři, kteří byli vysláni pozvednout křesťanství na Korsiku, se
dokonce vyjadřovali o tamních věřících a duchovních takovým způsobem, jakoby
to křesťané ani nebyli. Silvestro Landini, který působil na ostrově od roku 1553, se
sice zmiňoval i o sympatiích vůči myšlenkám Luthera a Kalvína, především byl ale
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zděšen množstvím a závažností rouhání, pověrečnosti, neznalosti a vzájemné
nesnášenlivosti mezi ostrovany.378
Přesto až do roku 1539 nejsou v dochovaných pramenech zmínky o tom, že by se
v Janově objevil nějaký stoupenec reformace. Zdá se, že tehdy se ve městě sv. Jiří
objevil nějaký kazatel, což vedlo k tomu, že republika požádala generálního vikáře
dominikánů, aby svěřil úřad inkvizitora někomu pocházejícímu z území republiky,
neboť dosavadní inkvizitor se jim zdál příliš pasivní. Novým inkvizitorem se tedy
stal fra Stefano Usodimare. náležející k observantské větvi Řádu bratří kazatelů
(později dokonce dosáhl hodnosti kardinála).379
Jeho přístup byl zjevně aktivnější, neboť přinejmenším od dubna 1540 do května
1543 došlo k celé řadě procesů, pravděpodobně došlo k některým i o něco dříve.
Inkvizitorovi zřejmě pomáhali čtyři pomocníci nominovaní Republikou. Bohužel
se o těchto procesech mnoho nezachovalo, především kvůli tomu, že archiv
janovské inkvizice zredukoval nejprve požár po polovině 16. století, a poté i
odvezení mnohých písemností na neznámé místo. Je sice známo, že se mezi lety
1540 a 1583 konalo u inkvizice 366 procesů, ale je téměř jisté, že zdaleka ne
všechny měly co dělat s herezí.380
Proto se dá zmínit pouze o těch případech, které se dochovaly. 8 dubna. 1540 byl
obviněn Giacomo hrabě Fieschi z toho, že měl tvrdit, že odpustky jsou zbytečné a
byly vytvořeny pro vybírání peněz; že se nemá vykazovat úcta svatým obrazům a
ostatkům svatých; že se nemá zachovávat půst před Velikonocemi (quaresima), tak
jako se nezachovává u něj samotného. Obviněný ale odmítl, že by se chtěl vzdálit
od katolické víry a byl odsouzen pouze k lehčím trestům, např. určitým postům a
podstoupil purgatio.381
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Pouhých šest dní po Fieschim byli obviněni Giorgio Vivaldo Costa a lékárník
Bartolommeo Alessio. Obvinění proti Costovi byla prakticky identická jako proti
hraběti. Alessio neměl uposlechnout výzvy inkvizitora, aby ve svém krámě dále
neprovozoval setkávání, na nichž se hovořilo o heretických záležitostech. Mimo to
byl obviněn z toho, že se stýkal s osobami podezřelými z hereze, aniž by
inkvizitorovi oznámil, o čem se bavili; stejně tak prý měl být pokladníkem
společenství luteránů.382 Obvinění nejprve uprchli, ale následně se vrátili a
prohlašovali se za věrné katolíky. Alessio odmítal, že by patřil k luteránům, odmítal
nicméně i nadále sdělit informace z oněch setkávání, která se měla odehrávat v jeho
krámě. Další informace o tomto procesu, které naznačují existenci organizované
skupiny heterodoxních křesťanů v Janově, nicméně nemáme.383
12. dubna stejného roku byl obviněn i notář Ponte. Měl hovořit nevhodně o svatých
a jejich kultu, tvrdit, že se má v modlitbě člověk obracet pouze ke Kristu „qui est
verus intercessor apud patrem“ a měl chválit Luthera a Melanchthona. Ponte se
hájil dosti obratně. Jednak chtěl nejprve prozkoumat svědectví proti sobě. Poté se
vymlouval na špatnou paměť, ale nakonec předvedl pozoruhodnou argumentaci.
Např. tvrdil, že o svatých se měl vyjádřit tak, že se neměli napodobovat v tom, co
bylo odsouzeníhodné, jako když sv. Petr zapřel Krista, nebo prý chválil německé
reformátory jen z toho důvodu, že kázali Krista, pro nic jiného.384 Jinak byl ochoten
nihil prosunt. Item quod reliquiae sanctorum non sint venerandae in ecclesia, sedcum aliis ossibus
mortuorum sub terra sepeliendae, non dixi nec tenui, nisi forte dixi refferendo dictum illius
praedicatoris de corporibus sanctorum, ut constat in actis. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei
evangelia.“ Ibid., s. 680-681.
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et illis interesse unde reddit de heresi suspectum“; „… esse de quadam societate heresis lutheranae
quae habetur in hac civitate, et quod ipse sit de primis dictae societatis et teneat peccunias quas
colligunt inter homines dictae societatis pro elemosinis fiendis“. Ibid., s. 597.
383
Ibid., s. 598.
384
„Supradictus Iohannes Baptista Conte, extra revocationem sui procuratoris, comparens coram
predicto reverendo domino inquisitore, magnificis consultoribus assumptis. Dixit quod ipse diu
multumque cogitans super eis, tandem rediit de infrascriptis in memoriam: et primo, quantum ad
adorationem Christi, se dixisse quod solus Deus est orandus et Christus (est potens aliquo modo
considerari ut homo) prout homo est solum orandus, ut intercedat pro nobis ad patrem, et tamen in
hoc nec per hoc intelligebat recedere a determinatione santae [sic, pozn. aut.] matris ecclesiae, nec
si erraret in errore persistere, nec etiam ad aliquo quod tunc dixerit; quantum verum de non
imitandis sanctis, nec adorandis, nec orandis, nec invocandis, dixit contrarie verba quae dixerunt
testes et ita consistere deplano; non tamen ea dixit intentione et sensu heretico, sed sua mens erat
haec: primo de imitatione sanctorum, quod sancti non erant imitandi obhoc, quoniam in eorum vita
poterant reperiri alique actiones non laudabiles, ut negatio Christi in sancto Petro. Quantum etiam
de orandis sanctis, sua mens erat de oratione proprie scripta et illa qua utimur ad Deum, et sic de
invocatione propria scripta, et quibus utimur ad Deum, et de non adorandis sanctis intelligebat de
adoratione latria. Quantum etiam quod laudaverit Melantonem et Martini filium (sic) quod solum
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podřídit se rozhodnutí církve a podstoupit purgazione canonica. Byl propuštěn
s lehkými tresty.385
14. dubna začal i soud s Nicolò Caserem, který měl mimo jiné tvrdit, že
v Nejsvětější svátosti se nenachází tělo Kristovo „realiter sed tantum in signo“, že
neexistuje očistec, že lidé nemají svobodnou vůli ve smyslu možnosti konání dobra,
nebo že celibát je omyl a hereze. Odmítal i modlitbu Andělského pozdravení, tvrdil,
že člověk je ospravedlněn pouhou vírou nehledě na skutky, a že církev už dlouho
nezachovává to, co má. Nevíme, jaký byl nad ním vynesen rozsudek, ale Casere se
každopádně prohlásil za věrného syna římské církve a omlouval se, že pokud tvrdil
bludy, bylo to na základě toho, co slyšel od některých kazatelů.386
27. ledna 1541 bylo dominikánu fra Tommaso Giacomellimu zakázáno kázat a
přednášet, protože měl ve svých veřejných vystoupeních hlásat myšlenky blízké
luteránství. Dochované prameny ale dovolují pouze konstatovat, že s heretiky
souhlasil co se týče názoru na ospravedlnění a v tom, že považoval svaté obrazy za
neužitečné.387
V dubnu 1543 byl obviněn učitel aritmetiky Battista da Musasco, který měl
považovat za zbytečné Andělské pozdravení, odpustky i zpověď s tím, že stačí
„confiteri coram Deo in aliquo foramine“. Podle jiného svědka měl odmítat i další
modlitby a svátostiny. Soud ho ale po odřeknutí se s lehkými tresty propustil.388
Ve stejnou dobu, kdy byly vedeny tyto procesy, se zpřísnila opatření ohledně
zachovávání svátků a zákazů četby heretických knih, zejména těch Bernardina
Ochina. 7. února 1543 vydal inkvizitor dekret, v němž vyhlásil, že s tím, kdo by se
provinil zločinem hereze, bude jednáno mírně, na rozdíl od těch, kteří ve svém
omylu budou zůstávat. Kdo by znal nějakého heretika, nebo vlastnil nějakou
heretickou knihu, zejména od Ochina, měl ji do čtyř dnů odevzdat, pod pohrůžkou
přísného potrestání, neboť se mělo jednat o urážku Boha.389

Christum predicare, et verum quia nec dignius, nec nobilius, nec maius, nec certius exemplar potest
nobis proponi ad imitandum quam Christus. Quod Martinus non esset hereticus id dicens ex illo
rumore qui ortus, quod ipse ad fidem redierit, et in predictis et in aliis omnibus ipse semper in
veritate se submittere et ita submittit determinationi sanctae matris ecclesiae, et ita habet et vult
semper habere, et quisque sit ipse se offert de predictis facere purgationem canonicam de iis in
titulo de purgatione canonica ad omnem vestram simplicem requisitionem.“ Ibid., s. 681-682.
385
Ibid., s. 599.
386
„audivit a predicatoribus theologis“. Ibid., s. 600.
387
Ibid., s. 601.
388
Ibid., s. 601-602.
389
Ibid., s. 603; srv. Sententia pro Inquisicione [sic, pozn. aut.] contra libellum fratris Bernardini
z 27. ledna 1543: „In Christi nomine amen. Nos Marcus Cattaneus, archiepiscopus Collocensis,
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V roce 1553 vláda Republiky žádala, aby se v Janově usídlili jezuité, kteří nalezli
až do r. 1623 přístřeší u kostela S. Maria delle Grazie. I to může svědčit o snaze po
posilnění náboženského života v ligurském státě. Což ale neznamená, že by v druhé
polovině století nebyly v Janově další případy hereze, naopak byly ještě
početnější.390
V roce 1556 došlo k již zmíněnému vyhnání augustiniánů konventuálů. I další
prohřešky se týkaly duchovních: v roce 1557 byl Pietro Borgetto propuštěn, ale
neměl vysluhovat svátosti (sospeso a divinis), dokud nebude očištěn. V roce 1558
byl prior od kláštera S. Matteo povolán před inkviziční tribunál do Říma, ale odmítl
z důvodu zdraví. Dále prameny mlčí. V roce 1560 vyzvala janovská vláda
místodržícího na Chiu, aby zasáhl vůči tamním bludařům.391
Z roku 1564 je díky papežskému breve Pia IV. zachována zpráva o podezřelých
z hereze na Korsice, mezi nimiž byl kapitán Andrea di S. Pietro: „Intelleximus, non
sine animi nostri molestia, esse nonnullos in vestra insula Corsicae, qui apud
sanctum Inquisitionis almae urbis nostrae officium, de detestabili haeresis crimine
multipliciter suspecti exixtunt, inter quos capitaneum Andream de Sancto Petro, et
Petrum Mariam eius nepotem, acIachinellum etiam de Sancto Petro, nebienses,
necnon Tomasinum de Sancto Florentio, et Hieronimum de Este militem in terra
Bastiae esse, delatum est…„392

vicarius archiepiscopalis ianuensis, et frater Agapitus de Fino, ordinis predicatorum, vicarius
generalis reverendi domini inquisitoris in toto domino genuensi. Considerantes nihil aeque efficax
esse ad obnubilandum catholicae fidei splendorem, quam si quispiam doctrina et opinione apud
Fidelem populum prestans pestifera dogmata, pretextu pietatis et evangelii disseminet. Quum in
manus nostras incidisset libellus quidam, titulo Bernardini Ochini senensis, diu in Italia celeberrimi
concionatoris inscriptus, ex partibus ubi moram trahere dicitur datus, in quo de iustificatione nostra
per Christum et nonnullis aliis disserit, toumque diligenter evoluissemus, comperimus prefatum
libellum multis repletum erroribus, etiam nonnullas continere propositiones, nedum scandalosas,
etiam piarum aurium offfensivas.
[…]
Condemnamus libellum predictum tamquam hereticum, et de multis articulis pessime sentimentem,
quem ob inuiurias fidei in eo contemtas, igni tradendum adiudicamus, eiusque lectionem tamquam
pervitiosam omnibus civitate genuensi et toto dominii eius districtu existentibus inhibemus,
mandantes ne quis predictos libellos pene se habeat, et siguis ex eis hactenus habuerit, teneatur
intra dies sex a presentium publicatione eos ad nos deferre. Prohibemus etiam nequis ex libellis
ipsis aut aliis eiusdem Bernardini titulo impressis, sive imprimendis, in civitatem vel districttum
deferat, vendat, seu deferri ac vendi faciat, sub pena excomunicationis late sententiae quam ferimus
in his scriptis, unica, pro trina canonica monitione premisa, sub pena etiam scuti unius pro singulo
libello irremissibiliter auferendi ab eis qui contrafecisse supradictis omnibus inventi fuerint.“ Ibid.,
s 684-685.
390
Ibid., s. 604-605.
391
Ibid., s. 606-608.
392
Ibid., s. 613.
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V roce 1565 měl být v Levantu obviněn dominikán fra Lucio de Santi di Barletta.
Obvinění se mělo týkat popírání svobodné vůle, predestinace a dalších záležitostí.
Měl prý dokonce tvrdit, že Kristus má troje tělo – jak ale vyplývá z kontextu, šlo
zřejmě o cvičení latiny. Poslední informace se týkají záležitosti, že se chystalo jeho
zatčení v Sarzanu.393

Nyní se dostáváme k případu, kterému Rosi věnoval největší pozornost. Šlo o
proces s Bartolomeem Bartoccim, který zapříčinil ochlazení vztahů mezi Janovem
a Ženevou, a který potvrdil neústupnost Pia V. v postihu heretiků.
Bartolomeo

Bartoccio

pocházel

z města

Città

di

Castello

v Umbrii.

Z náboženských důvodů opustil Apeninský poloostrov a uchýlil se do Ženevy, kde
se oženil a obchodoval s hedvábím.394 16. října vyzvalo Sant´Uffizio Janov, aby byl
Bartoccio zadržen. Měl spolu se svými společníky vyrážet z Neapolského
království.395
11. se měli zastavit v Římě a nyní měli směřovat přes janovské teritorium do země
heretiků jakožto obchodníci (in paese d´ heretici sotto specie di mercantie). Jejich
zadržení by bylo laskavostí vůči papeži a bylo by prospěšné obecnému dobrému a
víře v Itálii.396
Bartoccio byl o několik dní později skutečně zadržen. Jeden z jeho společníků už
mezitím odcestoval do Lombardie, další zůstal kvůli zdravotním problémům
v Římě a o zbytku nemáme informace. Byla u něj nalezena kniha Cézarových
komentářů v italštině a nějaké účty týkající se obchodu s hedvábím. Mezitím byl
zadržen i Bartocciův společník, který odjel do Lombardie. Ani u něj se ale nenašlo
nic, co by mělo heretický obsah. Inkvizice požadovala, aby byl Bartoccio odeslán
neprodleně do Říma.397
V tu dobu se ale o osud Bartocciho začala zajímat i Ženeva, v níž už řadu let žil.
Kritizovala Janov, že zatímco v Ženevě janovští kupci a obchodníci zatýkáni
nejsou, i když vyznávají jiné náboženství, Bartoccio byl z tohoto důvodu zadržen.
393

Ibid., s. 614.
Ibid., s. 624.
395
Další prameny napovídají, že Bartoccio se vracel ze Sicílie, která byla důležitým bodem jak pro
Španělsko, tak pro janovské kupce a finančníky. Srv. Traselli, Carmelo, Genovesi in Sicilia, in Atti
della Società Ligure di Storia Patria, Nuova Serie, vol. IX (LXXXIII), fasc. II, Genova, Nella sede
della Società Ligure di Storia Patria, 1969, s. 153-178.
396
Rosi, M., La Riforma religiosa in Liguria, s. 620-621; celý text listu ibid., s. 687.
397
Ibid., s. 622-623.
394
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Prosí proto o jeho propuštění zpět k jeho rodině, i z toho důvodu, že své vyznání
během svých obchodních cest nerozhlašoval a žádné zákony neporušil. Nevyhovění
této žádosti by pak mohlo znamena narušení vzájemných obchodních vztahů.
Podobný list zaslala do Janova i bernská městská rada, pohnutá k tomu žádostí
Ženevanů. Vyjadřovala rovněž rozhořčení, že je Bartoccio, počestný muž, vězněn
jen pro své vyznání.398
Janov se tím samozřejmě dostal do obtížné situace, kdy na jedné straně stál
požadavek Říma a na druhé tradiční obchodní vztahy. Je zajímavé, že i když
proběhly snahy o přesvědčení papeže, aby Bartoccimu udělil milost, už 28.
listopadu bylo odpovězeno Ženevanům, že i když se Janované snažili, ničeho
nedosáhli. Přesto doufají, že to nic nezmění na starobylých přátelských vztazích
obou měst.399 Papež se přitom k této záležitosti ještě nemohl stačit vyjádřit. Pius V.
Ibid., s. 624-626; „Illustrissimi ac excellentissimi domini. Bartolomaeus Bartocius, qui iam annos
plus dodecim est subditus noster, cum ex Sicilia atque Napoli rediens, quo ad emenda serica atque
alias merces se contulerat, et ad urbem vestram appulisset, conficiendi etiam cuiusdam negotii
causa, ad mercaturam spectantis, ut accepimus, a vobis captus est, et in carcerem coniectus. Et cum
non possimus suspicari ullam aliam ob causam id ei evenisse, quam religionis nomine, maximam
nobis admirationem adtulit, praesertim cum nostri homines antehac iam diu in nostra urbe versari
atque negotiari semper libere consueverint, nunc repente, nulla prius indicatione facta, quo minus
id illis amplius haud licere appareret, ut apud omnes gentes moris est, et ut omne ius et fas postulare
videtur, eo statim ventum sit ut nostrates capiantur et in carcerem coniiciantur solo religionis
nomine. Quod quidem cum per se nobis maxime molestum sit, propterea quod commercium et
negociatio, quae adhuc inter nos semper libera fuit, hoc modo prohiberi et tolli videtur; tum ipsius
Bartocii causa, quem propter singularem probitatem sinceritatem atque industriam unice amamus,
non secus ac si ex antiqua origine civis noster esset. Propterea certum hominem hisce cum literis
ad vos mittendum decrevimus, quibus illum vobis quam fieri potest, maxime et diligentissime
commendamus petimusque et rogamus suppliciter clarissimam atque amplissimam Rempublicam
vestram, ut nobis hunc hominem subditum nostrum, quem summopere amamus, et cupimus salvum
atque incolumen ad nos et ad coniugem liberosque redire e carcere liberum curetis; praesertim cum
is nec dogmatizaverit umquam, nec ulla in re, quod sciamus, vestris unquam legibus ac decretis
adversatus fuerit, et potius ut velitis id commercium quod adhuc inter nos semper liberum atque
inviolatum fuit, servare, quam ut huiusmodi offensionibus tollatur, quod quidem nostris
repusbublicis [sic, pozn. aut.] nic privatis utilitatem, nec beneficium ullum afferre potest. Quod si
a vestra amplissima atque clarissima Republica impetramus ut speramus, et maiorem in modum
supplices petimus, pollicemur vobis perpetuam apud nos tanti beneficii memoriam retenturos, et
vobis parem vel maiorem gratiam relaturos, si occasio aliquando se obtulerit, ut id efficere
valeamus quod cupimus, nec commisuros unquam ut vos poeniteat beneficii in nos collati. Valete.
Datum Genevae, VI novembris 1567. Vestrae Amplitudinis studiosissimi syndici et Senatus civitatis
Genevae.“ Ibid., s. 691-692.
399
„Illustrissimis dominis Sindicis et Senatui civitatis Geneve, amicis nostris charissimis.
Illustrissimi domini. Amavimus quidem semper studia erga nos vestra, et singularem fidem quam
in omni actionum genere prestatis. Mercatores etiam ipsi nostri, qui ad vos commeare atque illac
iter facere consueverunt, nihil vestris finibus tutius, nihil vobis ipsis amantius fieri posse praedicant.
Quae quidem res in eam nos mentem multis abhinc annis adduxit, ut vobis obsequi omnibus in rebus,
si se det occasio, magnopere cupiamus. Quod vero ad Bartholomeum Bertocium pertinet, cum eum
italum esse videremus, qui in civitate Castelli ac summo pontifici subditus natus esset, ut Bertocius
ipse apud nos fassus est, litterasque a Sanctitate Sua accepissemus qui diceret ac magnopere a nobis
contenderet, Bertocium natione italum ac sibi subditum in carcerem tradi, paruimus, certioremque
Sanctitatem Suam fecimus de Bertocio capto, ut quid nos facere vellet ostenderet. Atque ille captum
esse hominem laetari, affirmare etiam nosque obtestari, ut hominem primo custodiendum, deinceps
398
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nicméně Bartoccimu milost skutečně udělit nehodlal. Mezitím už v Bernu odmítli
pod jistou záminkou poslat některé slíbené peníze. Papež se ale vyjádřil jasně v tom
smyslu, že čistota víry má přednost. Během srpna rezignovali v Janově před
pontifikovou neoblomností a rozhodli se Bartocciho vydat do Říma.400
Kardinál S. Clemente chválil Janov za toto rozhodnutí, které považoval za
křesťanské a rozumné, protože mimo toho, že jde o službu Bohu, přispěje to také
k tomu, že barbaři nebudou putovat a rozsévat jed v katolických zemích; byl
přesvědčen i tom, že tím udělá Janov radost papeži.401
Na konci ledna 1568 byl Bartoccio i se svým zadrženým společníkem poslán na
jedné z Doriových lodí do Říma. Spolu s nimi byl poslán i jiný muž obviněný
z hereze, který byl v té době kvůli krádeži na galejích. Rosi soudí, že Bartocciho
společníkem byl pravděpodobně Alberto Boccadoro, které byl veden na popraviště
společně s Bartoccim. Boccadoro se nakonec vrátil do lůna římskokatolické církve
a byl mu ušetřen život.402
I přes pokračující nátlak švýcarských měst a snahu Janova alespoň o nějakou
shovívavost ze strany Pia V. byl Bartoccio nakonec zaživa upálen 25. května 1569
v Římě. Vzhledem k tomu, že svůj nový život po odchodu z Itálie vedl především
v Ženevě, kde se i oženil, zdá se být více než pravděpodobné, že se jednalo o
kalvinistu.

vero Romam vehendum primo quoque tempore traderemus, quod factum esset, si importuna
navigandi tempestas hactenus non fuisset. Interim vero vestre nobis littere redduntur, quibus
Bertocium civem genevensem effectum esse demonstratis captumque doletis. Qui quidem nuncius
parem nobis molestiam animique moerorem attulit, non enim in manu iam nostra est, vobis obsequi
Bertocimque missum facere, qui ad arbitrium Pontificis servetur, ipsiusque nomine custodiatur.
Quod si suscipere volueritis partes nostras remque quo pacto se habuerit cogitatione vestra
animoque complecti, reperietis profecto, neque nos Pontifici maximo deesse potuisse, qui italum
hominem et sibi subditum posceret, neque iccirco amicitie nostre commercioque quod inter nos viget
alliquam a nobis iniuriam esse factam. Interim vero, ut cognoscatis nullum nos genus officii
praemittere, quo Bertocium sublevemus vobisque, ut cupimus, si fieri possit, obtemperemus, litteras
ad Pontificem Maximum dandas esse decrevimus, ac summo ei studio supplicare ut fidem hac in re
nostram liberet nobisque permittat ut voluntate sua Bertocium in libertatem vindicemus. Quod si
impetramus, gaudebimus uterque nostrum ac magnum quiddam assecutos nos esse existimmabimus;
sin minus, dolebimus certe summum in nobis vestri obsequendi studium a summa itidem difficultate
impediri. Bene valeant illustrissime dominationes vestre, et quo maiora quaeque fuerint eo fidentius
a nobis et postulent et expectent. Datis Genue, XXVIII novembris MDLXVII.
Illustrissimarum DD. VV. studiosissimi dux et gubernatoree reipub. genuensis.“ Ibid., s. 694-695.
400
Ibid., s. 628.
401
„christiana et prudente risolutione nella causa del Bartoccio, perchè, oltre il servitio de Dio,
sarà anche causa di tener in freno quei barbari di non andar girovagando et spargendo il veleno
per le terre cattoliche, et sarà certo che N. Signore sentirà grandissimo piacere“. Ibid., s. 629-630;
ibid., s. 698-700.
402
Ibid., s. 631.
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Případ s italsko-ženevským obchodníkem ukázal, že hrozba rozšíření reformace
existuje i v Janovské republice, což si uvědomila jak kurie, tak vedoucí
představitelé Republiky. V tomto kontextu můžeme lépe pochopit snahu o
disciplinaci kléru, řeholnic a řeholníků, ale i laiků na základě požadavků
Tridentského koncilu. Jednou z takových snah byl značně kontroverzní zákaz
tancování, který zavedl na podzim 1567 biskup z Ventimiglia. Nepřekvapivě byl
tento příkaz dodržován zhruba jeden měsíc, poté se i přes vynesené exkomunikace
a dokonce interdikt opět tancovalo. Janovská vláda byla ostatně vůči tomuto
přikázání kritická a po vynesení interdiktu argumentovala, že to je voda na mlýn
heretikům z okolních oblastí, protože vyhlášení interdiktu z takovéto příčiny
považovali za zcela neadekvátní.403
Celá záležitost nakonec vyústila v roztržku mezi světskou a církevní mocí poté, co
byl z vězení, kam byl uvržen biskupem, vysvobozen slepec, který při tancích
hrával. Vzhledem k tomu, že biskup byl příbuzným kardinála S. Clemente, byl
slepec nakonec opět uvězněn a kapitán poslán do exilu.404
Na počátku února 1568 byla v Janově odhalena nová skupina heretiků, podle vlády
jich mělo být asi osm nebo deset. Všichni se měli účastnit společné večeře po
kacířském způsobu. Vláda to oznámila kardinálovi S. Clemente takovým
způsobem, aby celá záležitost vyzněla jako něco, s čím si snadno poradí.405
Bylo slíbeno patřičné vyšetření a potrestání viníků. Protože už se o celou záležitost
začal zajímat papež, poslala vláda kardinálovi 20. února další list, v němž
konstatovala, že heretiků je jen několik – čtyři nebo šest - a všichni jsou nízkého

Udělení interdiktu nabízelo „largo campo ai popoli convicini macchiati di heresia, di
mormorarne, riguardando per quanta lieve causa fosse discesa S. S. R.ma all´interdetto“. Ibid., s.
633.
404
Ibid., s. 634.
405
„Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore
Habbiam sentita molta sodisfattione che Sua Santità si sia acquetata alle ragioni che si adussero
per conto del Petricciolo, e ne rendiamo a Vostra Signoria Illustrissima molte gratie, per il travaglio
che ha preso di rendernela capace.
Haverà forse inteso di qualche heretici che si sono scuoperti qui, ma perchè spesse volte la fama
et il grido alzano le cose sopra il vero, ci è parso per consolatione sua dirle che la cosa è assai
leggiera, sì perchè non è in s è di molto mala natura, sì anco perchè si tiene l´auttore di questa
peste, e per non essere i complici persone di molta consideratione e non più d´ otto in dieci, contro
i quali si procede con quel rigore che conviene alla religione nostra per purgar ben bene, e spianare
compitamente ogni cosa. Se Vostra Signoria Illustrissima sentirà ragionarne, potrà informarne Sua
Santità, quando ellla ne vivesse in pensiero. E con tal fine, a Vostra Signoria Illustrissima e
Reverendissima ci offeriamo e raccomandiamo.
Di Genova, 11 di febraro 1568.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima Devotissimi Il duce e i governatori.“ Ibid., s.
701.
403
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původu (tutte persone di bassa consideratione). Papež byl s takovýmto postupem
spokojen. Jistě v tom lze spatřit i obratnost kardinála S. Clemente v komunikaci
s nejvyšším pontifikem. Pius V. dával stále jasně najevo, že Janované mají být
bdělí, a to nejen s ohledem na náboženství, ale i proto, že hereze, kterou přirovnával
k moru, je tím nejhorším, co by mohlo Republiku postihnout (havevano ben causa
d´esser vigilanti in questa materia, perchè, oltre il rispetto dellareligione, questa
peste saria più atta a turbare lo stato et quiete di quella Republica, che niun altro
accidente).406
Během dalších týdnů ale do Říma došly zprávy, které hovořily v tom smyslu, že
Janované postupují proti heretikům příliš benevolentně, což vyvolalo u Pia V.
nevoli. V dubnu byl proto vyslán do Janova, který papež chápal právem jako bránu
do Itálie, zvláštní pověřenec pro potlačení hereze.407 Ten se snažil o přísný postup
a požadoval pro ty ochotnější k nápravě trest galejí a nošení potupného oblečku
(habitello). To se předním Janovanům nelíbilo, ale razantní postup našel podporu u
papeže., což se ukázalo jako rozhodující.408 Následně byl ale trest zmírněn lékaři
Giovanni Agostinu Contardovi da Levanto a chirurgovi Lukovi Boerovi di
Genova.409
Posledním heretikem působícím v Janově, o němž bude řeč, byl pravděpodobně
Jacopo Bonfadio. Slovo pravděpodobně není použito mylně, neboť není zcela jasné,
zda Bonfadio skutečně heretikem byl, nebo ne.
Bonfadio se narodil před rokem 1509 v Gazanu, poblíž Lago di Garda. Po studiích
ve Veroně a v Padově přijal nižší svěcení. Od roku 1532 ve službách předních
církevních představitelů putoval v pozici sekretáře mezi Neapolí a Římem. Zdá se,
406

Ibid., s. 635-637.
Ibid., s. 638-639; srv. písemnost oznamující vyslání tohoto zmocněnce od Pia V.: „Pius PP. V.
Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Cum nihil nobis magis curae sit, quam ut
pernitiosa damnatarum haeresum semina ex omnibus christiani orbis partibus, et praesertim ex ista
civitate, quam in visceribus gerimus paternae dilectionis, omnia qua possumus solicitudine
evellantur et extirpentur. Idcirco mittimus ad vos venerabilem fratrem Archangelum, episcopum
theanensem, praelatum nostrum domesticum, virum eximia prudentia, doctrina, et catholicae
religionis zelo praeditum, nobisque magnopere gratum atque probatum, qui causas omnes ad
haereticam pravitatem quovis modo pertinentes istic iam motas, etin futurum quam diu ibi fuerit
movendas, audiat, cognoscat, reassumat, et prout iustitia suaserit, ac iuxta sacrorum canonum
constitutiones finiat, terminet atque decidat, quemadmodum ex aliis nostris literis ei directis latius
vobis constare poterit. Quare licet non dubitemus vos pro singulari vestra sapientia, et erga
catholicam religionem studio, quin sponte vos eidem Archangelo episcopo circa mandata nostra
exequenda omnem opportunum favorem et auxilium prompte atque libenter praestateris, cum
potissimum id ad vestram populorumque vestrorum quietem ac salutem praecipue pertinet“. Ibid.,
s. 706-707.
408
Ibid., s. 640-643.
409
Ibid., s. 644.
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že v těchto letech se spřátelil s Marcantoniem Flaminiem. V roce 1540 se vrátil do
Padovy, přičemž cestou se zastavil u Pietra Carnasecchiho ve Florencii. Po dalších
studiích a zisku doktorátu se stal vychovatelem syna Petra Bemba Torquata. V té
době už začínal získávat proslulost pro svoji literární tvorbu, díky níž byl pozván
roku 1544 do Janova, aby se ujal katedry filozofie. Ve stejném roce se stal i
oficiálním dějepiscem Janova.410 Tento vzdělanec byl nicméně obviněn ze sodomie
a 9. července 1550 v Janově popraven. Okolnosti jsou ale více než nejasné. Ikdyž i
mnozí současnící považovali obvinění za pravděpodobné, legitimní se zdál i názor,
že se jedná o pouhou zástěrku a pravým důvodem byla hereze Bonfadia. Styky
s příznivci Juana Valdése by tomu napovídaly.411
Zvláštním případem hereze byl čarodějnický proces v Triora, nacházejícím se ve
Valle Argentina (v ligurských Alpách), který započal v roce 1587. Obviněno
z tohoto zločinu bylo 32 žen a jeden muž, i když vyšetřování se týkalo snad až 200
osob. Podnět k zahájení procesu dali místní starší (Anziani), kteří byli zoufalí
z hladomoru. Jak ale ukázaly prameny, hlad byl spíše než magickými prostředky
způsoben rivalitou mezi místními frakcemi, kterým by se eventuální svalení viny
na někoho jiného nepochybně hodilo.
Vyšetřováním byl nejprve pověřen generální vikář biskupa z Albengy a zástupce
janovského inkvizitora. O povaze výslechů si nelze dělat nejmenší iluze: jedna
z žen po výslechu zemřela, jiná raději spáchala sebevraždu, než aby musela
podstoupit další kolo vyšetřování. Republika proto vyslala svého vlastního
komisaře Giulia Scribaniho, který nechal část vyšetřovaných převézt do Janova.
Zároveň ale pět z nich odsoudil k smrti kvůli zabití dětí. Případy byly prošetřeny
janovským trestním soudem (Rota criminale), který posvětil tři z předchozích
poprav a přidal jednu novou. Na následky Scribaniho vyšetřování mezitím zemřela
další žena. Celé vyšetřování ale nakonec i přes spory ohledně jurisdikce převzalo
Sant´Uffizio, které vytklo soudcům přílišnou důvěru ve výpovědi proti
Jeho stěžejním dílem byly Annalium Genuensium Iacobi Bonfadij Libri quinque ab Anno
MDXXVIII. Recuperatae libertatis usque ad Annum MD, které ale vyšlo až posmrtně v roce 1586
v Pavii. Celým titulem Annalium Genuensium ab anno MDXXVIII recuperatae libertatis vsque ad
annum MDL. Iacobi Bonfadij Libri quinque. Nunc primum in lucem editi, & ab innumeris mendis,
quibus complures manu scripti referti erant, emendati & indice locupletissimo aucti. A Bartolomeo
Paschetto Veronensi medico et philosopho / Papiae, apud Hieronymum Bartolum, 1586.
411
Při zpracování krátkého Bonfadiova medailonku jsem vycházel z Urbani, Rossana, Iacopo
Bonfadio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XII, Roma, Istituto dell´Enciclopedia italiana,
1971; srv. v tomto ohledu už jednou citovaný list Pietru Carnasecchimu z roku 1541 v příloze č. 4,
v němž se vyjadřuje o Valdésovi jako o jednom z nejvzácnějších mužů Evropy a vyjadřuje svou
lítost vůči Flaminiovi, který byl podle jeho názoru největším Valdésovým obdivovatelem.
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předpokládaným čarodějnicím a čarodějům, stejně jako krutost při samotném
vyšetřování. Během doby, kdy se Svaté oficium do věci vložilo, zemřelo ve vězení
dalších pět žen. Jak prameny napovídají, alespoň někteří se nakonec vátili živí zpět
do svých domovů.412

2. 2. 3 Shrnutí
I když se Janovské autority snažily zlehčovat u kurie přítomnost heretiků na území
republiky sv. Jiří jejich označením za osoby nízkého původu – a někteří z nich z
nižších sociálních vrstev zřejmě opravdu pocházeli – nelze přehlédnout, že ve
výčtu, který byl v této kapitole podán, nechyběli chirurg, lékař či učitel aritmetiky.
Jedním z obviněných byl i hrabě Fieschi. Odmítání kultu svatých a obrazů by
svědčilo spíše pro kalvinistickou orientaci recipientů reformačního učení. To se
zdají potvrzovat i zmínky o večeři Páně a pojímání pouze symbolické přítomnosti
Krista v eucharistických způsobech. Na druhu stranu je přinejmenším v Bonfadiově
případě zjevný vliv Juana de Valdése.
Složení heretiků se tedy zdá sociálně poměrně pestré (méně už co se týče naukové
rozmanitosti), nicméně to je asi to nejkonkrétnější, co o hereticích v republice sv.
Jiří v 16. století můžeme říct. Nechyběl ani odstrašující případ honu na čarodějnice,
který svědčí o metodách postupu při vyšetřování podobných případů. Rozsahem
počtu vyšetřovaných osob se zdá být tento případ největším v rámci sledovaného
období. Kongregace Svatého oficia se v tomto případě ukázala jako instituce
snažící se o korekci nevhodných praktik, které byly v tomto případě společné jak
církevní, tak světské moci.
Republika se snažila zachovat si v postihu hereze vlastní jurisdikci, ale jak
v případě Bartolomea Bartocciho, tak v kauze honu na čarodějnice si nakonec
Sant´Uffizio vymohlo vlastní zásah. V Bartocciho případě tomu tak bylo i za cenu
ohrožení vzájemných obchodních vztahů se švýcarskými kantony, ačkoli praktický
dopad Bartocciho vydání do Říma a jeho následné upálení na obchod mezi Janovem
a Ženevou, resp. Bernem, zřejmě nemělo.
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Del Col, Andrea, L´Inquisizione in Italia, s. 582-54.
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2. 3. Neapolské království a Sicílie

Neapolské království a osobnosti s ním spojené sehrály v dějinách italské
heterodoxie zásadní roli. Rozlehlost království a etnická pestrost jeho obyvatel byla
důvodem, že se zde dalo setkat s mimořádně pestrou řadou řady různých vyznání.
Hlavním činitelem, který ovlivnil nejen církevní a obecněji náboženské dějiny této
oblasti, bylo bezpochyby Španělsko. Proto považuji za vhodné, pokusit se nejprve
nastínit důvod a původ tohoto významu, přičemž organicky přejdu k popisu
sledovaného tématu.

2. 3. 1 Význam Španělska pro dějiny Itálie na konci
středověku a v raném novověku

Jedním ze základních fenoménů přítomných v dějinách Španělska byla
bezpochyby tzv. reconquista. Zatímco zpočátku šlo spíše o reflexivní snahu
zbylých severošpanělských dominií ubránit se tlaku muslimských vojsk, během
vlády asturského krále Alfonse III., která probíhala mezi lety 866 a 910, došlo
k prvnímu programovému vyhlášení znovudobytí ztracených území. Tato idea se
nicméně během následujících staletí měnila a v některých obdobích byla spíše
snahou o docílení hegemonie na Iberském poloostrově, než o úplné poražení
muslimských států.413
Papežové od 11. století podporovali reconquistu jakožto křížovou výpravu a jejich
písemnosti obsahují termíny jako recuperare, liberare, reparare či restaurare; zdá
se, že až do té doby snahy o znovuobsazení ztracených území nemělý výrazný
duchovní náboj, ale převažovaly jasně politické, hospodářské a vojenské důvody.
Po poměrných úspěších v následujících století idea křížové výpravy během 14. a
15. století relativně zeslábla a znovu byla výrazně obnovena až za Katolických
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veličenstev, Ferdinanda II. Aragonského (1452-1516) a Isabely Kastilské (14511504).414
Jejich sňatkem vznikla unie Kastílie a Aragonie, kterou můžeme pro zjednodušení
nadále nazývat Španělskem, ač se rozhodně nejednalo v žádném případě o jednotný
stát, především vnitřní záležitosti byly silně v rukou lokálních autorit. Oproti tomu
byla provozována společná zahraniční a vojenská politika.415
Ferdinand ale zřejmě plánoval dynastické spojení obou korun do budoucna už jako
následník aragonského trůnu – ve své závěti z roku 1475 prohlásil za dědičku svou
prvorozenou a tehdy jedinou dceru Isabelu. V této závěti se nachází i tato formulace
týkající se jeho dcery: „Protože je dcerou tak vynikající královny a matky, přeji si
a taktéž poroučím k velkému užitku řečených království a pro pokračování spojení
s královstvím kastilským a leónským, aby jeden kníže byl králem, pánem a vládcem
jich všech…“416
Ferdinand si každopádně získal povést schopného a úspěšného panovníka. Velmi
pozitivně ho ve svém zřejmě nejznámějším díle Vladař hodnotil Macchiavelli
v kapitole nazvané Jak a čím se získává úcta lidu:
„Nic není v tomto směru účinnějšího než velká vítězství a vlastní příklad statečnosti, jak si
můžeme ověřit na našem současníkovi, španělském králi Ferdinandu Aragonském. Ačkoli
zpočátku neseděl příliš pevně na svém trůně, neustálými a úspěšnými výboji se postupně
stal prvním mezi křesťanskými králi. Dobyl si respektu i slávy.
Hned na počátku své vlády zaútočil proti Granadě a její dobytí se stalo základem příští
moci. Současně tím dokonale zaměstnal kastilské barony, takže neměli ani čas pomyslet na
vzpouru, a než se později stačili rozkoukat, držel moc už pevně v rukou. Během dlouhé války
si pozvolna vybudoval spolehlivou a zdatnou armádu, jíž živil z prostředků církve a
dobývaných území. Aby se později mohl pustit do plnění dalších, mnohem důležitějších
plánů, vyhnal ze své říše Maury a Židy, aby si naklonil církev. To byl také jeho jediný
politováníhodný a nemoudrý tah. Ve jménu církve pak zaútočil proti Africe, vtrhl do Itálie
a napadl Francii. Jedna výprava stíhala druhou. Než lid stačil strávit údiv a obdiv na
jedním vítězstvím, už začínalo další tažení. Na vzpoury neměl nikdo ani pomyšlení.“417
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Ibid., s. 76-77.
Ibid., s. 103-104; během vlády Filipa II. se ujal termín la Monarquía hispánica, který prakticky
značil tu část impéria Habsburků, která se nenacházela ve střední Evropě. Ibid., s. 105.
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I po nástupu vnuka Katolických veličenstev Karla V. na říšský trůn bylo Španělsko
- zejména Kastílie, k níž přináležela zámořská území v Americe - základnou jeho
moci. Přesto jeho politika rozhodně nebyla ryze hispanocentrická, neboť na řízení
jeho dominíí na Iberském poloostrově a dalších državách s nimi spojených se
podíleli i mnozí cizinci.418
Vraťme se ale zpět k Ferdinandovi a Isabele a k záležitostem, které jsou zmíněny
v úryvku Macchivelliho. Snaha o prosazení a navýšení královské moci spojená
s důrazem na historickou a mesianistickou úlohu Španělska je totiž něčím, co bude
pro další vývoj Evropy a úžeji Itálie klíčové.
Jean Delumaeu ve svém dílem zabývajícím se historickým vývojem milenarismu
pojednal i o jeho vlivu ve Španělsku. Za velmi důležitý považoval spis
pravděpodobně z první poloviny 15 století Příchod Antikristův (La Venguda de
Antichrist). Jedná se o dílo neznámého autora, jenž o sobě hovořil jako o „menším
bratru řádu Ducha svatého“, což naznačuje spojitost s učením Jáchyma z Fiore
(1135-1202). Juan Alemán, jak se také označoval, předpovídal příchod nového
Davida (reformního papeže) a skrytého (encubierto) císaře posledních časů, který
v souladu s papežem povede chudé, kteří vyhladí muslimy, Židy a nedobré
křesťany ve Španělsku, posléze dobude Jeruzalém, porazí Antikrista a zahájí tak
milénium. Francouzský historik zmiňuje i proroctví Franceska Eximenise (zemřel
1419). Roku 1486 válečník Rodrigo Ponce de León (1443-1492) začal se souhlasem
Katolických veličenstev šířit komentář k údajným proroctvím Jáchyma z Fiore a sv.
Izidora (560-636). Obracel v nich v prospěch Ferdinanda témata nového Davida a
encubierta. 419
Není bez zajímavosti, že mesianistické charisma se připisovalo i francouzským
králům. Vzájemné zápolení o zisk hegemonie v Evropě lze tedy interpretovat i jako
snahu o legitimizaci vlastní pověsti či vice versa.420
Královští manželé se aktivnímu zapojení do církevního dění nevyhýbali. Snažili se
prosazovat co největší vlastní suverenitu v této oblasti, aniž by odmítali respektovat
duchovní autoritu papežství. Zvláštní vztah si Ferdinand vytvořil s vicekancléřem
418
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pěti papežů a následně i papežem Rodrigem de Borja (či Borgia, v papežském úřadu
známém jako Alexandr VI.). Mimo jiné to byl on, kdo udělil manželům titul
Katolických veličenstev.421
Koruna si nárokovala právo rozhodování o dvou významných náboženských
menšinách v říši – Židech a muslimech. Stručně to vyjádřila Isabela Kastilská roku
1477: „Všichni Židé z mých království jsou moji a jsou pod mou ochranou a záštitou
a mně přísluší chránit je a bránit a udržovat v právu.“422
Problém, který se týkal spolužití s křesťanů s Židy, byl vlastně dvojí. Po více či
méně vynucených konverzích Židů na křesťanskou víru v letech 1391 a 1415
existovala mezi těmito novými křesťany – nazývanými také conversos – stále živá
tradice předků a mnozí z nich praktikovali kryptojudaismus. Druhým problémem
bylo to, že koexistence s židovskou vírou znamenala ohrožení pro církev, protože
mohlo k docházet ke konverzím i opačným směrem.423 Tak se dal zřejmě
interpretovat i onen přežívající kryptojudaismus.424 Už v letech 1412 a 1465 byla
v Kastílii nařízeny diskriminace a segregace židovského obyvatelstva, nezdá se ale,
že by tato nařízení byla prakticky aplikována. Ke skutečnému oddělení židovských
čtvrtí došlo až po roce 1480. Už v roce 1478 byla navíc pro odstranění problémů
s odpadlictvím konvertitů založena inkvizice. Ta měla ale podle platného práva
možnost soudit pouze ty, kteří byli pokřtěni. Vyhnání Židů a současně procesy
s conversos tedy byly součástí jedné strategie sledující cíl obrácení nevěřících či
odpadlíků. V březnu 1492 měli ti Židé, kteří by se nenechali pokřtít, opustit do čtyř
měsíců všechna království pod vládou Katolických veličenstev. Šlo o snahu
definitivně vyřešit problém, který nevyřešily ani vyhnání Židů pouze z několika
určených panství, organizované inkvizicí.425
O měsíc později bylo stejné nařízení vydáno i v Barceloně a v Zaragoze. Většina
Židů podle dochovaných pramenů zřejmě dala přednost emigraci, resp. vyhnání.
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Počet Židů, kteří se vystěhovali, je odhadován zhruba na 80 000 – 150 000. Pro tuto
práci je důležité, že řada z nich zamířila do Itálie.426
Působení španělské inkvizice, jejíž fungování započalo už před vyhnáním, bylo do
značné míry motivováno až posedlostí čistotou krve (limpieza de sangre), což
znamenalo, že existoval nátlak, aby vysocí církeví i světští hodnostáři pocházeli
nikoli z řad conversos, ale starobylých křesťanů (cristianos viejos).427 Po počáteční
fázi katecheze jmenovali panovníci dva dominikánské inkvizitory, kteří začali
úřadovat v listopadu 1480, k čemuž už dříve získali od papeže pravomoc. Proti
velmi tvrdému a patrně i protiprávnímu postupu těchto inkvizitorů se ale postavil
papež Sixtus IV., který jim přikázal postupovat ve shodě s biskupy, povolil možnost
odvolání se do Říma a možnost odpuštění v případě upřímného pokání konvertity
před zahájením procesu. Tato opatření byla ale zrušena už v polovině roku 1483,
kdy papež jmenoval velkým inkvizitorem dominikána fra Tomáse de Torquemada.
V následujících letech byla vytvořena Inkviziční rada (Consejo de la Suprema y
General Inquisición) a v letech 1484, 1488 a 1498 byla sepsány pokyny
(Instrucciones) pro působení tribunálů a pro nakládání s konfiskovaným
majetkem.428 Ferdinand nicméně jak se zdá používal inkvizičního tribunálu i
k dosažení svých politických cílů a upevnění své pozice. Z instituce se vlastně stal
orgán dohlížející na jednotu víry jakožto základního předpokladu pořádku.429
V roce 1481 se odehrálo první z tzv. auto de fe, při němž bylo na hranici upáleno
šest odsouzených.430
Pojetí inkvizice, tak jak byla praktikována ve Španělsku, ovlivnilo i postup vůči
nevěřícím a heterodoxním skupinám v zemích, do nichž španělští panovníci
expandovali. Tím se dostáváme k začátkům tzv. válek o Itálii. Klíčový zde byl
konflikt s Francií, resp. dynastií Valois. V dohodě z Tours-Barcelony ze srpna 1493
Ferdinand „slíbil, že bude respektovat Karla VIII. „při opětovném získání
jakéhokoli práva, jež mu přísluší v neapolském království“, a nebude už vytvářet
žádné manželské svazky s rodinou svého bratrance Ferranta. Ve Ferdinandových
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očích však existoval velký rozdíl mezi tímto respektováním a prostým a
jednoduchým akceptováním vojenského dobytí, jež by bylo namířeno nejen proti
Ferrantovi Neapolskému, nýbrž i proti právům, na něž si Ferdinand Katolický dělal
nárok jako dědic Alfonse V., a proti právům Svatého stolce, jemuž bylo Neapolsko
vazalsky podřízeno. Rovnováha byla založena na jemné hře, jež byla zjevně
úspěšná, když po Ferrantově smrti v lednu 1494 papež uznal za krále jeho syna
Alfonse II. a vyhlásil, že francouzská a jakákoli další práva je třeba řešit právní
cestou.“431
Následovaly domnívám se dosti dobře známé události – převrat v Miláně, po němž
Ludovico Sforza vyzval Karla VIII. k příchodu do Itálie, čehož Nejkřesťanštější
král využil a došel až do Neapolského království. Alexander VI. nicméně Karlovi
toto království nesvěřil a Katolická veličenstva považovala postup Karla za
odporující dohodám. V tu dobu Alfons II. (1448-1495) abdikoval ve prospěch
svého syna Ferranta (Ferdinanda) II. (1469-1496), který utekl na Sicílii a kterému
se posléze dostalo podpory od Ferdinanda a Isabely. Angažovali se v tzv. Svaté lize,
v níž po boku papeže, Milánského vévodství, Benátek a císaře Maxmiliána I.
přispěli ke stažení většiny Karlova vojska z Itálie. Zanechal posádku pouze
v některých pevnostech v Neapolském království. Tito vojáci kapitulovali
s výjimkou Tarenta a Gaety až v srpnu 1496. Mezitím se podařilo na trůn opět uvést
Ferranta II.
Právě v tomto kontextu papež udělil Ferdinandovi a Isabele titul Katolických
veličenstev. Příměří mezi Karlem VIII. a španělskými vladaři začalo platit od
konce dubna 1497, v srpnu 1498 byla už s Ludvíkem XII. podepsána dohoda
z Marcoussisu, která předpokládala vyřešení problému nároků na Neapolské
království skrze arbitráž. Ve stejné době došlo i, jak se ale prokázalo až později,
k významnému vytvoření příbuzenských svazků dynastie Trastámara s Habsburky.
Ludvík se roku 1499 opět zmocnil Milánského vévodství. O rok později, v říjnu a
listopadu roku 1500, došlo k dohodě mezi ním a Katolickými veličenstvy –
Ludvíkovi měl připadnout v Neapoli královský titul, Neapol, kraj Labor (Terra di
Lavoro), Abruzzo a polovina cla z dobytka z Basilikaty. Ferdinand a Isabela dostali
do držení Kalábrii, Apulii a druhou polovinu z cla dobytka. Nepokoje
v Neapolském království ale stále trvaly, protože jedna část baronů se klonila
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k Francii, druhá k Aragonii. Problém byl i s přesným výpočtem cla. Spor vyústil ve
válku, v níž uspělo Španělsko, které tak díky už předcházející vládě na Sicílii
zaujalo pozici hegemona jižního Středomoří.432 I přes nové války a zvraty si
Španělsko toto postavení udrželo a mohlo tak uplatňovat jak na Sicílii, tak
v Neapolském království svoji politiku.
Od roku 1503 Neapol ale přestala být královským sídelním městem. I přes zisk
království vojenskou silou se Ferdinand choval vůči království spíše jako vůči
dědičné državě. Považoval ho za součást federálního systému aragonské koruny,
společně se Sicílií a Sardínií. Od roku 1532 pak byl místokrálem jmenován Pedro
de Toledo (1480-1553), druhorozený syn vévody z Alby. Už v roce 1519, kdy byl
Karel zvolen císařem, patřil k jeho nejbližšímu okolí. Během jeho působení v úřadu
místokrále jeho prestiž natolik stoupla, že provdal svou dceru Eleonoru za Cosima
Medicejského. V letech 1556-1558 pak působil jako místokrál Toledův synovec
vévoda z Alby, známý pro své nemilosrdné potlačení vzpoury v Nizozemí.433
Funkční období místokrále trvalo obvykle jen několik měsíců. Toledo se k úřadu,
který mu byl svěřen, snažil přistoupit zodpovědně a seznamoval se se zvyklostmi
království. Místní šlechta se snažila během císařovi návštěvy v Neapoli v roce 1535
o odvolání Toleda a o zisk větších pravomocí, ale panovník zůstal neoblomný.
Toledo naopak po Karlově odjezdu svoji vládu ještě upevnil a provedl reformu
soudů. Vzhledem k nebezpečí protestantismu v roce 1544 zavedl cenzuru pro
náboženské publikace, v roce 1550 pak byla rozšířena i na ostatní tisky. Nařídil také
rozpuštění soukromých intelektuálních spolků. Už ve 30. letech zavedl – po vzoru
ostatních španělských dominií – nový systém projednávání a vyšetřování zločinů,
který omezoval práva obviněných a byl oproti dřívější praxi více utajený. Byla
patrná snaha o potření zločinu, ať už se týkal víry, nebo jiných přestupků.
Správní orgány na jihu Itálie byly relativně komplikované: „Jako v té době ve
většině evropských zemí existovaly i na Sicílii a v Neapoli tradiční parlamenty,
které sestávaly ze zástupců privilegovaných vrstev a scházely se na panovníkův
pokyn. V sicilském parlamentu zasedali poslanci tří tradičních stavů: feudální
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šlechty, duchovenstva a královských měst. V Neapoli byla od roku 1504
v parlamentu zastoupena pouze šlechta a města. Obecně vzato, pravomoci
parlamentu doznaly omezení. Jeho hlavním orgánem se od roku 1505 stala tzv.
Paralelní rada, která zastřešovala celý správní systém a ujímala se vlády pokaždé,
když úřadující místokrál zemřel. Dalším článkem v mocenské hierarchii byla
Posvátná královská rada, jež se stala nejvyšším odvolacím orgánem v celém
království. Soud zvaný Vicaria byl odvolacím orgánem prostřední úrovně ve věcech
trestních pro všechny provinční soudy a soudem prvoinstančním pro Neapol a
nebližší okolí. Nejvyšším finančním orgánem byla tzv. Sommaria. Všechny tyto
orgány vykonávaly ve sféře jim svěřené i moc soudní, kterou měly i vůči svým
zaměstnancům. Sommaria řešila kupříkladu veškeré daňové spory.“434
V těchto úřadech působili většinou školení právníci (togati), kteří zaujímali
tradiční pozice šlechticů, kterým omezování jejich privilegií pochopitelně vadilo.
Většina komunit (università), ale byla lénem některého ze šlechticů a soudní moc
tak i nadále vykonávali ti, kteří k tomu od toho kterého suveréna dostali pověření.435
K poslední zásadní změně došlo v roce 1558, kdy byla v Madridu zřízena Rada pro
Itálii (Real y Supremo Consejo de Italia), která se zabývala správou Neapole,
Sardínie, Sicílie a Milána. Plnila zároveň funkci odvolacího soudu pro většinu
záležitostí týkajících se tohoto území.436Jak ale dosvědčuje protišpanělská vzpoura
v roce 1585 v Neapoli, doprovázená brutálním usmrcením poslance parlamentu
Giovana Vincenza Staraceho, jejíž rozbuškou bylo rozhodnutí městské rady o
zdražení chleba, Španělé si nikdy nemohli být vládou na jižní Itálií tak docela
jistí.437
Roku 1547 ztroskotal pokus místokrále zavést do království španělskou inkvizici.
Pro šlechtu šlo především o narušení tradičních privilegií království, podobně jako
u dříve zmíněných úřadů. K tomu je samozřejmě třeba přidat už tehdy nepříliš
lichotivou pověst Supremy. Protesty nezmírnily ani popravy nespokojenců, naopak
se rozhořel regulérní ozbrojený konflikt. Císař nařídil, aby Neapol složila zbraně a
vzdala se. Vzbouřencům byla udělena milost a Karel slíbil ponechat inkvizici
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v tradičním pojetí. To nicméně neplatí pro Sicílii a Sardínii, kde byla zavedena už
kolem roku 1500.438

2. 3. 2 Alumbrados a Juan de Valdés (1509-1541)

Inkvizice se ve Španělsku nezabývala pouze křesťany podezřelými z odpadnutí
k judaismu. Především po nástupu Karla I. na říšský trůn se do Španělska čím dál
intenzivněji dostávalo učení Erasma, které už předtím bylo známé především
v prostředí univerzity v Alcalá, která byla založena kardinálem Franciskem
Jiménezem de Cisnero (1436-1517), od roku 1495 toledským arcibiskupem a
později velkým inkvizitorem. S Erasmem měl možnost seznámit se blížeji např. i
humanista a converso Juan de Vergara (1492-1557). Proti Erasmovi se naopak
stavěli především členové žebravých řádů. V roce 1527 se ve Valladolidu konalo
setkání zástupců těchto řeholních řádů, které se ale pro odsouzení Erasma
nevyslovilo, což se dalo pokládat za úspěch humanistů.439
Vhodné se mi jeví uvést zde úryvek, v němž se obecně o nepříliš dobré znalosti
latiny a o značné ceremonialitě španělské víry ve Španělsku zmiňuje Francesco
Guicciardini, který ve Španělsku v letech 1512-1513 působil jako vyslanec:
„Non sono vòlti alle lettere, e non si truova né nella nobilità [né] negli altri, notizia alcuna,
o molto piccola ed in pochi, di lingua latina. Sono in dimostrazione ed in cose estrinseche
molto religiosi, ma non in fatti; sono di cerimonie infinite, le quali fanno con molte
reverenzie, con umilitá grande di parole e di titoli, con baciamenti di mano; ognuno è loro
signore, ognuno li può comandare; ma sono da andare discosto, e fidarsi poco di loro.“440

Guicciardinimu se tedy Španělé do značné míry jevili jako pokrytci a nevzdělanci,
kterým se nedá důvěřovat. Ceremonialita, další z motivů, které zmiňuje, byla
kritizována právě Erasmem a jeho přívrženci.
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Směrem, který byl pro Španělsko specifický, byl tzv. alumbradismus. Vycházel do
značné míry z františkánské spirituality podporované kardinálem Cisnerem.441
Nejvýznamnějším dílem, které ale zůstalo v mezích ortodoxie, byla pravděpodobně
Třetí duchovní abeceda (Tercer Abercedario, 1527) z pera františkána Franciska de
Osuna (1492/1497-cca. 1540).442 Františkánská mystická škola věřila v mystickou
metodu známou jako recogimiento (usebrání se), ve smyslu uchýlení se duševně
k Bohu. Příznivci této metody se nazývali recogidos. Část této školy, odsouzená
generální kapitulou františkánského řádu v roce 1524, zdůrazňovala pasivní spojení
duše s Hospodinem. Tato metoda byla nazývána dejamiento (zanechání, opuštění)
a ti, kteří ji provozovali dejados nebo alumbrados (osvícení). Z těch, kteří s tímto
hnutím sympatizovali, byla inkvizicí patně souzena beata Isabela de la Cruz,
františkánská terciářka, která pobývala v paláci vévody Mendozy v Guadalajaře.
Toto hnutí vyvolávalo podezření především kvůli tomu, že se v tu dobu začalo
výrazně v Německu šířit luteránství.443
Isabela byla zatčena společně s dalším alumbradem Pedrem Ruizem de Alcaraz
v dubnu roku 1524.444 Z procesu měli vyjít jako nepochybní heretici a roku 1529 se
měli v Toledu účastnit v nezáviděníhodné pozici auto de fe. Pozornost inkvizice se
následně přesunula na Valladolid, kde existoval mystický kroužek vedený
Franciskou Hernández, jejímž největším ctitelem byl kazatel Francisco Ortiz.
V jejím domě se střídali i příznivci Erasma, postupně mezi nimi ale vypukly spory.
Franciska byla zadržena v březnu 1529 a Ortiz byl rovněž zatčen a poslán do
kláštera. Ve stejnou dobu byl souzen i erasmián Diego de Uceda, který kritizoval
zejména pověrčivost a přílišnou důležitost přikládanou zázrakům. Nakonec byl
nucen zřeknout se svých názorů během auto de fe v Toledu v roce 1529.445
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Obvinění z alumbradismu a luteránství byla vznešena i proti muži, který byl jednou
z ústředních postav reformace v Itálii, Juanovi de Valdés.446
Valdés se narodil v roce 1509 v kastilském městě Cuenca v rodině conversos.
V historii jeho předků nalezneme i jednoho příbuzného upáleného pro praktikování
judaismu, konkrétně šlo o jeho strýce, který zemřel v roce 1491.447 S inkvizicí měl
co do činění i jeho otec Fernando. Juanův bratr Alfonso (1490-1532) se stal
významným diplomatem, úzkým spolupracovníkem Mercurina da Gattinara (14651530) v císařské kanceláři a nakonec i latinským sekretářem Karla V. Byl rovněž
autorem spisu Dialog o událostech přihodivších se v Římě (Diálogo de las cosas
ocurridas en Roma, 1527), který se zabýval událostmi spojenými s tzv. sacco di
Roma. Tento spis zůstal nedokončený, přesto byl označen za heretický a marranský
papežským nunciem Baldassarem Castiglionem (1478-1529), pozdějším autorem
Dvořana. To nicméně Alfonsa neodradilo a mezi lety 1528 a 1529 sepsal dialog
obdobného znění Dialog Merkura a Cháróna (Diálogo de Mercurio y Carón), který
byl jednak apologií císařské politiky vůči papežství a Francii, zároveň byl
prodchnut kritikou církevních poměrů v erasmovském duchu. V těchto dialozích se
zmínil pozitivně jak o Erasmovi, tak o Lutherovi. Text byl dokonce označen jedním
autorem jako „sesquilutheranum“. Zdá se, že Alfonsa před pronásledováním ze
strany inkvizice zachránila jednak příslušnost k císařskému dvoru, ale především
náhlá smrt ve Vídni v roce 1532.448 Tyto spisy ale po usmíření mezi papežem a
císařem zůstaly dlouho nevydány a zdá se, že vyšly až těsně po krachu jednání
v Řezně v roce 1541.449
Juana de Valdés hluboce ovlivnila doba strávená na dvoře Diega Lopéze Pacheca
v Escaloně poblíž Toleda mezi lety 1523 a 1524, během níž se setkal s řadou
alumbrados, především následníkem Franciska de Osuna Pedro Ruizem de
Alcaraz, který byl jinak nevzdělaným laikem (idiota y sin letras). Krátce poté byl
Alcaraz na příkaz inkvizice zatčen a o několik let později odsouzen k doživotnímu
žaláři.450
Jeho životopis jsem sepsal především podle studie Massima Firpa předcházející kritické edici
několika Valdésových děl: Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano; Domande e risposte; Della
predestinazione; Catechismo, Firpo, Massimo (a cura di), Torino, Einaudi, 1994.
447
Nieto, José C., Juan de Valdés y los Origenes de la Reforma en España e Italia, s. 169-170.
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Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano, s. XX.
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Zdá se, že Alfonso byl velmi kritický vůči papežské politice během luteránské krize. Nieto, José
C., Juan de Valdés y los Origenes de la Reforma en España e Italia, s. 281-282.
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Tyto informace o Valdésovi jsou známé právě díky Alcarazově procesu, jinak o Valdésově dětství
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446

141

V té době byl alumbradismus (huius scandalosae inventae viae illuminatorum seu
dimittentium se) odsouzen už zmíněnou generální kapitolou františkánů a byl příkře
odsouzen i inkvizičním ediktem.451 Jak se psalo v obžalobě Juana de Vergara ze
strany inkvizice v roce 1533, učení alumbrados bylo považováno za velmi blízké
(muy vezinos) učení Luthera.452
Klíčové prvky tohoto učení spočívaly v přesvědčení, že jedinou zárukou pravého
výkladu Písma je osvícení Bohem; pravé přichýlení se k Hospodinu svým
způsobem zbavuje věřícího povinnosti účasti na ceremoniích, svátostech a
zachovávání církví daných nařízeních. Alumbrados zdůrazňovali nedostatečnost
vnějších skutků a zasazovali se o uznání primátu Boží milosti v otázce spásy a
zásluh.453 Důležitým motivem bylo i přesvědčení o nutnosti postupného uvádění do
vnitřního smyslu Písma, jak ho vykládala Isabela de la Cruz.454 Zároveń byla mezi
příznivci alumbradismu snaha po nepříliš výrazné vnější kritice církve a značný
nikodémismus.455
Po zatčení svých mentorů se Valdés mezi lety 1526 a 1530 věnoval studiu
kanonického práva, Písma, teologie, latiny, řečtiny a hebrejštiny na univerzitě
Alcalà de Henares. Zde byl žákem Juana de Vergara, který byl v pozdějším
invkizičním procesu obviňován z luteranismu a alumbradismu, což odmítal. Hlásil
se ale k učení Erasma.456
Na unvierzitě v Alcalà se Valdés zřejmě dostal do styku s více muži později
obviňovanými z hereze. Stíhán a nakonec odsouzen jako „hereje apóstata, fautor y
encubridor de herejes“ byl Costantino Ponce de la Fuente (1502-1560) a možná

Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano, s. XXII-XXIII.
Ibid., s. XXV.
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Ta měla učit své žáky číst Bibli bez „apetito de entender lo interior de ella ni gustar en el espíritu
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vzhledem k pozdějším církevním dějinám překvapivě i sv. Ignác z Loyoly (14911556).457
Ovlivněn tímto prostředím Valdés sepsal svůj jediný spis, který vyšel ještě za jeho
života, byť anonymně (autor byl označen jako religioso) – Dialog o křesťanském
učení (Diálogo de doctrina Christiana, 1529).458 Autor v něm výslovně
vyzdvihoval „vynikajícího doktora, opravdového teologa, který dosud žije a který
se jmenuje Erasmus Rotterdamský“ (excelente doctor verdaderamente theólogo,
que agora bive, el qual se llama Erasmo Roterodamo). Mimo to ale spis obsahuje
i překlady úryvků z děl Luthera, Melanchthona či Ecolampadia, aniž by v tomto
případě uváděl pramen inspirace.459
Hlavním tématem je trvání na „perfeción“ jakožto cíli křesťanského života a
definice „varón espiritual“ připsaná nikoli knězi či žebravému řeholníkovi, ale
tomu „que gusta y siente las cosas spirituales y en ellas se deleyta y descansa, y de
las corporales y exteriores ningún cazo haze, antes las menosprecia como cosas
inferiores a él, y en fin el que tiene puesto en Dios todo su amor y lo vivifica y
conserva la gracia del spíritu sancto, agora sea mancebo, casado, clérigo o
frayale“; protiklad křesťanů, kteří jsou „spirituales“ a „evangélicos“, kteří znají
„la libertad evangélica“ oproti „supersticiosos“ a „cerimoniáticos“ a rozpor mezi
vírou a rozumem co se týče pochopení božských tajemství; centralita „secretas
inspiraciones que se atrubuyen al spíritu sancto“ jakožto základ a záruka odpovědi,
která je „sabiduría venida dal cielo, […] sciencia sabrosa“ jež „de tal manera se
imprime y encaxa en nuestros ánimos que nos da fervor y efficacia para predicar
la bondad y misericordia de Dios muy de otras manera que si no la tuviéssemos,
puesto caso que alcançássemos toda la sciencia que con fuerças humanas se puede
alcançar“; opatrná rezervovanost, která radila uchovávat určitá učení
„imprimadas y encaxádas en el ánima“ spíše než „escritas en los libros“ e
vybídnutí k poslušnosti vůči vladařům, prelátům a kněžím pouze „porque se guarde
enteramente la paz e Concordia Christiana“; tvrzení, že „no somos obligados a
servir Dios por la Yglesia, sino a la Yglesia por Dios“, s tím následkem – plným
zjevných nikodemických implikací – že „los mandamientos de la Yglesia […] basta
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para cumplir con ella que los guardemos exteriormente y, aunque los guardemos
de mala gana, con tanto que los guardemos cumplimos con la Yglesia, porque ella
solamente juzga de lo exterior.“460
Nieto konstatuje, že Valdés se od Erasma lišil větším pesimismem, co se týče
schopnosti věřícího pozvednout se k Bohu. Pouze Duch svatý mu k tomu může dát
sílu. Ačkoli na první pohled se tento rozdíl jeví spíš drobný, Nieto má za to, že je
tato koncepce teocentrická, nikoli antropocentrická.461
Těsně před plánovaným vydáním byl tento spis předložen k posouzení komisi
teologů, kteří – ačkoli část z nich byla Valdésovými přáteli – doporučili, aby se jím
začal zabývat velký inkvizitor, v tu dobu sevillský arcibiskup Alfonso (Alonso)
Manrique de Lara (1476-1538). Ten pro změnu povolal k posouzení profesora
teologie na alcalské univerzitě a inkvizitora v Navaře Sancho Carranzu, který se
vyslovil pro vydání, ale po úpravě některých pasáží.462
Na jaře a v létě roku 1529 byla ale zatčena řada Valdésových přátel či příznivců
pro podezření z alumbradismu. Tato obvinění a zatýkání pokračovala i
v následujících letech a Valdés byl zřejmě poněkud psychicky nevyrovnaným
knězem Diegem Hernándezem označen mezi lety 1532 a 1533 za člena „cohors
sive factium lutheranorum“.463
Valdés, proti kterému byl téměř s určitostí zahájen proces, se rozhodl raději Iberský
poloostrov opustit a uchýlil se do Itálie. Valdésův Dialog byl tedy alespoň umístěn
do Indexu vydaného Supremou v roce 1551.464
V srpnu roku 1531 je dosvědčena Valdésova přítomnost v Římě, kde se setkal
s Juanem Ginézem de Sepúlveda (1489/1490-1573), španělským humanistou,
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filozofem a teologem, který byl později protivníkem Bartolomea de las Casas v tzv.
Valladolidské kontroverzi. V následujícím roce se Valdésovi dostalo fuknce
tajného komorníka Klementa VII. a na konci téhož roku se stal i císařským
sekretářem. V dalších měsících se s ohledem na pohyb císařského dvora objevil
v Mantově a v Boloni. Po bratrově smrti mu byla přislíbena výplata důchodů
přislíbených Alfonsovi a právo nahradit ve funkci archiváře (offitio di archivario)
v Neapolském království, což bylo podle všeho zaměstnání sloužící pouze k zakrytí
jeho ne zcela jasné politické funkce související s jeho styky s papežstvím a zejména
císařstvím (zachoval si i nadále funkci sekretáře). Ve stejné době přijal i nižší
svěcení, které bylo nezbytné pro výkon funkce svěřené mu papežem.465
Do Neapole se Valdés vydal na podzim roku 1533. Úřadu archiváře se nakonec
neujal, protože byl zrušen. Španělovi ale byla vyplacena slušná náhrada. 466 V roce
1537 se ujal funkce veedor de los castillos Neapolského království, ale zřejmě šlo
opět pouze o funkci znamenající určitý příjem bez reálné aktivity. Jinak se jeho
finanční situace jevila jako velmi dobrá.467
Na konci roku 1535 a počátku následujícího roku Valdés sepsal Dialog o jazyce
(Diálogo de la lingua), zabývající se vznikem a vývojem kastilštiny.468 Během
postního období roku 1536, během slavností, které doprovázely vstup Karla V. do
Neapole, kázal ve městě Bernardino Ochino, což se ukázalo podnětem k sepsání
Křesťanské abecedy (Alphabeto christiano) ve formě dialogu s Giulií Gonzaga. S
touto údajně překrásnou mladou vdovu se Valdés setkal ve Fondi v roce 1535.
V jednom ze svých listů se vyjádřil v tom smyslu, že je škoda, že není paní celého
světa (que es grandissimo peccado que no sea seňora del mundo todo).469
K jeho příznivkyním náležela i řada dalších urozených dam, především Vittoria
Colonna (1490-1547) a Caterina Cybo (1501-1557). Obecně se dá konstatovat, že
působil především mezi aristokracií, jak dosvědčuje i úvod z pera Celia Seconda
Curiona k Valdésovým Sto a deseti úvahám o Bohu (Cento e dieci divine
considerazioni).470 Mezi jeho sympatizanti se řadili Galeazzo Caracciolo, Giovanni
Bernardino Bonifacio, Ferrante Sanseverino či Pietro Antonio di Capua.
Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano, s. LII-LIII.
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V roce 1540 se k nim přiřadil i Pietro Carnesecchi, který byl v té době hostem
salernského vladaře Ferranta Sanseverina, který později emigroval do Francie a stal
se kalvinistou. V Neapoli se setkal i s Giulií Gonzaga, Marcantoniem Flaminiem a
především Valdésem, kterého sice znal už z dřívější doby, ale až nyní ho ocenil
jako teologa. Krok za krokem ho tento okruh uváděl do svého přesvědčení o
ospravedlnění pouhou vírou, což bylo v souladu s valdesiánským postupem, který
měl být pozvolný. Zároveň Carnesecchiho přesvědčoval o tom, že postup
reformátorů byl špatný, neboť ničil církevní jednotu.471 Jak uvedl během
inkvizičního procesu, který proti němu byl v 60. letech 16. století veden, ani
Flaminio ani Priuli nesdíleli zcela Lutherovo učení s tím, že kvůli tomu, že se ocitl
extra Ecclesiam, následně byl také extra charitatem.472
Valdésovi přívrženci ale pocházali i z přeci jen o něco nižších příček
společenského žebříčku, jak dosvědčují akta procesu s Mario Galeotou (14991585). Šlo např. o lékaře Donata Antonia Altomareho, kněze Ranieriho
Gualandiho, jiného duchovního Apollonia Merendu či

ředitele špitálů

nevyléčitelných (ospedale degli Incurabili), kde se nacházel i jeden z kostelů, kde
se tento okruh scházel. Vzhledem ke kritice postů, papeže a dalších obvyklých
kontroverzních témat byli tito mužové brzy příslušnými autoritami považováni za
příznivce luteránství. Zdá se, že Galeota mimo to pomáhal k šíření valdesiánských
idejí i tím, že nechal ručně opisovat Valdésovy texty.473
Jak je zjevné z minulých a bude i v následujících kapitolách, přívrženců Valdése
skutečně přibývalo po celé Itálii. Hlavním centrem tohoto hnutí byla až do smrti
Valdése v roce 1541 Neapol, poté se jeho jednotliví členové rozjeli do nejrůznějších
koutů Apeninského poloostrova. Úlohu hlavního centra každopádně převzal palác
kardinála Reginalda Polea ve Viterbu.474

Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano, s. XCII-XCV.
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Neapol ale nebyla zcela opuštěna: během následujících dvaceti let došlo
k pronásledování čí odsouzení řady valdesiánů. Galeazzo Caracciolo, Giovanni
Bernardino Bonifacio a Apollonio Merenda se uchýlili do exilu. Inkviziční proces
neminul Bartolomea Spadaforu, Consalva Bernauda, Giovana Franceska Verdura,
Marcantonia Villamarina, Maria Galeotu. Bernardino Gargano a Giovan Francesco
Alois byli dokonce roku 1564 v Neapoli upáleni.475 Jeden z Valdésovi nejbližších
žáků, Juan de Villafranca, se ve svých názorech natolik zradikalizoval, že odmítal
Kristovo božství. Podle svědectví Pietra Manelfiho, biskupa novokřtěnců, který se
rozhodl vypovídat, byla vůbec v Neapoli řada ariánů a novokřtěnců, kteří popírali
mimo Kristova božství i vzkříšení.476
Valdésova literární činnost byla opravdu velmi plodná a sepsal především řadu
komentářů k žalmům a evangeliím, ale i katechismus. Centrem spisů je myšlenka,
že jakékoli svědectví o Bohu je nedostatečné a skutečně poznání přichází pouze od
Hospodina samotného. Sám Valdés nepovažoval své učení za něco normativního a
neměnitelného. Zároveň u Valdése v podstatě nenacházíme otevřenou kritiku
Římskokatolické církve.477
Tak to alespoň ve své studii konstatuje Firpo. Je nicméně otázkou, nakolik je
obecný obraz Valdése jako myslitele nedogmatizujícího a tolerantního stylu přesný.
Jak upozorňuje Nieto, v procesu s Carnasecchim se mluví otevřeně o Valdésových
dogmatech, přičemž nejde pouze o formulace soudců, ale i samotného obviněného.
Valdés byl navíc evidentně přinejmenším kritický vůči pojetí papežského
primátu.478
Za dílo, které stručně a přehledně podává přehled o klíčových tématech Valdésova
myšlení, považuji Cento e dieci divine considerazioni, z nichž uvádím několik
zásadních v příloze č. 5. Nejprve ale považuji za vhodné zabývat se jiným
Valdésovým dílem, a to sice Křesťanskou abecedou (Alphabeto christiano). Do
italšiny, resp. vernakulárního jazyka, přeložil tento text Marcantonio Magno, který
musel r. 1502 opustit Benátky, neboť byl odsouzen k smrti za názory „contra
honorem divinae Maiestatis et eius gloriosissimae virginis matris et contra quietum
et bonum statum civitatis ac dignitatem Domini nostri“.
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putoval Francií, Španělskem a Německem, vstoupil v Římě do služeb kardinála
Oliviera Carafy, z jehož pověření odešel do Santa Severiny v Kalábrii. Do Benátek
se vrátil až po odvolání rozsudku v roce 1526, vzápětí ale odejel nazpět do Santa
Severiny. Někdy v polovině 30. let přešel do služby k Giulii Gonzaga. Z jeho
podnětu byla Abeceda vytištěna v roce 1543 v Benátkách. Kniha měla úspěch,
neboť následujícího roku byla vydána hned dvakrát.480 Nebylo nicméně uvedeno
jméno autora.481
Abeceda je vlastně dialogem mezi V(aldésem) a G(onzagou), sepsaným pod
vlivem jednoho z kázání Bernardina Ochina (fra´ Bernardino da Siena
scappuccino).482 Autor uvádí, že jde pouze o jakousi abecedu, která uvádí blíže ke
křesťanské dokonalosti; po dosažení určitého stupně již není pro věřícího potřebná,
podobně jako žák odkládá základy gramatiky při studiu latiny.483
Na počátku dialogu G. konstatuje, že cítí ve své duši veliký neklid a necítí úlevu
ani pokoj, zejména poté, co vyslechla kázání Bernardina Ochina. Bijí se v ní strach
z pekla a láska k ráji se strachem z toho, co si o ní lidé budou povídat (lingue delle
genti) a láskou k tomu, co svět považuje za čestné (honor del mondo).484
V. jí odpovídá - s odkazem na sv. Pavla - že neklid je dán především tím, že člověk
by se chtěl navrátit co nejblíže k Božímu obrazu, tak, jak byl stvořen, ale místo toho
dává přednost nízkým věcem.485 Stejný pocit měla spousta lidí, kteří poznali, že
nenajdou útěchu v tělesných záležitostech. Často ale bloudili v tom, co si počít,
neboť jim chybělo nadpřirozené světlo (lume sopranaturale), které je jediným
prostředkem, se kterým se dá nalézt, vidět a poznat pravda. Lékem na onen
nepříjemný stav je tedy zaměřit se na věci nebeské a trvalé. Jediným lékařem je
480
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ovšem Kristus ukřižovaný. S jeho pomocí se křesťan zbavuje nejen viny dědičného
hříchu, ale postupně i špatných sklonů.486
V. ale pokládá rozpory, které G. cítí, svým způsobem za dobré znamení, protože
světlo evangelia postupně odhaluje temnotu duše, která začíná chápat, že to, co
považovala za dobré je špatné a naopak. Jde tedy vlastně o dar a dobrodiní Boží
(dono et beneficio di Dio). Ukazuje nám jako pedagog cestu, jak přejít od zákona
k víře.487
Existují nicméně i lidé, kteří chtěji znát cestu vedoucí k Bohu, nicméně se
nedokážou zbavit radostí tohoto světa a lásky k sobě samým. Tak se rodí
přemrštěné ceremonie, pověry a falešné zbožnosti (Di qui nascono le soverchie
cerimonie, nascono le pernitiose superstitioni et nascono le false devotioni.)488 Za
základ považuje disponovat se tím způsobem, že člověk bude prosit Boha, aby mu
ukázal pravou cestu. Za nejlepší osoby považuje V. ty, kteří kráčí po Boží cestě a
nijak z ní neuhýbají. I když jich je na světě jen málo, není jich zase tak málo, jak
by se mohlo zdát. Protože jsou to osoby duchovní, dají se poznat jen duchovníma
očima, mohou být ergo poznány jen podobně duchovními osobami.489
G. posléze prosí V., aby jí ukázal, jak má tedy po pravé cestě kráčet. V. v zásadě
opakuje potřebu nevěnovat přílišnou starost věcem tohoto světa, které pomíjí.
Křesťanská dokonalost je pak v milování Boha nade vše a bližního jako sebe sama.
Nezáleží na tom, je-li člověk řeholník, nebo ne, ale na tom, miluje-li věřcící sám
sebe, nebo Boha. Dobré skutky ospravdelnění následují, nikoli, že by mu
předcházely.490 Jako nemůže být ohně, které by nedával teplo, tak nemůže být živé
víry, vložené do lidského srdce nadpřirozeně Bohem, která by nevedla ke konání
skutků lásky.491 K vykročení na tuto cestu je ale třeba i umrtvování.492 Platí nicméně
to, že křesťanskou dokonalost nelze ani pochopit, aniž by jí Bůh člověka naučil.493
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Prvním krokem má být uznání, že člověk doposud nešel po správné cestě. Druhý
spočívá v rozhodnutí vůle na ni vkročit. Třetím je skutečně to uskutečnit. Čtvrtým
je zřeknout se hříchu a přestat hřešit. Pátý je ropoznání klamu a falešnosti světa.
Šestý bude zhnusení tímto světem a jeho nástrahami. Sedmým krokem má být
poznání sebe samého. Osmý krok pak spočívá v zhrození a zhnusení se nad svou
vlastní osobností. Devátý krok spočívá v poznání Boha, které ale může dát člověku
jen Bůh sám. V desátém kroku se má člověk do Boha zamilovat. Jedenáctým
krokem pak neustálé si přípomínání Boha a víry v něho. Posledním krokem je pak
důvěra a naděje v život věčný.494
V dalším Valdésově spise, Cento e dieci divine considerazioni, nacházíme už
jakoby systematičtější nauku, což je asi dáno i charakterem díla. Ve svém popisu
se budu věnovat těm, které uvádím v příloze a které považuji za dobře vystihující
ideje autora, nakolik jsem je pochopil. Vzhledem k uvedení čísla stran v příloze je
už nyní uvádět znovu nebudu.
Spis nechal vydat Celio Secondo Curione v Basileji roku 1550 poté, co mu ho
předal Pier Paolo Vergerio. Ve svém listu čtenářům Curione píše, že po apoštolech
a evangelistech by bylo jen obtížnější nalézt někoho, kdo by zbožněji pojednal o
křesťanství, i díky tomu, že se Valdés vyhnul podle Curiona neužitečným
filozofickým disputacím. Mnozí napsali objemné svazky, v nichž pochybovali snad
o všem, a které rovněž nabádají číst, přičemž čteno by mělo být především Písmo.
V odpovědi na to Kristus otevřel některým věřícím oči, aby přivedli ovečky opět
na pastvinu Božího slova. Valdés byl zjevně počítán za jednoho z nich a Curione
se o něm vyjadřuje s velkou úctou jako o rytíři Kristově, který byl dobrotivý a získal
Pomazanému mnoho učedníků. Úvahy byly brzy přeloženy zpět do kastilštiny a
začaly cirkulovat ve Španělsku i mezi Španěly pobývajícími v cizině.495
Nyní už k samotným úvahám. Hned v první z těch, které jsem zvolil do svého
výběru (XIII), se hovoří o dobrodiní a daru, který získal lidský rod od Boha skrze
Krista. Valdés zde nabízí zajímavé podobenství: Proti velkému králi se vzbouřili
jeho vazalové, za což je odsoudil k smrti, zbavil veškerých úřadů a vyhnal je ze
svého království. Oni proto počali sloužit cizím králům, kteří byli jeho nepřáteli. Po
nějakém čase se ale tento král pro svoje dobrodiní rozhodl vykonat přísnou
spravedlnost na svém synu. Poté nechal rozhlásit do celého světa, že rebelům
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odpouští, a že chce, aby přišli zpět do jeho království, kde jim bude navráceno vše,
o co svým zločinem přišli. Ne všichni ale uposlechli; někteří proto, že tomu nevěřili
a místo aby přijali králem nabízené odpuštění, tak se snažili ho obměkčovat dary a
nabídkou služeb. Ti, kteří se do království navrátili, ale postupně získali vše nazpět,
a protože měli za sebou zkušenost rebelie, o to více si jich vážili. Valdés tak
parafrázuje odpuštění hříchů skrze Krista, kterého se někeří snaží jakoby nahradit
svými vlastními skutky, i když jeho oběť byla pro získání milosti dostatečná. Těm,
kteří se navrátili k Bohu, pak on sám navrací obraz sebe samého, tedy uvádí je do
stavu při stvoření. V tom spočívá ono beneficio Krista.
V úvaze XXVIII hovoří Valdés o tom, že u osob klidnější a tiché povahy někdy
povolání není tak zjevné, jako bylo např. u sv. Pavla. Takový člověk má být o svém
povolání přesvědčen skrze pocit ospravedlnění z víry.
O Kristově dobrodiní pro lidstvo se Valdés opírá i v úvaze XXXIV. Prezentuje
další parabolu: Bohatý muž má nehodnou služebnici, otrokyni, která má špatné
sklony. Její děti jsou v tomto ohledu stejně zkažené jako ona. Boháč je nechce mít
pro tyto vlastnosti na nějaký čas ve svém domě, ale po nějaké době se rozhodne
některé z nich opět pozvat a chová se k nim jako k vlastním dětem. Protože zná
jejich špatné sklony a vidí, že skrze přísnost s nimi nic nezmůže, odpustí jim nejen
narození z otrokyně, ale i vše, co pod vlivem špatných náklonností vykonají. Oni,
vděčni za lásku pána, který se jim stal otcem, opouští pomalu zlé návyky a
připodobňují se otci.
Jedná se zjevně o alternativu paraboly obsažené v první úvaze, kterou jsem
komentoval. Valdés potvrzuje, že beneficio Krista spočívá v obnovení obrazu
Božího v každém křesťanovi.
V úvaze XXXVI se rodák z Cuenky věnoval otázce křesťanské svobody. Otroctví
Židů podle něj spočívalo ve vládě Zákona a jen někteří Židé skrze Ducha svatého
chápali, jak se má správně Zákon zachovávat. Křesťanům ale místo Zákona vládne
Duch svatý. Přesto se mnozí křesťané i nadále chovají jako Židé a zavazují se
k zákonům, které si sami ukládají, aniž by byli schopni je dodržet. Jiní křesťanské
svobody naopak zneužívají a dělají si, co chtějí. Jen někteří chápou, že jsou
svobodní, ale mají se chovat podle Kristova příkladu. Věřící proto mají prosit Boha,
aby jim dal Ducha svatého, skrze něhož poznají co to křesťanská svoboda je a jak
se má chápat.
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Hned v následující úvaze Valdés porovnává falešné a pravé křesťany. Opětovně se
vrací k příkladu krále odpouštějícího rebelům a považuje za nerozumné a bláznivé
ty, kteří by se chtěli domáhat odpuštění ještě vlastními skutky, když jim panovník
jednoduše odpustil. Falešní křesťané Krista a Boha zkoumají, ale jeho milost
nepřijímají.
V úvaze XLVII předkládá autor čtyři způsoby jak rozeznat ty, kteří předstírají, že
jsou zbožní a duchovní, ale ve skutečnosti nejsou ani jedno ani druhé. Jsou to podle
něj ti, kteří se snaží vlastními silami dostat svatého Ducha. Toho se jim ale touto
cestou nemůže dostat. Přesto předstírají zbožnost, především skrze různé ceremonie
a pověry.
Prvním znakem, podle něhož lze poznat opravdu zbožného a duchovního člověka,
je, že se mnoho zajímá o duchovní záležitosti, raduje se z nich a snaží se je získat.
Valdés tím myslí především vnitřní modlitbu, stálou modlitbu a podobně niterní
snahy o přiblížení se Bohu. Druhým znakem je snaha vyhýbat se rozhovorům, učení
a knihám, v nichž není nějakým způsobem přítomen Duch svatý. Kdo totiž jednou
okusil duchovní knihy, učení atd., nemůže se spokojit s ničím jiným. Třetím
znakem je schvalování duchovních záležitostí s opravdovým vnitřním pohnutím,
nikoli pouze rozumově. Čtvrtým znakem je umrtvování ducha a těla, co se týče věcí
tohoto světa. Vyvarovat by se měl člověk např. zvědavosti.
V úvaze LX se Valdés táže, čím to je, že ti, kteří žijí v pověře, jsou přísní, zatímco
opravdoví křesťané milosrdní a zbožní. Nachází dvojí odpověď. Prvně se domnívá,
že jde jednak o lidskou povahu, která má ve zvyku vyvyšovat a oceňovat sama sebe
a odsuzovat ostatní. Druhou odpovědí je, že ceremonie a pověry jsou samy o sobě
přísné a pevně dané, takže se podle toho chovají ti, kteří si na ně potrpí. Přirovnává
je k Židům, kteří byli také velmi přísní. Přísnost ale podle Valdése odporuje
evangeliu, a tak ti, kteří v něj věří, jsou milosrdní jako Krisus.
Úvaha LXVII ukazuje Valdésovo pojetí toho, jak se člověk má ujistit o svém
ospravedlnění. Konstatuje, že poznání na tomto světě je buďto z přirozeného
instinktu, ze zkušenosti, nebo z Boží inspirace a zjevení. A pouze ve věřících znovu
zrozených skrze Ducha svatého jsou přítomny všechny tyto prvky. Proto ti, kteří
takto znovuzrození nejsou, mají o Božských záležitostech ponětí pouze
zkušenostní, zprostředkované.
V LXXXIV. úvaze Valdés píše, že pouze vtělení (incorporazione) v Krista
umrtvuje. Jeho vize člověka je poměrně nelichotivá. V člověku se podle něj nachází
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dvojí zkažení – dědičné, kvůli němuž se lidé rodí jakožto synové hněvu; a získaváné
během života stýkáním se se špatnou společností apod. Obojí se týkají jak těla, tak
i duše člověka. Zatímco jiná náboženství se snažila omezit pouze zkaženost
získanou, Mojžíš měl od Hospodina dostat do zákona taková přikázání, která by se
týkala i té vrozené. Plně ale bylo možné se jí zbavit až přivtělením se do Krista.
Jakmile totiž někdo začne ve Spasitele věřit, odumírá v něm obojí zkaženost. Jestli
kráčí cestou důvěry v Krista, nejsou mu připočítávány hříchy, které spáchá, ať už
vychází ze zkaženosti vrozené, nebo získané. V tomto smyslu křesťan umírá na
kříži s Kristem.
Úvaha XCVII. se zabývá jedním ze zásadních kontroverzí reformace: je
ospravedlnění plodem zbožnosti, nebo je zbožnost plodem ospravedlnění? Nejprve
Valdés vyjasňuje, že zbožnost (pietà) chápe jako pravé uctívání Boha v duchu a
pravdě, schvalující vše co Bůh koná jako spravedlivé, svaté a dobré. Ospravedlnění
(giustificazione) pro něj představuje čistotu svědomí, které se odvažuje objevit před
soudem. Vycházel-li by z přirozeného lidského rozumu, mělo by být ospravedlnění
plodem zbožnosti ve smyslu má dáti – dal. Soudě podle Ducha svatého, jehož
pomoc vzývá, je tomu ale právě naopak. Člověk nemůže mít opravdovou zbožnost,
pokud se mu nejprve nedostane ospravedlnění. Kdo by soudil opačně, soudí jako
Platón nebo Aristotelés, kteří ale neznali Krista. Bůh totiž nikomu nic nedluží;
naopak všichni dluží jemu.
Další úvaha, která je označena číslem XCVIII, se zabývá problémem odsouzení či
spasení na základě skutků nebo víry. Valdés tuto otázku označuje za znepokující
ty, kteří věří v Krista a cítí se na základě této víry ospravedlněni, neboť Ježíš
v evangeliích konstatuje, že někteří budou zatraceni, protože nekonali dobro,
zatímco jiní budou spaseni, protože ho konali. Zmiňuje i další perikopy psané
v tomto duchu. Znepokojení pak má vycházet z toho, že jsou naopak jiná místa
v Písmu, kde se hovoří o spáse nebo zatracení nikoli na základě skutků, ale skrze
víru. Valdés se domnívá, že dobré a zlé skutky neposuzuje Bůh podle jejich
množství (quantità), ale podle jejich míry a závažnosti (qualità), která je odvislá od
toho, jaká je duše toho, kdo tyto skutky koná a při jaké příležitosti. Podle jeho
názoru tedy v Bibli spasení či zatracení skrze víru znamená to samé co skrze skutky.
Křesťané by si měli především uvědomit, že konají dobro pouze tehdy, když se
skrze to, co konají, nechtějí ospravedlnit. Jinak by totiž šlo o lásku vůči sobě
samému a ne vůči Bohu. Bůh pak bude posuzovat jejich skutky podle jejich víry, i
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kdyby v nich bylo něco nečistého. Odmítá námitky těch, kteří mají v této otázce
opačný názor, protože jen osoby duchovní opravdu konají dobro, což je nemožné
bez víry.
Tématem XCIX. úvahy je otázka, proč lidé nevěří, že v Kristu byly potrestány
všechny naše hříchy, anebo tomu věří jen s obtížemi. Podle Valdése to vychází
z toho, že vědomí tohoto potrestání hříchů je dáno jen opravdovým křesťanům
osvíceným Duchem svatým, kterým pak ostatní pro své špatné sklony nevěří.
Mnozí věří pouze v to, že Kristus byl zadostiučiněním za prvotní hřích, ale ne už za
hříchy spáchané během života a mají pocit, že k tomu, aby jim bylo odpuštěno,
musí ještě sami něco přidat. Tím je patrné, že Krista neznají. Ti, kterým se dal
poznat, poznávají v čistém svědomí skutečnost Kristovy oběti, kterou předtím znali
jen z evangelií.
Poslední úvahou, kterou jsem umístil do příloh, je úvaha CII. Valdés v ní
zdůrazňuje, že křesťanská víra musí být potvrzena zkušeností. Konstatuje, že základ
křesťanství spočívá v přijetí odpuštění hříchů skrze uskutečnění Boží spravedlnosti
v Kristu. Věřící si ale nebude svou vírou jist, dokud nebude mít nějakou zkušenost
s tím, v co věří. Pro Valdése to neznamená nic jiného než mít pokoj ve svém
svědomí. Člověk se musí zbavit vší své snahy po ospravedlnění se jinak než skrze
Krista.

2. 3. 3 Il Beneficio di Cristo (1543) a Valdésův okruh

V rámci Úvah se tedy objevovala témata vycházející ze spirituality alumbrados,
jako bylo vnitřní osvícení Duchem svatým a odevzdání se plně do jeho vedení,
stejně tak ale bylo zdůrazněno ospravedlnění na základě víry, v čemž lze spatřovat
ovlivnění luteránstvím. Podobná témata nalezneme i v jiném spise vuniklém do
značné míry v Neapolském království, resp. na Sicílii. Šlo o, jak se později ukázalo,
nejúspěšnější a nejrozšířenější spis italské reformace, Dar Kristův (Beneficio di
Cristo).496 Vyšel poprvé v Benátkách v tiskárně Bernarda de´Bindoni (který
mimochodem o rok později vydal Savonarolova kázání Prediche sopra Aggeo)
Budu vycházet z verze editované Salvatorem Caponettem: Mantova, Benedetto da, Il beneficio
di Cristo: con le versioni del secolo XVI, Caponetto, Salvatore (a cura di), Firenze, Sansoni; Chicago,
Newberry Library, 1972.
496
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v roce 1543. Podle Pier Paola Vergeria se prodalo jen v Benátkách na 40 000
výtisků a došlo k novým vydáním, mimo Benátky i v Modeně.497
Už v úvodu této diplomové práce jsem uvedl, že o autorství se vedl dlouho mezi
historiky spor, neboť spis vyšel anonymně. Převažoval názor, že šlo o dílo Aonia
Palearia. Vzhledem ke zpracování nových inkvizičních procesů se ukázalo, že
autorem byl benediktinský mnich Benedetto da Mantova (či Fontanini). Spis
následně přepracoval – a zůstává otázkou, nakolik upravil – jeden ze skalních
příznivců Valdése Marcantonio Flaminio.498
Benedetto Fontanini je postava obestřená do značné míry tajemstvím. Podle
nejpravděpodobnější teorie vstoupil v roce 1511 do benediktýnského řádu
v klášteře zasvěceném sv. Benediktu v Polirone u Mantovy. Tam se ocitl v prostředí
silně ovlivněném myšlenkami Erasma Rotterdamského. Společně s ním v klášteře
působili Giorgio Cortese di Modena či bratři Giambattista a Teofilo Folengovi. Od
roku 1517 do roku 1521 pobýval v opatství pod jménem Simone da Bassano i
Francesco Negri, který později emigroval do Německa a stal se otevřeným
stoupencem reformace. Na konci 20. nebo na počátku 30. let přesídlil do kláštera
S. Giorgio Maggiore v Benátkách. V opatství byli hosty i kardinál Contarini (1534)
a Marcantonio Flaminio (1536). Mimo ně bylo klášterní prostředí v kontaktu i
s příznivci Savonaroly, neboť se o vysoké úrovni tamních rozhovorů zmiňoval i
Brucioli. V roce 1537 přesídlil na Sicílii do kláštera S. Nicolò l´Arena v Catanii,
kde pobyl až do roku 1542. Během cesty se zastavil v Neapoli, kde zřejmě došlo ke
kontaktu s okruhem Valdése. Na Sicílii se seznámil i Giuliem Besalù, benátským
právníkem později souzeném inkvizicí, který během procesu uvedl, že se ještě
jednou setkali v Neapoli. Na Sicílii měl Fontanini příležitost přečíst Instituce
Kalvína. V tu dobu na ostrov proudily tisíce heretických knih. Jeho práce na
Beneficiu byla dovršena pravděpodobně v roce 1541. V letech 1544-1546 pobýval
v Pompose nedaleko Ferrary. V následujících letech je jeho život nejasný, asi i
z důvodu zvýšeného zájmu inkvizice, což se týkalo i dalších mnichů
benediktýnského řádu. Zemřel zřejmě v roce 1556.499 O druhém autoru (či
korektoru) Beneficia, Flaminiovi, bude podrobněji pojednáno v kapitole týkající se
Papežského státu.
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Spis vyšel v době pro příznivce Valdése krajně nepříznivé – pouhý rok po smrti
smířlivého kardinála Contariniho, který ostatně v roce 1541 neuspěl při hledání
smíru s protestanty; ve stejný rok, kdy bylo založeno Sant´Uffizio a z Itálie
emigrovali Bernardino Ochino a Pietro Martire Vermigli.
Tato drobná knížečka snad měla být jakousi reakcí na tyto události. Definování
Beneficia jako heretického ostatně nebylo něčím samozřejmým – v oblibě ho měli
i kardinál Morone, kardinál Madruzzo, kardinál Pole a kardinál Badia, tedy
osobnosti pohybující se v nejvyšších církevních kruzích. Proti spisu se naopak ostře
vyhradil sienský dominikán a ostrý kritik Ochina Ambrogio Catarino Politi, který
dokázal rozpoznat inspiraci učením Luthera, Melanchthona, Butzera a Kalvína.
K explicitnímu odsouzení Beneficia ale došlo až na Tridentském koncilu v roce
1546. V roce 1549 byl zařazen mezi zakázané knihy a prakticky všechny exempláře
byly zničeny. Mezitím ale přešlo k jeho překladu do několika evropských jazyků.500
Samotný pojem Beneficio pocházel především od Melanchthona a Valdése,
Caponetto ve své studii neuvádí Savonarolu, o jehož terminologii a názorech již
byla možnost pojednat. Podle jeho názoru Valdés převzal tento pojem právě od
německého humanisty, nicméně vyskytoval se, jak lze soudit z předcházejících
citací, už u španělských alumbrados.501
Prakticky jediným tématem spisu je důraz na ospravedlnění křesťana skrze víru.
Hlavními prameny se zdají být, mimo Písmo svaté, díla sv. Augustina, sv. Bernarda
a dalších církevních otců.502 Resp. toto jsou autoři, kteří jsou citováni. Na základě
porovnání textů se jasně prokázala příbuznost s Lutherem, Valdésem a Kalvínem.
Jedná se nicméně o svébytnou interpretaci těchto autorů. Např. od Valdése není
přebrána relativizace Písma, v tom smyslu, že pro duchovního člověka vedeného
duchem svatým už není natolik potřeba.503
Caponetto podle mého názoru trefně konstatuje, že úspěch Beneficia mohl spočívat
i v tom, že některé pasáže jsou dosti dvojznačné a umožňují různý výklad.
K rozšíření mohl vést i krátký rozsah a poměrně přístupný jazyk, ostatně
vernakulární.
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Mnohé motivy této knihy budou čtenáři už pravděpodobně připadat povědomé.
První kapitola začíná velmi pesimistickým pohledem na lidstvo zasažené dědičným
hříchem natolik, že se z lidí/obrazu Božího stali tvorové horší než zvířata, sdílející
přirozenost (connaturali) ďábla. Člověk soudí dobré jako zlé a zlé jako dobré a není
v jeho silách se z tohoto stavu vymanit. Aby se člověk mohl nechat vyléčit jediným
pravým lékařem, Kristem, je třeba nejprve uznat svoji ubohost a vlastní hříchy.504
Druhá kapitola začíná anamnézou biblických dějin v kristologické perspektivě –
Bohu se slitovalo lidstva a rozhodl se poslat svého syna. Nejprve ale chtěl, aby
lidstvo poznalo svou ubohost (miseria) a potomkům Abraháma dal skrze Mojžíše
zákon, který přikazuje zcela milovat Hospodina a bližního jako sebe samého.
V tomto Zákoně člověk jako v zrcadle vidí svoji nemohoucnost a neschopnost
dostát Božím přikázáním a vzdávat Stvořiteli patřičnou čest a lásku.

Počáteční kapitola je natolik důležitá, že ji cituji úplně (pro snadnější četbu vynechávám
znaménka značící konce stránky v originálním tisku): „La Scrittura sanata dice che Dio creò
l´uomoad imagine e similitudine sua, facendolo, quanto al corpo, impassibile, e, quanto all´animo,
giusto, verace, pio, misericordioso a santo. Ma, poiché egli, vinto dalla cupidità, mangiò di quel
pomo proibito da Dio, perdette quella imagine e similitudine divina, e diventò simile alle bestie e al
demonio, che l´aveva ingannato: percioché, in quanto all´animo, divenne ingiusto, mendace e
crudele, impio e inimico di Dio; e, in quanto al corpo, diventò passibile e suggetto a mille incomodi
e infirmità, né solamente simile, ma ancora inferiore agli animali bruti. E, sì come, se gli nostri
primi padri fussero stati ubbidienti a Dio, ci avrebbeno lasciato, come cosa ereditaria, la loro
iustizia e santità; così, essendo stati disubbidienti a Dio, ci hanno lasciato per eredità la iniustizia,
la impietà e l´odio verso Dio: di modo che è impossibile che con le forze nostre possiamo amar Dio
e conformarci con la sua volontà, anzi li siamo inimici, come a quello che, per esser giusto giudice,
punisce li peccati nostri, né ci possiamo mai fidar della sua misericordia. Insomma questa nostra
natura per lo peccato di Adamo tutta si corruppe e, sì come prima era superiore a tutte le creature,
così divenne suggetta a tutte, serva del demonio, del peccato e della morte, e condennata alle miserie
dello inferno. Il iudicio del tutto si perdette, e cominciossi a dire il bene male e il male bene,
stimandosi le cose false per vere e le vere false; onde, ciò considerando, il profeta dice che ogni
uomo è mendace e che non è alcuno che operi bene, signoriggiando il demonio pacificamente, come
forte armato, il suo palagio, cioè questo mondo, del quale esso ne divenne principe e signore. Non
è lingua che potesse esprimere la millesima parte della nostra calamità, perché, essendo noi stati
creati da Dio con le sue proprie mani, abbiamo perduta quella divina imagine e siamo divenuti
simile al diavolo, fatti connaturali e una medesima cosa con lui, volendo tutto quello che esso vuole,
e rifiutando parimente tutto quello che a lui dispiace; e, per esser noi così dati in preda a così
maligno spirito, non è peccato tanto grave, che ciascun di noi non sia pronto a farlo, quando dalla
grazia di Dio non siamo impediti. Questa privazione di giustizia e questa inclinazione e prontezza
ad ogni iniustizia e impietà si chiama peccato originale, il quale portiamo con noi dal ventre della
madre, nascendo figliuoli dell´ira; e ha avuto origine dalli nostri primi padri, ed è cagione e fonte
di tutti li vizi e iniquità che comettiamo; dalle quali se vogliamo esser liberati, e ritornar a quella
prima innocenza, ricuperando la imagine di Dio, è necessario che conosciamo prima la miseria
nostra. Percioché, sì come niuno mai cerca il medico, se non conosce di esser infermo, né conosce
la eccelenza del medico, né l´obbligo che gli deve avere, se non conosce che la sua infirmità è
pestifera e mortale: così niun conosce Cristo, unico medico delle anime nostre, se non conosce
l´anima sua esser inferma; né puô conoscer la eccelenza di Cristo, né l´obbligo che gli dee avere,
se non discende nella cognizione delli suoi gravissimi peccati e della infirmità pestifera, che
abbiamo contratta per la contagione de´ nostri primi parenti.“ Ibid., s. 13-15.
504
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Zákon má podle Beneficia pět úkolů: dá poznat hřích (1) a zároveň ho i zhoršuje
(2), protože jako služebníci ďábla nejsou lidé schopni tolerovat zákaz žádostivosti
(concupiscenza), která svým zákazem spíše ještě narůstá. Dává i poznat hněv a soud
Boží (3), které člověku nahání strach, protože by chtěl liteře dostát, ale nemůže, což
ho vede proti Bohu (4). Nejdůležitějším úkolem je to, že člověku dává poznat
nezbytnost toho utéci se ke Kristu (5).505
Následující kapitola pokračuje ve zdůrazńování kristocentrismu. Zajímavý motiv
je, že Kristus je chápán jako jediný, který obnovuje v člověku Boží obraz – téma,
se kterým jsme se už setkali u Valdése – a ozdravuje i jeho svobodnou vůli. Tím je
člověk osvobozen od prokletí Zákonem a je uschopněn ke konání dobrých
skutků.506 K úlevě z tohoto osvobození se nedá nic přirovnat. Opětovně je
připomínáno, že člověk musí nejprve poznat vlastní hřích, aby mohl docenit spásu.
Následuje parafráze a posléze dlouhý citát sv. Pavla z listu Římanům, týkající se
toho, že Kristus jako nový Adam přemohl smrt. Teprve když jsme učiněni dobrými
(fatti buoni), můžeme konat dobré skutky, pokračuje autor s odkazem na sv.
Augustina.507
Poté přísně kárá ty, kteří opovrhují úplným odpuštěním (un perdon generale)
Kristovým křížem a snaží se ospravedlnit ještě svými vlastními skutky, jakoby
Kristova oběť nestačila; dokonce si k tomu tvoří vlastní zákony a konstituce. Je to
ale opravdu jen Kristus, v němž jsou odpuštěny naše minulé, současné i budoucí
hříchy. Připouští sice, že některé pasáže Písma se zdají hovořit o tom, že
ospravedlnění a odpuštění hříchů se děje prostřednictvím dobrých skutků a lásky
(carità), ale už jiní prý ukázali, že kdo tyto úryvky takto chápe, chápe je špatně.
Všichni praví křesťané se mohou objevit před soudem Božím, budou-li oblečeni
v Krista. Bůh je totiž už nepokládá za syny Adama, ale za své vlastní.508
Následující kapitola je až mystická – živá a svatá víra činí věřícího stejného (simile)
jako je Kristus a každá věrná duše je nevěstou Kristovou. Následuje připodobnění:
manželé sdílí bohatství a manželka protože může říci, že manželovo bohatství je i
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Ibid., s. 16-18.
„Avendo adunque il nostro Dio mandato quel gran profeta che ci avea promesso, che è
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její, stejně jako náleží manželovi manželčino věno. Kristus podobně přijímá za
manželku duši věřícího, která přináší jako věno pouze svůj vlastní hřích a Kristus
jej tak považuje za něco, čím může disponovat, pročež ho ničí svým křížem. Bůh
ho nechal podstoupit smrt, protože na něm viděl hřích jeho manželky; protože šlo
ale o jeho milovaného syna, vzkřísil ho ze smrti do života a povýšil ho. A s ním
sdílí jeho povýšení i jeho manželka. A svým způsobem to platí i naopak: vše, co
křesťan koná, je dílo Kristovo – tím se nedokonalé věci stávají dokonalými, aby
byla jeho manželka šťastná a spokojená (Dall´altro lato tutte le opere che fa il
cristiano, sono opere di Cristo, percioché le vuole come cose sue; e, perché sono
imperfette et egli è perfetto e non vuol cosa imperfetta alcuna, con la sua virtù le fa
perfette, a fine che la sua sposa stia sempre allegra e contenta e che non tema.)509
Měl-li by někdo pochyby, jak se takové manželství stává skutečností a jestli i on
sám patří mezi zasnoubené Kristu, autor odpovídá: Jistota spočívá v pravé a živé
víře, která očišťuje srdce. Spočívá ve víře v evangelium, že v Kristu Bůh potrestal
všechny hříchy a že věřící je tedy usmířen s Bohem. Tato víra je Boží dar.510
Autor Beneficia se domnívá, že v tom spočívá celé tajemství víry (tutto il misterio
della fede). Následuje nám už známé připodobnění ke králi, který odpustil rebelům
jejich činy, ale někteří se tomu zdráhají uvěřit a snaží se ospravedlnit jiným
způsobem.511
Pravá víra přináší radost, oslavuje Boha a zahání strach. Tato svatá víra také
člověka vyzývá ke konání dobrých skutků, bez nichž pravá víra nemůže být, stejně
jako nemůže být oheň, který by nevydával teplo (další valdesiánský obraz). A toto
je víra, bez které se nikdo Bohu nemůže zalíbit.512 Ospravedlnění na základě víry
dokládá podle autora Beneficia i sv. Augustin, Origenés, sv. Basil, sv. Ambrož či
sv. Bernard. Podobně jako se Jákob oblékl v bratrův oblek a získal tím otcovské
požehnání, má se i křesťan obléknout v Krista aby byl přijat za spravedlivého. Jinak
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by totiž musel milovat Hospodina nade vše a svého bližního jako sebe samého, a to
je pro člověka z vlastních sil nemožné. Natož aby získal člověk tolik zásluh, aby je
mohl rozdávat jiným.513 Zbytek kapitoly se nese v podobném duchu, kdy je kladena
pozornost na víru jakožto dar a na ospravedlnění skrze ni, v čemž lze spatřovat
jedno z klíčových témat reformace.
V tom v zásadě pokračuje i další kapitola, v níž autor detailněji přemítá nad tím,
jak se křesťan obdívá v Krista. Její autor v ní nicméně vyzývá k vytrvalosti, ale
vlastně i k toleranci, neboť křesťan by se měl vyhýbat rozbrojům. Má jít o jednu
z forem napodobování Krista.514 Snad se v tom dá spatřovat i odraz soudobých
událostí dosti nepříznivých pro spiritualitu Beneficia.
Další, v pořadí šestá kapitola, nabízí prostředky jak se bránit ztrátě oné spásonosné
víry. Autor považuje za nejmocnější prostředky pro uchování víry modlitby, časté
svaté přijímání, připomínání si křtu a předurčení. Odmítá, že by člověk nemohl mít
jistotu o svém předurčení, což vychází z jeho pojetí ospravedlňující víry
v evangelium. Jasně se staví proti pojetí predestinace ve smyslu, že člověk nemusí
konat dobro, pokud má být spasen.515
Text končí opětovnou chválou nádherného Kristovy dobrodiní (il beneficio
stupendo), které křesťan získá tehdy, zbaví-li se jakékoli snahy o vlastní
ospravedlnění.516
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terra, insieme col suo unigenito Figliolo Iesù Cristo nostro signore, al quale sia gloria in
sempiterno. Amen.“ Ibid., s. 83.
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2. 3. 4 S křížem v srdci – další jihoitalské heterodoxní
komunity
V rámci jižní Itálie ale nebyli valdesiání jedinou skupinou, která byla označena za
heretickou. V následujícím textu se zaměřím na studie jednoho z předních
odborníků na heterodoxní směry v jižní Itálii, Pierroberta Scaramelly.517
Nejvýznamnější byla zřejmě skupina kalvinisticky orientovaných křesťanů v Terra
di Lavoro, oblasti na rozhraní dnešních regionů Italské republiky Kampánie, Lazio
a Molise. Hlavním pramenem je rukopis shrnující procesy Sant´Uffizia během
pontifikátů Pavla III., Julia III. a Pavla IV. (Compendium Processuum Sancti Officii
Romae, qui fuerunt compilati sub Paulo III, Iulio III et Paulo IV summis
pontificibus).518
V březnu 1552 se započal inkviziční proces vedený arcibiskupstvím v Capuy.
Zatčen byl nejprve Jacobetto Gentile, posléze paulín fra Vincenzo Iannelli. Nad
těmito dvěma už zřejmě inkvizice rozsudek vyřkla již dříve, neboť byli odsouzeni
k smrti jakožto znovu odpadlí (relapsi). Následovala celá řada dalších obvinění –
konečný počet nějakým způsobem potrestaných se pohyboval v řádu desítek.
V tribunálu sekundoval Severinovi de Petrucis, kapuánskému vikářovi, Michele di
Santo Martirano, tedy představitel světské moci ve městě, což byla praxe, která
nebyla mimo Benátky zvykem. O něco později světská moc opustila tribunál a
nahradil ji arcibiskup Fabio Arcella a několik dalších duchovních.
Proces byl zahájen zjištěním Santo Martirana, že se ve městě pohybují ikonoklasté.
Martirano se s tím svěřil samotnému císaři, který tou dobou pobýval v Pozzuoli.
Karel V. mu nařídil vyšetření a přísné potrestání. Ten tedy začal s výslechy a až
následně se do věci vložila duchovní moc. Scaramella pokládá za pravděpodobné,
že za procesem byla promyšlená strategie Říma.519
Už na začátku roku 1552 ale tamní faráři podnikli snahu přesvědčit prostřednictvím
některých svých farnic dvě ženy pobývající v domě známého heretika Pinta
k návratu k učení církve. Tyto ženy ale odmítly s tím, že jejich víra je správná a
obratně se přitom hájily (lli resposero che teneano per fermo la openione lloro
Vydané v rámci sborníku Scaramella, Pierroberto, Inquisizioni, eresie, etnie, dissenso religioso
e giustizia ecclesiastica in Italia (secc. XVI-XVIII), Bari, Cacucci, 2005.
518
„Con la croce al core“. Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564) in ibid.
519
Ibid., s. 200.
517

161

essere bona et che sarriano con quella state salve, dispotando et difenendendose
come fussero predica[to]ri“.520 Pintova rodina se nicméně přemístila do S. Maria
Maggiore, kde se nacházelo větši množství heretiků. Během následujících dní se
řada obyvatel nicméně rozhodla vyznat svá provinění. Patrně pro objasnění toho,
kdo zastává heretické názory, byla vyhlášena povinná účast na jedné mši svaté.
V odpověď na to řada rodin opustila diecézi; další byli spatřeni v kostelích, kde
evidentně ale byli pouze z povinnosti. Jiní pak neučinili ani jedno ani druhé, ale
nedostavili se ke zpovědi a k svatému přijímání. Zpovědníci zároveň vyslýchali
zpovídající se způsobem, který přinejmenším nebyl právě vhodným pro svátost
smíření: snažili se od nich získat informace týkající se heterodoxních věřících.521
Někteří svědkové měli za to, že první projevy hereze v oblasti nacházející se
zhruba mezi dnešními městy Caserta a S. Maria Capuavetere se objevily v roce
1544. Už tehdy měl být Vincenzo Iannelli pokládán za veřejně známého luterána
(publico luterano).522 Během 40. let nicméně nešlo ani tak o komunitu, jako spíše
o jednotlivce, kteří byli pod ochranou tamního pána. Už od let 1546-1547 se měl
počet členů rozšiřovat, především mezi duchovními. Zlomovým byl rok 1549, asi
v souvislosti s kázáním Lorenza Romana. Jako hlavní představitelé této nyní již
konsolidované skupiny (capi della setta) jsou uváděni don Ursino (který několikrát
cestoval do Ženevy) a don Vincenzo de Rocchia, don Masello de Pascale, don
Francesco de Pascale (v roce 1552 už uvězněn, protože odmítal sloužit mši svatou),
don Paolo di Sant´Angelo, Giovan Bernardino Ventreglia, Pietro Antonio Cirillo a
Simone Fiorillo. Kazatelé docházeli pravděpodobně z Caserty. Většinu příznivců
tvořili majitelé drobných usedlostí a notáři, ale i řada lidí z vyloženě nízkých
sociálních vrstev. Mezi těmito osobami se nacházel i blíže neidentifikovaný Němec.
Komunita se scházela buď v kostele S. Stefano, o kterou se staral právě Iannelli,
nebo v krámku Jacobetta, který byl krejčí. Tam se četl Nový Zákon a listy sv. Pavla.
Právě o epištolách měl kázat Lorenzo Romano, bývalý augustinián poustevník.523
Až do konce roku 1550 žili nekatolíci bez konfliktu s církevními autoritami. Ti
z nich, kteří byli kněží, vykonávali nadále svůj úřad, ale přitom přesvědčovali
věřící, že v proměněné hostii se Kristus reálně nenachází a že neexistuje očistec.
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Komunita odmítala posty, ušní zpověď a kult svatých. Zvláštním obřadem pak byla
večeře, při níž se přijímalo (li cristiani se devevano comunicare quando se facea la
cena), a která se prvně měla konat v roce 1550. Podobné rituály byly identifikovány
v Cremoně a ve Ferraře. Ve všech případech se zdá, že existuje provázanost
s Ženevským kalvinistickým prostředím.524
Zásadní předěl pro skupinu představoval jubilejní rok 1550, kdy se dostala do
kontroverze ohledně odpustků. Není bez zajímavosti, že tou dobou měli v oblasti
kázat i někteří kapucíni. V roce 1551 proto patrně přišla první inkviziční akce, před
kterou mnozí uprchli do Švýcarska. Poté, co se represe zmírnila, se ze Ženevy
navrátil don Ursino de Rocchia a přísně svým ovečkám zakázal účast na
katolických bohoslužbách, kterých se někdy předtím účastnili. Navíc došlo
k mnoha případům ikonoklasmu ze strany sledované skupiny. Období
nikodemismu zjevně skončilo. Inkvizice si poté tento odpor vyložila jako důvod
k zásahu.525
Jacopetto si při výslechu vedl skutečně s přesvědčením o své vlastní pravdě a
odmítl učinit znamení kříže a vzdát úctu krucifixu – on má podle svých slov kříž
v srdci (io la tengo in core la croce).526 Jeho smrt na hranici byla proto v podstatě
nevyhnutelná. Stejně skončil i Iannelli, i když ten své omyly vyznal (aver fatto
errore a non credere tutto quello che comanda la Santa Romana Ecclesia).527
Zbytek skupiny – i přes odchody z předchozích měsíců a let se jednalo o desítky
osob - byl postižen různě závažnými tresty, od poslání na galeje, až po umístění do
kláštera.
Následujících deset let je kvůli praktické absenci pramenů těžko zmapovatelných,
ale podle vlastního životopisu Santora, který se ujal v roce 1560 úřadu vikáře
v Casertě se zdá, že procesy i nadále probíhaly.528
V letech 1560 a 1561 probíhala akce proti valdenským, o níž se zmíním dále
v textu. V roce 1563 každopádně začala další série procesů v Terra di Lavoro.
V podstatě všechny vyšetřované osoby byly ženy, pozůstalé po těch, kteří byli
odsouzeni o deset let dříve. Opět se objevuje odmítání postů a neúcta k obrazům
524
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svatých. Další vyšetřovaní vyznávali své přesvědčení o zbytečnosti zpovědi a o
nepřítomnosti Krista v eucharistii.529
Jiný proces, který začal v roce 1551, se týkal konventu a hospice S. Maria di Loreto
v Neapoli. Vyšetřování, které mělo zpočátku vyřešit obvinění ze zneužívání sirotků
donem Felicem da Rieti, donem Martinem de Martino a donem Giovannim de Riso,
se překvapivě proměnil v proces zabývající se tím, že Rieti četl zakázané knihy a
neuznával církevní přikázání ani svátosti. I v tomto případě byl zřejmě spojkou
Lorenzo Romano, původem z Messiny. Mimo jiné měl šířit zakázaný spis
Sommario della Santa Scrittura a Valdésův katechismus.530 Následovala obvinění
i zbývajících dvou duchovních z konventu. Všichni tři měli společně jíst maso
během postních dní. Scaramella zmiňuje i další heretiky napojené na Ženevu, kteří
působili pod ochranou lokální vrchnosti.531 Šlo tedy evidentě o fenomén poměrně
široce rozšířený.
Další Scaramellova studie se týká jiného typu heterodoxie.532 Jedná se o
problematiku, kdy se hereze snoubila s etnickou a jazykovou skupinovou identitou.
Zmiňuje především Albánce, Řeky a valdenské. Mezi lety 1554 a 1574 si biskupové
království spolu s římskou inkvizicí uvědomovali relativní rozšíření těchto skupin.
Šlo o regulérní církve, které se ale odmítaly podřídit Římu. Značná soběstačnost
jednotlivých lén, o níž už byla řeč, znamenala, že v případě přízně lenního pána
mohla komunita prosperovat. Zárodek podobné skupiny se ostatně začal formovat
i v Terra di Lavoro. V případě Řeků navíc byly vrchnostmi někdy i basiliánské
kláštery.
Sant´Uffizio nicméně vytvářelo nátlak na uniformizaci těchto skupin. Obzvláštní
problém byl spatřován právě v tom, že nejde o hřích jednotlivce, ale celého
společenství (il peccato in moltitudine), což stěžovalo represi i nápravu. Nepřekvapí
proto, že řešení někdy bylo spatřováno ve vyhlazení, nebo přinejmenším použití
násilí.
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Zatímco násilím byli postiženi především valdenští, Řekové byly pro svoji
starobylost vystaveni spíše snaze o porozumění a jejich záležitost byla nejprve
svěřena Kongregaci pro reformu Řeků a poté Kongregaci Propaganda Fide.
Řekové a Albánci byli nicméně i tak sledováni s podezřením, zejména jakákoli
jejich případná „pověra“.533
Nejdrastičtější opatření byla provedna proti valdenským, kteří žili v rámci jižní
Itálie především v Kalábrii.534 Valdenští si zachovávali svou vlastní spiritualitu až
do roku 1532, kdy na synodě (consilium generale) v Angrognu, resp. Chanforan,
přijali mnohé prvky z protestantské teologie.535 Podle teologa a pastora Scipione
Lentola (1525-1599) se setkání účastnili i valdenští z Kalábrie a Apulie.536 Hlavní
změnou bylo samotné pojetí církve – oproti hnutí inspirovanému evngeliem se
z valdenských stala institucionalizovaná církev, která chtěla zachovávat zákony
soudobé společnosti, aniž by však byla ochotná smířit se s Římem. Valdenští se
zřekli několika prvků, které byli zvyklí praktikovat od středověku – šlo o potulné
kazatelství (článek 22), ušní zpověď (čl. 5), vkládání rukou (čl. 9, označeno za
zbytné, protože se jedná o vnějškovou záležitost), dobrovolnou chudobu (čl. 23),
zřeknutí se celibátu existujících u některých funkcí v rámci komunity (čl. 13-16),
uznání možnosti vykonávat moc nad ostatnímí křesťany (čl. 11), uvolnění co se
týče lichvy (čl. 17-18) aj. Soteriologická problematika byla vyřešena jednoznačně
v duchu predestinace – kdo má být spasen, což bylo určeno už od počátku, ten
spasen bude (čl. 19-20), z čehož vychází i faktické popření svobodné vůle (č. 21).
Jako svátostná znamení (segni sacramentali) byly uznány pouze křest a eucharistie
(čl. 24). Z těcho článků je patrné, že valdenští byli silně ovlivněni kalvinismem,
přičemž hlavním propagátorem tohoto směru mezi nimi byl teolog Guillaume Farel

Ibid., s. 126-131; v tomto ohledu viz kapitolu ze stejného sborníku I morti feroci di Larino: una
superstitio greca in Italia meridionale, in ibid., s. 155-203. Scaramella v ní rozebíra některé
ikonografické prvky v kontextu tématu smrti a marnosti. Dává je potom do souvislosti
s podivuhodným rituálem spočívajícím v exorcismu a pálení mrtvol.
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(1489-1565).537 Vzhledem k tomu, že se synoda konala v Piemontu, byla blízkost
reformovaných měst a panství jistě důležitým prvkem. Podrobněji se o tom
přesvědčíme v kapitole věnované Savojskému vévodství.
Komunita valdenských na jihu byla v první polovině 16. poměrně rozsáhlá. Podle
některých názorů v Kalábrii pobývali od poloviny 13. století, podle jiných od konce
15. století. K migračním vlnám do této oblasti pravděpodobně docházelo postupně.
Porovnání rodinných jmen napovídá, že největší počet přistěhovalců pocházel z Val
Pellice, alpského údolí na pomezí dnešní Itálie a Francie. Motivací k migraci byla
přízeň lokálních pánů. Centrem valdenských se stala Guardia Piemontese, nacházeli
se ale i v okolních sídlech Fuscaldo, Vaccarizzo, S. Sisto a Montalto. Přítomnost
valdenských je ale doložena i v Capitanatě, oblasti v Apulii okolo Gargana. Ti se
ale patrně více asimilovali s většinovou společností.538
Zdá se, že šlo o komunitu, která si zakládala na poctivém morálním jednání.
Jezuitský misionář Xavierre se o nich vyjádřil velmi pochvalně, pochopitelně
s výjimkou jejich přilnutí k z jeho pohledu heterodoxní doktríně.539 Podobně jako
jejich souvěrci v Piemontu přijali kalábrijští valdenští kalvinismus a byli v kontaktu
s Ženevou. Nejspíše v roce 1558 byl proto vyslán Marco Uscegli do Ženevy se
žádostí o vyslání kazatelů. Ze Švýcarska byli posláni Giacomo Bonelli di Dronero
a Giovan Luigi Pascale di Cuneo a dva učitelé. Bonelli byl při návštěvě apulijských
spolubratří uvězněn, ale nakonec osvobozen. Opět ale padl do rukou inkvizice
v Messině a skončil svůj život na tomto světě na hranici v Palermu 18. února 1560.
Pascale kázal přímo v Kalábrii, kde vystupoval proti Římskokatolické církvi
natolik otevřeně, že to bylo nepřijatelné i pro lokálního vládce markýze Spinelliho.
Pascale byl proto uvězněn na Spinelliho hradě ve Fuscaldu. Začal se o něj zajímat
i místní biskup, z titulu výkonu inkvizice. Protože se jevil jako neústupný, byl
převezen nejprve do Neapole a poté do Říma, kde byl v září 1560 upálen.
Na popud Antonia di Taverna, kaplana markýze Spinelliho, se o situaci v Kalábrii
začal intenzivněji zajímat Řím. V listopadu 1560 byli proto vysláni dva inkvizitoři
proti těmto ultramontani, jak byli valdenští nazýváni. Protože mnozí před výslechy
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uprchli ze svých obydlí do okolí, vyslal Castagneto, který zastupoval v místě
španělskou moc, vojáky, aby je sehnali nazpět. Valdenšti byli obvinění z hereze,
nedovoleného držení zbraní a shromažďování se proti královské autoritě.540 Během
jedné z šarvátek byl ale Castagneto zabit, což vyvolalo u světské moci rozhořčení.
Neapolský místokrál vévoda z Alcalà se přesunul do Cosenzy a nechal shromáždit
vojsko. Městečko S. Sisto, které mělo zhruba 6000 obyvatel, bylo srovnáno se zemí.
Brutální represe se nevyhla ani Guardii a Montaltu, kde došlo k řadě poprav.
K exekucím a zatýkání docházelo i v dalších dnech. S výjimkou těch, kterým se
podařilo uprchnout do Piemontu, byla valdenská komunita zcela zničena a
uniformována, neboť přeživší museli povinně přijmout katolickou víru. I tak jim
bylo nařízeno pokání a nošení potupného oděvu (abitello).541
Židům a muslimů, resp. křesťanům, kteří byli podezřelí z odpadnutí k některému
z těchto náboženství, se budu věnovat v samostatné kapitole – už nyní ale mohu
konstatovat, že nešlo v žádném případě o zanedbatelné množství. Jejich odhalování
a vyšetřování dokonce bylo hlavní náplní prvních desetiletí činnosti španělské
inkvizice na Sicílii a Sardínii, kam byla na rozdíl od Neapolského království
zavedena v letech 1492, resp. 1487.
Zatím byla řeč především o pevninské části španělských dominií v jižní Itálii.
Myšlenky a učení reformace se ale nevyhnuly ani Sicílií a Sardínii. Především
Sicílie byla od druhé poloviny stoletím oblastí, kde se dá hovořit o značném
rozšíření reformačních myšlenek, zejména těch nalézajících oporu v Ženevě. Už na
konci 40. let je dosvědčena u biskupa v Catanii Nicola Maria Caracciola kopie
Beneficia, kázání Ochina a díla Valdése. Měl-li bych využít metaforu, pak semínko
hereze na Sicílii zasel především Ochino, který kázal během postního období v roce
1540 v Palermu. Existovaly samozřejmě i bohaté a časté styky mezi Sicílií a
zbytkem Itálie, takže kontakt s Římem, Neapolí či Benátkami nebyl ničím
výjimečným. Tím bylo umožněno navazování a udržování spojení s představiteli
od Říma postupně se oddělujících myslitelů. Jak dosvědčil ve své výpovědí před
inkvizičním tribunálem benátský advokát Giulio Besalù v roce 1555, během jeho

„crimine di eresia, di inebita detenzione di armi, e di riunioni bellicose contro l´autorità regia“.
Ibid., s. 38.
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pobytu v Neapoli (1541-1551) se zde setkal s Benedettem da Mantova, dvěma
právníky z Palerma a dalšími.542
Dobře nám stav sicilského křesťanstva dokumentují relace jezuitských misionářů,
kteří v roce 1548 označili tento ostrov za „italské Indie“ (Indie italiane).543 Sicilští
kněží měli prý být tak nevzdělaní, že to bylo až k neuvěření. Výjimkou zdá se
nebyla ani simonie a další nekalé praktiky.544
Španělská inkvizice, která byla na ostrov zavedena, se zabývala z počátku zejména
případy týkajícími se judaismu a kryptojudaismu, o kterých bude ještě řeč. Počínání
inkvizice vzbuzovalo ale obecně řečeno u populace ostrova nespokojenost až
nenávist, což se projevilo i v několika nepokojích (1516, 1519, 1522). Nešlo ale
pouze (zda vůbec) o výraz tolerance, ale spíše otázku zachovávání tradičních
siclských zákonů, za jejichž strážce se pokládal Sicilský parlament. Oproti tomu
reprezentanti španělské monarchie viděli inkvizici jako nástroj k zachování jednoty
a pořádku.545
Signifikantní se pro dějiny heterodoxie na Sicílii jeví případ Bartolomea Spadafory
(cca. 1510-1566). Bartolomeo byl synem rodičů pocházejících z rodin honosících
se baronským titulem. Dostalo se mu kvalitního humanistického vzdělání a po
studiích vstoupil do politického života. Rozhodl se následovat Karla V. na jeho
triumfálním návratu z jeho tuniské anabáze. Díky tomu se dostal do Neapole, kde
se seznámil s Giulií Gonzaga; a je pravděpodobné, že naslouchal Ochinovým
kázáním.
V roce 1546 byl vyslán za císařem do Řezna kvůli vyřešení určitého sporu
týkajících se lenního práva. Cestou zpět se zastavil v Římě u své příbuzné Vittorie
Colonna. Během tohoto pobytu ve Věčném mestě byl předvolán sicilským
inkvizičním tribunále, bohužel však neznáme důvod. Spadafora se každopádně
nedostavil a byl odsouzen, což obnášelo i zabavení majetku. Došlo ale k poměrně
kuriozní situaci – sicilská inkvizice poslala zprávu Sant´Uffiziu, ale Pavel III.
Bartolomeovi udělil absoluční breve. S pomocí kardinála Moroneho odjel do
Benátek, kde měl příbuzné. V květnu 1555 císař rozhodl povolat Spadaforu zpět na
Caponetto, Salvatore, La Riforma protestante nell´Italia del Cinquecento, s. 401-402.
Podobně přirovnal sardinský inkvizitor a biskup v Ampurias Ludovico De Cotes obyvatele
Sardínie k indiánům v Peru. S tím rozdílem, že zatímco indiány stačí články víry naučit, obyvatele
Sardínie je třeba přeučit z omylů. Jezuité se podobně jako o Sicílii zmiňovali i o Abruzzu. Prosperi,
Adriano, Tribunali della coscienza, s. 556; 558
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Sicílii, nakázal udělit mu milost a zrušit navrátit mu jeho statky. O několik měsíců
později byl ale Spadafora v Benátkách na příkaz Pavla IV. zatčen a převezen do
Říma. Spadafora byl zdá se zadržován kvůli jeho kontaktům s kardinálem Polem,
kterého Pavel IV. považoval za heretika. Z vězení se dostal až po smrti papeže
Carafy, neboť Římané vzápětí otevřeli brány inkvizičního vězení (a bohužel spálili
i značnou část archivu). Útočiště nalezl u Giulie Gonzaga a brzy se vrátil na Sicílii.
Od dalšího stíhání inkvizicí za pontifikátu Pia V., který na základě dokumentů
z pozůstalosti Giulie Gonzaga zahájil novou vlnu vyšetřování, ho zachránila pouze
smrt v roce 1566.546
Klima na samotné Sicílii ale rozhodně komukoli s odlišnými názory na náboženské
problémy rozhodně nakloněno nebylo. Skoro až neuvěřitelně zní nařízení
inkvizitora Albertiniho z ledna roku 1543, v němž přísně zakazoval laikům i
duchovním pod trestem exkomunikace disputovat a publikovat závěry z oblasti
teologie, filozofie a svobodných umění, kvůli obavy z šíření hereze. Mezi
odsouzenými při auto de fe let 1547-1549 proto poměrně nepřekvapivě nacházíme
doktory teologie, právníky, učitele, kněze, knihkupce, ale i řadu cizinců: tři
norimberské řemeslníky, francouzského řezbáře a rumunského knihkupce. Mezi
kajícníky lze nalézt i řadu řeholníků a i velké zastoupení neofytů.547 Kontrola knih,
byť prováděná, nebyla vzhledem k provozu v sicilských přístavech příliš
efektivní.548
Z řeholníků, kteří měli velký podíl na transferu náboženských idejí, sehráli
významnou úlohu v šíření reformace na Sicílii pauláni, a to dokonce i provinciál
messinské provincie tohoto řádu Francesco Pagliarino. Asi i jeho zásluhou je
dosvědčena v Messině – významném a bohatém obchodním městě – během
následujících zhruba dvaceti let řada tajných protestantů.549
Od roku 1557 se aktivita inkvizice zvyšovala. Svého vrcholu dosáhla inkvizitorem
Bezerrou de la Quadra v letech 1563-1572. Odsouzení byli většinou obchodníci
nebo řemeslníci, kteří přiznávali, že se heterodoxním idejím naučili v Lyonu nebo
v Benátkách.550 Vyznavačí odlišných konfesí byli v převážné míře luteráni nebo
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kalvinisté. Více či méně organizované skupiny bylo možné nalézt mimo Messinu
zejména v Palermu a Catanii.551
Oproti Sicílii se na Sardínii zdaleka takové množství případů heterodoxie
nevyskytovalo. I tam ale lze nalézt případy kalvinismu. V roce 1571 bylo odhaleno
šest kalvinistů, kteří ale z drtivé většiny utekli do Ženevy, Během auto de fe
v Sassari v roce 1590 byly znovu uvedeni do církve tři řemeslníci z Piemontu,
z nichž jeden přišel ke svému učení v Lyonu. Další z nich, Sigismondo Arquer se
seznámil během cesty do Bruselu v Graubündenu s Vergeriem, Giuliem da Milano
a Camillem Renatem. Odmítal ale, že by přijal jejich názory a po svém útěku sloužil
ve službách španělského krále. Je dosvědčeno ještě několik dalších případů, které
ale nedosahují žádných závratných čísel a jedná se celkově spíše o jedince.552

2. 3. 5 Shrnutí

Neapolské království a Sicíle náležely k nejvýznamnějším centrům italské
heterodoxie ve sledovaném období. Dokládá to zejména působení Juana de
Valdése, který si získal početnou řadu vlivných příznivců i v nejvyšších sférách
světské a církevní politiky. Jeden z těch, kteří byli Valdésovým učením ovlivněni,
byl i benediktýnský mnich Benedetto da Mantova (Fontanini), který sepsal
nejrozšířenější spis italské provenience zabývající se tématem ospravedlnění skrze
víru, Beneficio di Christo, kterého byly vytištěny tisíce exmplářů. Valdésovo učení
přitom bylo ovlivněno jeho kontakty s tzv. alumbrados ve Španělsku. Zastával
vysoce negativní pohled na člověka, vyvážený ale bezmeznou vírou v Boží
milosrdenství, ke které ale věřící nemůže dojít vlastními silami, ale musí mu být
dána samotným Duchem svatým (odtud i označení spirituali), který křesťana
vtěluje do mystického Kristova těla. Ačkoli je takovéto pojetí do značné míry
elitistické a obsahuje možná i určité prvky gnosticismu, nalezlo určitou podporu i
mezi nižšími vrstvami společnosti. Zdá se ale, že valdesiánství se rozšířilo spíše
mezi šlechtici a vyššími vrstvami, což ale může být zkresleno (ne)zachovanou
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pramennou základnou. Samotné Beneficio ale nenavazovalo jen na Valdése, ale i
na učení reformátorů, i když v samotném text nejsou odkazy ani na rodáka
z Cuenky, ani na Kalvína či Luthera. To je dáno pravděpodobně i datem vydání
těsně následujícím založení Sant´Uffizia a emigraci několika klíčových zastánců
heterodoxních myšlenek v Itálii.
V rámci království ale exitovala i řada jiných komunit, které byly v kontrastu
s převažující ortodoxií. Jednalo se o kalvinistické komunity v Terra di Lavoro a
valdensko-kalvinistické usedlíky, kteří byli brutálně eliminováni poté, co opustili
praktiku nikodémismu a dostali se do otevřeného střetu s Neapolí ovládanou
Španěly a Římem. V tomto případě hlavní transfer myšlenek reformace
zprostředkovávali

duchovní,

především

řeholníci,

kteří

byli

v kontaktu

s reformovanými církvemi na opačné straně Alp, zejména ve Švýcarsku. Mezi
příznivci těchto konfesí se nacházeli věřící ze všech společenských vrstev, ale
převládali zřejmě řemeslníci, lékaři a právníci.
Podobnému osudu se vyhnuli obyvatelé jižní Itálie s albánskými a řeckými kořeny,
kteří si uchovávali svoji náboženskou, etnickou a jazykovou specifičnost. Jako
tradiční a povětšinou starobylé křesťanské menšiny si uchovávaly jistý respekt, což
ovšem neznamená, že nebyly prováděny pokusy o jejich konvezi a že by nebyly
často nahlíženy jako pověrečné.
Zásadním pro náboženský vývoj této oblasti byla snaha Španělska o centralizaci
moci na úkor tradičních lokálních autorit, které byly relativně často těmi, které
menšinám poskytovaly útočiště. Obzvláštní nebezpečí bylo spatřováno v nějakým
způsobem organizovaných a aktivních skupinách. Z toho důvodu bylo opuštění
nikodémismu závažnou morální volbou, která ve sledovaných případech vždy
znamenala drastický konec takové komunity.
Toto tvrzení platí jak pro skupiny valdenských, které byly prakticky eliminovány
po přijetí kalvinisticky orientované konfese a jejím veřejném hlásání, tak pro
valdesiány, kteří ovšem těžili z téměř kvietistické a nepříliš navenek se projevující
valdesiánské spirituality; rovněž i pro komunitu v Terra di Lavoro, které přežívala
relativně bez obtíží a v symbióze s okolním prostředím, než došlo k aktivizaci
spojené s ikonoklastickými incidenty.
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2. 4. Milánské vévodství

V minulé kapitole jsme se věnovali oblastem na jihu Itálie, keré se dostaly pod
kontrolu španělské monarchie. Následující text se bude zabývat jiným územím,
které se dostalo do španělské sféry vlivu – Milánským vévodstvím. Zcela zásadní a
nepřekonané jsou v tomto ohledu práce Federica Chaboda, na nichž budu do značné
miry stavět i já.553 Vzhledem ke geografickému postavení vévodství zároveň
docházelo k mnohačetným kontaktům a stykům s Benátskou republikou, o níž
pojednám v následující kapitole.

2. 4. 1 Politický vývoj Milánského vévodství a stav
tamního duchovenstva v 16. století
Vévodství bylo na konci 15. století pod vládou rodu Sforza. Oproti dnešnímu
italskému regionu Lombardia, jehož hlavním městem je i nadále Milán, zahrnovalo
i Bellinzonu (o kterou ovšem přišlo na počátku 15. století ve prospěch Švýcarska),
území na západ od Lago Maggiore a Ticina, Ossolu, Valsesiu, oblast Novary,
Alessandrie, Parmy a Piacenzy. Naopak Sforzové nevládli v Bergamu, Brescii, ani
Mantově. V důsledku válek o Itálii přišlo vévodství ve prospěch církevního státu o
Parmu a Piacenzu, ztratilo i Valtellinu a Chiavennu, kterou obsadil švýcarský
kanton Graubünden (Grigioni). Jinými slovy – území vévodství se na počátku 15.
století výrazně zmenšilo, což reflektovalo nepříznivou politickou situaci.554
V Miláně války o Itálii vlastně měly svůj počátek, poté, co se dostal na trůn Gian
Galeazza Sforzy Ludovico Sforza zvaný il Moro. Následná invaze Karla VIII. a
další vývoj už byl částečně přednesen. Lodovico se snažil francouzské panství

Tento badatel totiž provedl to, o co se pokouším svými nedokonalými silami i já – dát do kontextu
politicko-hospodářský vývoj s vývojem náboženským, tj. snažil se komplexně pojmout dějiny
určitého místa v určitý čas.
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setřást s pomocí Maxmiliána Habsburského, čímž se vláda nad vévodstvím stala
definitivně problémem evropského rozměru.
Ludovikovi jeho záměr ale – opět – nevyšel a místo císařské koruny Maxmilián
odtáhl z Itálie s neúspěchem. Pro vévodství to každopádně znamenalo, že se
v důsledku následných událostí dostalo pod nadvládu Karlova následníka na
francouzském trůně, Ludvíka XII., což byl znovu důsledek výzvy (už třetí stejného
druhu) il Mora, který se snažil situaci zvrátit a vylepšit mezinárodní postavení
vévodství na úkor rivalů z Benátek. Švýcaři a Benátky paradoxně nezdarů Milána
využili a podmanili si část jeho teritoria, stejně tak jako papež. Ani Francie ale
neodolala tlaku dalšího mocného protivníka, kterým byl představitel rodu
Habsburků Karel V.555 Jako panovníkovi se mu pochopitelně zdálo více než
příhodné získat Milán (spolu s Janovem) do své moci, protože by tak získal
výbornou strategickou pozici a určité spojení mezi svými državami. Už současnící
ostatně chápali vévodství jako klíč k zisku nadvlády v Itálii.556 Milánsko se stalo
jednou z důležitých součástí jeho pověstného impéria, pod nímž slunce
nezapadalo.557

Ludvík XII. nicméně podle Macchiavelliho soudu vzbudil u poddaných ve vévodství přílišná
očekávání, což byl nakonec mimo jiné důvod jeho neúspěchu. O anabázi Ludvíka se podrobněji
rozepisuje v III. kapitole Vladaře. Machiavelli, Niccolò, Vladař, s. 19-27.
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Po smrti posledního vévody z rodu Sforza, Franceska II.(1495-1535) – který
zachovával zdání samostatnosti Milána - se nicméně Karel musel ještě jednou o
vládu nad vévodstvím utkat s francouzským králem Františkem I., byť ten formálně
už dříve od svých nároků na toto území odstoupil. Karel nicméně musel vyjít ze
situace i diplomaticky, protože Francie mimo jiné vyvinula nátlak na to, aby z Karla
učinila v obecném mínění uzurpátora.558 A to v situaci, kdy se francouzská politika
zasloužila o značné posílení protihabsburských sil v Říši a kdy s neklidem možnost
otevřené anexe Milána císařem pozorovala Benátská republika, tradiční soupeř
habsburského rodu. O Milán se ostatně ucházel i jiný Habsburk, Karlův mladší bratr
Ferdinand (1503-1564). Karlovou výhodou bylo nesporně to, že z právního
hlediska bylo vévodství říšským lénem – ostatně už po Franceskově smrti nad tzv.
Castello sforzesco v Miláně zavlály vlajky s říšskými znaky.
Karlův kompromisní návrh, aby se vlády ujal vévoda z Angoulême, František
odmítal a požadoval nástupnictví pro vévodu orleánského. Jednání v tomto duchu
ale nikam nevedla. Císař nakonec – hlavně kvůli rozhořčení z obsazení Piemontu
francouzským vojskem – udělil v roce 1540 (resp. definitivně roku 1546) vládu nad
tímto lénem svému synu, princi Filipovi (1527-1598); ke slovu tak přišly zbraně.
Tím padl i návrh rodu Farnese, který nabízel za zisk Milána pohádkovou sumu.
Konečný úspěch habsburské politiky završený mírem v Cateau-Cambrésis (1559)
zároveň znamenal i přímou nadvládu Španělska ve vévodství, které přeci jen do té
doby bylo bráno jakou součást, resp. léno Říše.559
Po nástupu Filipa II. na trůn se prozatimní styl vlády do značné míry změnil, neboť
Filip rozhodně nebyl tak často na cestách, jako Karel. Období jeho panování bylo
spojeno se snahou o centralizaci impéria, což nicméně působilo administrativní
problémy. Dopis z Madidu do Milána totiž putoval přinejmenším dva týdny. Filip
se mohl opřít o strukturu čtrnácti rad, z nichž mnohé byly vytvořeny již za života
Katolických veličenstev a jeho otce. Tyto rady ale Filipovi sloužily spíše k poradě,
neboť se snažil co nejvíce záležitostí rozhodovat osobně.560
Milánské vévodství ve španělské (či habsburské) říši začalo v podstatě hrát roli
zásobárny zdrojů. Kvůli věčně stále prázdné pokladně obrovského Karlova impéria
Pro uvedení do kontextu srv. Seibt, Ferdinand, Karel V. Císař a reformace, Praha, Ikar, 1999, s.
72-78.
559
Srv. Chabod, Federico, Lo Stato e la vita religiosa a Milano, s. 29-69.
560
Parker, Geoffrey, Filip II.: španělský král z rodu Habsburků, nejmocnější křesťanský vládce,
Praha, Brána, 1998, s. 37-38.
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byly ve vévodství zvyšovány daně a poplatky až na hranici únosnosti. Nucené
prodeje regálů – šlo především o sůl – byly jen částečným řešením. Císař se tak
musel kvůli zvětšujícím se deficitům uchylovat ke službám bankéřů, zejména těm
pocházejícícm z Janova. Pokud totiž nebyl vojákům vyplácen žold, docházelo
k nepokojům a rabování, což vyvolávalo odpor místního obyvatelstva.
Nejkritičtější byly zřejmě roky 1543-1544 kdy mnozí venkované nevydrželi
fiskální zátěž a raději opouštěli své usedlosti. Následující léta, spojená s výdaji ve
válkách o Parmu, Piemont a Sienu, ale byla z tohoto pohledu prakticky totožná,
přestože byla snaha převést do vévodství finanční prostředky z jiných
Habsburkových držav, zejména z Neapolského království, Sicilského království a
z jihoamerických kolonií.561
Poněkud anachronisticky by se také dalo dodat, že ti, kteří drželi slušný kapitál,
neměli příliš tendenci ho investovat do obchodu či řemesla, naopak oblíbenými
investicemi byly různé úřady a renty vycházející z pozemkových držeb.562 Ani to
ekonomckou situaci příliš nevylepšovalo, navíc to vyvolávalo protesty a místy i
povstání (Cremona, Como) u nížších vrstev společnosti, neboť aristokracie a
oligarchie se směšovaly v jednu prakticky neproniknutelnou vrstvu.563
K vylepšení jak finančních, tak dalších vztahů s ostaními zeměmi Karlovy říše,
nepřispělo ani to, že císař se nesnažil vytvořit alepoň základní strukturu pro jejich
administraci, naopak preferoval zachovávání jejich tradičních forem. Hlavním
pojítkem byl především panovník sám. Postupem času ale zejména španělští
rádcové a zastupitelé Karla, kteří prakticky řídili i Milán, projevovali snahu o určité
reformy v řízení vévodství. Veškeré změny se ale týkaly spíše výměny osob, než
institucí. Místodržitel panovníka každopádně nikdy nezískal ve vévodství pozici,
kterou by bylo možno definovat jako absolutní, ale naopak byl poměrně dost závislý
na milánském Senátu.564
K tomu, aby se dařilo udržet pokud možno stabilní situaci, bylo pro vévodství
nadmíru důležité udržet co nejlepší vztahy se švýcarskými kantony, které měly
zájem především na dodávkách lombardského obilí a možnosti nerušených
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Chabod, Federico, Lo Stato e la vita religiosa a Milano, s. 106-39.
Ibid., s. 198-201.
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Ibid., s. 204-212.
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obchodních styků. Pokud byli Švýcaři nějakým způsobem znevýhodněni, obraceli
svou pozornost pochopitelně k habsburskému rivalovi na západě.565
Poměrně zajímavým problémem byla i otázka Parmy a Piacenzy, které roku 1521
získal pro církevní stát Lev X. V roce 1545 bylo papežem Pavlem III. vytvořeno
z těchto dvou území samostatné vévodství, ve kterém se ujal poněkud skandálně
vlády jeho syn Pier Luigi Farnese. Mnozí představitelé vévodství, především ti
zastoupení v milánském Senátu, se ale s touto ztrátou nehodlali smířit, neboť příjmy
z těchto území rozhodně nebyly zanedbatelné. Problémy byly i s juridikcí a
praktickým pohybem osob a zboží mezi jednotlivými dominii. Vojenské operace,
které přinesly dočasný zisk Piacenzy, se ale ukázaly natolik nákladné a zneužitelné
francouzskou propagandou, že se tento podnik ukázal jako nevýhodný a nakonec
došlo k restauraci rodu Farnese (1556).566
Milánské vévodství mělo velký zájem i na opětovném zisku Chiavenny a
Valtelliny, ale i tyto snahy se ukázaly jako marné. I přesto, že místodržitel Ferrante
Gonzaga (1507-1557) se snažil přesvědčit dokonce i heterodoxního kazatele Piera
Paola Vergeria, který od roku 1550 působil v kantonu Graubünden, aby vyvinul
snahy o připojení k Milánu.567
Pro problematku sledovanou v rámci této diplomové práce je přinejmenším
vhodné pokusit se, ještě než bude pozornost věnována heterodoxním projevům,
analyzovat i stav kléru a náboženského života v Milánském vévodství.
Situaci kléru na konci 15. a začátku 16. století ve Vévodství milánském mohou
dobře ilustrovat události spjaté s episkopátem milánského arcibiskupa Ippolita
d´Este (1479-1520). Poměry dané doby nicméně vystihuje výstižně už to, že byl
jmenován Alexandrem VI. kardinálem již v roce 1493, tedy ve svých čtrnácti
letech. Hned vzápětí byl zahrnut stížnostmi na žalostný stav ženských řeholních
domů. Situace se ještě zhoršila během následujících válek: kombinace zchudnutí
obyvatelstva, útrap a nedostatečné kontroly vykonala své.568
Stížnosti byly na nedisciplinovaný život řeholnic a řeholníků např. v Pavii či
klášteře benediktýnek v Rancate; v posledně zmíněném žádal Senát papeže Pavla
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III. v roce 1538 o zavedení pořádku, protože se prý řeholnice spíše než jako
zasvěcené panny chovají jako prostituky.569 Papež se obrátil na d´Esteho, aby
provedl patřičné reformy. I když jsou dosvědčena i opatření spočívající
v doživotním žaláři provinivších se, celkově snahy o reformu řeholního života
nebyly příliš výrazné a narážely často na odpor příbuzných. Zarážející ale byl i častý
odpor proti nařízením představených, což předvedly kupříkladu právě ony
benediktýnky z Roncate. Neobvyklé nebylo ani to, že si řeholníci nechali vystavit
dispens od poslušnosti svým nadřízeným a potulovali se, leckdy i v řeholním
hábitu, po vévodství.570 V Piacenze a Alessandrii dokonce představitelé světské
moci ztratili s církevními úřady trpělivost a sami sestavili komise pro dohled nad
řeholníky.571 Spokojenost nemohla panovat ani ve Valcuvia v comské diecézi,
neboť tamní kanovníci využívali nepřítomnosti převora, který se zdržoval v Římě,
k svádění žen, chození se zbraněmi do kostela, odkládání kněžského oděvu atd.572
Výčet by mohl pokračovat obviněními z vraždy, smilstva atd.
Nemuselo ale jít jen o disciplínu: Gianmarco Burigozzo, autor kroniky dějin
Milána v letech 1500-1544 např. naříkal nad jedním řeholníkem, který prodával
roku 1534 odpustky v milánském dómě takovým způsobem, že to způsobilo obecné
pohoršení. Kazatel byl nicméně za tento čin odeslán na galeje.573

Papež má zasáhnout „ut non tanquam virgines Deo dicatae… sed plus quam fere prostitutae
laycae sint et habeantur…“. Ibid., s. 239.
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Přesto se d´Estemu určitá snaha o reformu nedá upřít. Ibid., s. 240-242.
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Ibid., s. 243-244.
572
„viveno licentiosamente, togliono donne alli proprii mariti, vano fori del habito et armati in giesa
et altre simile insolenze“. Cit. podle ibid., s. 245.
573
„In questo tempo [počátek roku 1534, pozn. aut.] venne a predicare in Domo uno frate de Santo
Augustino Remitario; e questo fu una Dominica a dì 25 Ianuario, e predicò tutta la settimana
seguente. E la Dominica seguente, che fu a dì primo Febrar, anunziò uno perdon, con certe bolle
de absolvere dei casi che mai fu al ditto; e fu messo per la Cittade le cedole in stampa, qual se
contenevano in ditta bolla: e el ditto perdono fu messo fora el dì de Santa Maria delle Candele, ch´è
a dì 2 Febraro; et fu fatto procession dal clero, qual era invidato per la solennità de Santo Blasio.
Cirondorno la ecclesia del Domo de dentro, e riportorno ditto perdono a loco suo, zoè a presso al
barco dove se predica; e sempre con el ditto frate, e ancora al comissario de ditta indulgenzia. E
stavano al ditto tavolo con la ditta indulgenzia, e con certi confessionali, sì per li vivi che per li
morti; et ognuno che voleva ditta indulgenzia (dandoli li denari ch´erano d´accordo), la davano la
ditta carta, e li mettavo suxo el nome de colui che pagava, overo de soi morti: donde che durò questo
cerca a otto giorni. Et in questo termino assai homeni mormoravano, vedendo questa indulgenzia
così larga; dondechè fu trovato questa cosa essere una ribaldaria, e essere false le bollee a aquesto
fu prexo el ditto frate, e ancora il comissario, e furno messi in prexonin casa del Capitanio de
iustizia; e lì ghe fu data la corda e tormenti. Alfine disseno di sì, che l´era vero; et li furno reponuti
fina che de Roma venisse la risposta de quello che de loro far se dovesse; e a questo passò qualche
giorni: al fine fu concluxo, che ditto frate e ditto comissario fusseno mandati in galea; e così a dì
…. April furno compagnati via.“Cronica Milanese di Gianmarco Burigozzo merzaro dal 1500 al
1544, in Archivio storico italiano, tomo III, Firenze, Gio. Pietro Vieusseux, 1842. s. 516-517.
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Nedostatky se netýkaly jenom kléru řeholního, ale i farního (světského) – obvykle
šlo o nahrazování své funkce skrze kaplana, kumulování beneficií, nevzdělanost a
nepřipravenost k službě věřícím. Do očí bijící byl především jeden případ –
arcibiskup Ippolito II. d´Este (1509-1572), kardinál protektor Francie, se během let
1520-1550 vůbec neobjevil ve své arcidiecézi. A protože stejně neučinil ani jeho
předchůdce, v milánské arcidiecézi se neuvěřitelných víc než 50 let (sic!) neobjevil
její duchovní pastýř a správce. Jen o něco lépe na tom byla Cremona, Pavia či
Como.574 V tomto kontextu samozřejmě vášnivá diskuze týkající se rezidenční
povinnosti biskupů, která se odehrála na Tridentském koncilu, dostává jiný rozměr.
Ne všichni představitelé církve ale byli považováni za laxní. V Milánském
vévodství působil mimo jiné i Michele Ghislieri a Girolamo Muzio (1496-1576),
nicméně na skutečně výraznou figuru spojenou téměř výlučně s územím
vévodstvím je nutno počkat až do časů sv. Karla Boromejského (1538-1584).

2. 4. 2 Nekatolíci v Milánském vévodství
Jestliže jsem krátce pojednal o postavení Milána a zbytku vévodství v dobovém
dění a ne právě příkladném stavu jeho duchovenstva, nabízí se nyní pojednat o těch,
o kterých jde v této diplomové práci především; ty, kteří začali vykazovat nějakým
způsobem heterodoxní názory.
Zdá se, že mnohdy šlo o osamocené proroky a poustevníky, kteří v ovzduší válek
a strádání hlásali různé apokalyptické motivy. Už pro rok 1516 Burigozzo nachází
slova odsouzení pro ty, kteří naslouchají podobným novotářům, jako byl poustevník
Jeroným ze Sieny (un remitero, qual aveva nome Hieronimo, et era de Sena), který
zřejmě odsuzoval nekalé praktiky a laxnost duchovních, zatímco sám žil inspirován
životním stylem sv. Jana Křtitele.575 Další podobní kazatelé jsou dosvědčeni pro
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Chabod, Federico, Lo Stato e la vita religiosa a Milano, s. 253-256.
„In questo mezzo venne a Milano un remitero, qual aveva nome Hieronimo, et era de Sena. Costui
era bello de persona, e ancora de nobiltà assai; el quale a dì 6 Augusto apparse nella ecclesia del
Domo, et cominciò a predicare, et era vestito de panno tanè: aveva le brazze descoperte et le gambe
nude, senza niente in testa, con la barba longa, et aveva de sopra uno certo manteletto a modo de
Santo Gio. Battista. Et con quello suo predicare pigliò tanta audacia per el seguito grande della
gente, et maxime de donne, tantochè nella ecclesia maggior del Domo era gran ruina, perchè non
gh´era nè ora nè de messa nè de vespero, perchè lui voleva predicare quando voleva e gli piaceva,
sena reverentia delli soi maggiori. D´onde per questo el populo non restava de averge gran fede, et
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léta 1492, 1522, 1523,1529 a 1531. Tyto aktivity byly každopádně zakázány V.
lateránským koncilem.576 Chabod nachází jasnou analogii s Florencií během časů
Savonaroly a jeho následovníků.577 Podobně jako jinde v Itálii byly na počátku
pronikání reformace do Milánského vévodství františkáni a a augustiniáni.578
Augustiniánem byl ostatně i Luther. Jeho spisy jsou ve vévodství dosvědčeny již
od roku 1519, konkrétně v univerzitním městě Pavii u knihkupce Franceska
Calviho a následně jeho bratra Andrey. Rozšíření těchto spisů nejspíš bylo značné,
neboť v březnu vévoda zakázal držení takovýchto knih. Dohlížet na takové nařízení
ale bylo velmi obtížné kvůli stálým obchodním stykům s německým, benátským a
švýcarským prostředím. Vzít v potaz je třeba i značné množství německých žoldáků
(lancknechtů) ve službách milánských vladařů.579
Z vévodství, konkrétně Cremony, pocházel i první italský náboženský exulant do
budoucí početné kolonie italských následníků reformace Bartolomeo Maturo,
svého času člen dominikánského řádu.580
Stejná oblast v roce 1530 zažila i odřeknutí se dvou kněží a několika laiků po
inkvizičním procesu. Alberto Doninemi, jeden z oněch dvou duchovních, čelil
obvinění z luteránství (luteranesimo). Konkrétně šlo o to, že během slavení vše
vynechal Confiteor, nezmínil Pannu Marii, anděly, sv. Jana Křtitele a apoštoly. Měl
se i s dalšími lidimi dále scházet v jednom kostele, kde měli vykládat Písmo a
probírat odsouzené učení fra Sebastiana.581
Pro rok 1535, konkrétně 23. září, se Burigozzo zmiňuje o odřeknutí se jednoho
kněze a skupinky laiků v Miláně. I v tomto případě šlo o obvinění z luteránství.
Odřeknutí se odehrávalo v dómu, za přítomnosti inkvizitora, arcibiskupova vikáře
a masy lidí. Odsouzení vyšli z procesu s relativně lehkým pokáním.582
maxime per la vita sapéra che faceva, et così discalzo al tempo del freddo, quanto al tempo del
caldo: et dimorò a Milano sino al giorno del Natal de Cristo, et poi fu mandato via contro sua
voglia, perchè in quello giorno de Natal non se celebrò messa nè ancora vespero in el Domo, per
esser pieno de gente senza rasone in favore de costui. […] per verità costui era causa de gran male,
perchè nel suo predicar non faceva se non dir male de preti e frati; et altre cose assai inconveniente
fece costui, che non ghe fu concesso: ma per questo non restava la gente, e maxime la canaglia
ignorante et femenesse de averghe fede admirabile; cosa che io mai non ebbe.“ Cronica Milanese
di Gianmarco Burigozzo, s. 431-432.
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„Fra questo tempo fu ditto, che l´era stato messo l emane adosso a certiuni, de´ quali ne era uno
prete, che da tutti erano ditti Luterani, et (secondo fu ditto) erraveno forte nella fede: donde che
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V roce 1536 papež pověřil modenského biskupa Giovanni Moroneho, aby zakročil
proti sektě Battisty da Crema, ke které mělo náležet i několik aristokratů. Jejich
učení bylo podobné bekyním a lyonským chudým, tedy valdenským. O rok později
v Cremoně asi muselo způsobit šok gesto Filippa Nicoly, který během
pozdvihování Nejsvětější svátosti sebral knězi hostii a pošlapal ji. I když bylo jeho
gesto omlouváno psychickou labilitou, pravděpodobně si byl vědom toho, co koná.
Cremona byla opravdu středem pozornosti, neboť v roce 1539 bylo zakázáno
veřejné působení čtyřem augustiniánům, kteří získali za stoupence prodavače
koření, další dva laiky a zřejmě i jednoho františkána. V podstatě vzápětí byl další
kněz obviněn z luteranismu. Kněz jménem Matteo navíc působil ve špitále, takže
existovalo nebezpečí rozšíření jeho názorů.583
Zajímavé symbolické znázornění některých myšlenek spojených s reformací
nechal vymalovat ve svém domě obchodník Pietro Martire Sambugato – šlo o obraz
dvanácti apoštolů seskupených kolem Krista a každý z nich, nikoli jen sv. Petr, měl
v rukou klíče.584
Cremonou musely obíhat i knihy reformátorů, jinak by nebylo třeba vydat
v prosinci 1538 zákaz děl Luthera, Melanchthona a Kalvína.585
V roce 1538 se z univerzity v Pavii musel vzdálit humanista Celio Secondo
Curione (1503-1569). Rodák z Piemontu, o němž ještě bude řeč, byl v Pavii

stetteno qualche giorni in prexone; et uno de quelli, per esser maltrattato, scampò poco fôra de
prexon, che moritte; li altri, el fin suo fu a dì 10 Settembre in Dominica. Fu apparato una baltresca,
che andava dinanzi el barco; e in questo dì predicò l´inquisitore, et aveva costoro su quella
baltresca, ma erano serrati con una tenda, che non se potevano vedere: dondechè queste cose furno
fatte nella ecclesia maggior del Domo. Chi avesse visto tanta gente, era cosa incredibile, e tutti per
vedere questa cosa. al fin della predica fu tirato in parte questa tenda, e venero fora costoro: e
venetteno per quella parte ch´era per mezzo al barco, et lì se ingenogiorno denanzi al Predicatore,
overo in qualche cantone: e li era Monsignor lo Avicario dell´Archipiscopo, e lì se roconciliorno
con la ecclesia; et a dui de loro ghe misero le amitrie in testa, uno de´quali era el prete; e fattogli
certi soi ordeni, ognuno se partì. Ma fu legiuto una lista de tutto el suo processo, et con questa pena:
che i dui capi principali, zoè el prete con quello altro, ogni Dominica insino a Natal proximo che
vene, siano obligati a venire alla porta maggior del Domo, vestiti de saco, con una disciplína, e
batterse, comenzando al principio della messa granda insina al levare: e così fu fatto, e mi li ho
visti a fare questi tali offizii.“ Cronica Milanese di Gianmarco Burigozzo, s. 524-525.
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Milánský místodržitel Alfonso III. d´Avalos (1502-1546), markýz Del Vasto, psal podestovi
v Cremoně mimo jiné, že “havemmo inteso come Petro Martire Sambugato, mercante di quella
città, ha fatto pingere sul camino de una soa sala Giesu Cristo N. S. con li dodeci Apostoli in
circuito, ciascuno di loro con le chiavi in mano: cosa veramente scandalosa et degna di essemplare
provisione. Pertanto vi dicemo et caricamo che subito debbiati mandare alla improvisa un vostro
fidato a vedere questa pittura; et ritrovandola conforme all´aviso nostro, fareti retenire in preggione
detto Sambugato et ne avisareti, che vi ordinaremo quando havereti da fare in questo caso.“ Ibid.,
s. 401.
585
Ibid., s. 318-319.
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společníkem augustiniánů Agostina Mainardiho (1482-1563, převorem konventu
Sant´Agostino), Giulia della Rovere (1504-1581, známějšího jako Giulio da
Milano) a Ambrogia Cavalliho (cca. 1500-1556), jejichž společným tématem bylo
ospravedlnění na základě pouhé víry, které je nakonec všechny přivedlo k přijetí
reformace.586
Další skandál v Pavii propukl v červnu 1541: někteří studenti byli podezřeni
z toho, že jsou příznivci Luthera a Zwingliho a že udržují vztahy s německými a
piemontskými protestanty. Zanedlouho poté jsou opět zmínky o heterodoxních
kázáních v Miláně (Mainardi), Tortoně (další augustinián) a Pavii (v tomto případě
šlo o františkána konventuála). Del Vastos se proto rozhodl zakročit, zejména proti
konventu augustiánů-poustevníků zasvěcenému sv. Augustinovi; přísně nakázal,
aby se netrpěla heterodoxní predikace a dal pátrat po provinivších se kazatelích.
Podobná opatření, která ale vycházela i od představených augustiniánů, byla
provedena v Comu. Mainardi a Giulio da Milano byli v roce 1542 (další poměrně
zlomová událost, u které nacházíme toto datum) z řádu vyloučeni a lombardská
provincie si nemohla zvolit svého provinciála, ale byl jí jmenován vikář.587
V posledních měsících téhož roku byly na hranicích s Piemontem zadrženi další
duchovní a řeholníci sympatizující s reformací.588 Snad i z těchto důvodů se od let
1541-1542 poměr v rámci stoupenců reformace mění a relativně stoupá množství
laiků – nakolik je u protestantských církví takové dělení diskutabilní – oproti
duchovním. Bylo to zřejmě dáno i zvýšeným dohledem nad tiskaři a konventy.589
V roce 1547 začala v Casalmaggiore na popud inkvizitora akce proti skupině laiků
vedených lékařem Pietrem Brescianim. V Casalmaggiore – nacházejícím se zhruba
uprostřed pomyslného trojůhelníku, jehož vrcholy by tvořila města Cremona,
Mantova a Parma - jsou dosvědčeny heretické ideje přinejmenším od roku 1540,
kdy se stal jejich šiřitelem františkán fra Marc´Antonio. Bresciani, který se stal
hlavou okruhu, četl díla Luthera, Melanchthona, Ochina, Giulia da Milano nebo

Ibid., s. 319; Giulio da Milano později vydá spis, v němž bude kritizovat italské reformované
křesťany, že nejsou organizovaní – tam je patrný vliv kalvinismu – a že nechtěji pro Krista ani žít,
ani umřít, tj. zůstávají v Itálii a v učení reformace věří tajně a skrytě. Srv. Cantimori, Delio, Prosperi,
Adriano (a cura di) Eretici italiani del Cinquecento, s. 447-450. Naopak Curione byl příznivcem
nikodémismu, což pochopitelně problematizuje identifikaci jeho žáků a stoupenců.
587
Chabod, Federico, Lo Stato e la vita religiosa a Milano, s. 320-322.
588
Ibid., s. 325.
589589
Ibid., s. 329-333. To ale neznamená, že by už duchovní nebo řeholníci nebyli zatýkáni – v roce
1545 byl zadržen kněz Imerio Gorno, na počátku roku 1547 pak fra Cornelio da Genova. Ibid., s.
337.
586
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Curiona. Podařilo se mu kolem sebe shromáždit dvanáct stoupenců (patřících
pravděpodobně mezi „střední buržoazii“), nicméně po vypuknutí vyšetřování to byl
právě on, komu se podařilo uniknout. Vyhnul se tím mučení, které musel zbytek
skupiny podstoupit předtím, než byl poslán do exilu. Bresciani s kázáním
pokračoval i v Mirandole a posléze v Chiavenně, kde se setkal s Camillem Renatem
a Franceskem Negrim. Setkání s těmito muži znamenala jeo radikalizaci a je
otázkou, jestli nepřijal názory novokřtěnců, jak ho obvinil Mainardi. Zdá se, že
začal chápat eucharestii a křest jako pouhé znamení toho, co se už odehrálo v duši
věřícího vírou. Nakonec ale pravděpodobně zažil určitou krizi, vrátil se do Itálie a
znovu se přihlásil k Římskokatolické církvi.590
Zjevně ale tato skupina nebyla jedinou, která v Casalmaggiore působila, protože
v roce 1548 došlo k celé řadě ikonoklastických útoků namířených evidentně proti
kultu svatých.591 Další luteráni byli během léta téhož roku objeveni v Caravaggiu a

Ibid., s. 338-340; Zachovala se nám i přesnější seznam článků, z nichž byl obviněn, resp. z nichž
se vyznal, což znamenalo shovívavější přístup soudců: „Comparuit dominus Petrus de Brixianis,
terre Casalimaioris districtus Cremone […] et sic successive se accusavit.
Già sono dodeci anni in circa che in Casalmaggior, patria mia, alle prediche de maiestro Marco
Antonio de Ordine de Sancto Francesco io comenzai a credere la giustificatione al modo lutherano,
cioè per la sola fede intesa al modo loro. Item teneva che non habiamo libero volere et arbitrio.
Item teneva che le imagine essere soverchie della Giesia.
Et questi forno li mei principii, i quali predicava prefato frate et mel i comprobava privatamente;
poi da maiestro Christoforo de Viadana, chirurgico, hebbi Martino De Captivitate Babilonica, il
qual legendo et studiando mi fece intrar in maggior errori. Il medemo mi occorseper leggere, i
Luogi Comuni del Melantone, e poi la Institutione del Calvino, libri havuti da uno maiestro Pietro
modenese, pisico, il quale stanzava in Gazolo; e per la lettura de tali libri io ho tenuto in quel tempo
li sacramenti della Chiesa essere sol dua, cioè il Baptesmo e la Cena del Signore, et questi essere
sol segni et non conferir la gratia.
Item nel sacramento sanctissimo dell´altare non essere il vero corpo e sangue di christo, ma
solamenti i segni et memoria della sua sancta passione. Il resto de sacramenti et cerimonie et
institutioni della Giesia Romana essere tute superstitione et empie.
Item teneva la messa essere abominevole et occagione de idolatria.
Item io negava il purgatorio, le indulgentie, le invocationi et intercessioni de sancti, i voti, i precepti
ecclesiastici, le scomunicationi, il deletto dei cibi, i digiuni, il celibato et quanto è instituito da essa
Chiesia.
Item teneva per la vera Chiesa quelli che credevano i sovra detti errori et altri che credeva et teneva
io.
Item negava la auctorità del Papa et il credeva Antichristo.
Item credeva et teneva la Chiesia Romana essere contrario al Evangelio et i suoi ministri essere
ministri del demonio.
Item teneva non essere da credere, osservar cosa alchuna se non quello che è expresso nella Sacra
Scrittura.
Item io negava il merito delle opere et la sodisfactione nostra per le pene del peccato.“ Ibid., s.
412-413.
591
Ibid., s, 342-344. Budeme-li počítat i Brescianiho skupinu, celkově se podařilo odhalit asi 30
osob. Jsou mezi nimi dosvědčeny osoby velmi skromných poměrů, stejně jako notář, obchodník
s kořením, řemeslníci či zemědělec. Nenalézáme mezi nimi ale žádnou ženu a většinou šlo o muže
pokročilejšího věku. Ibid., s. 345-346.
590
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v Lodi.592 Roku 1547 vyrazil z Milána za Mainardim do Chiavenny kněz Francesco
da Rimini, který učil ve škole při augustiniánském konventu S. Marco. Vezl sebou
listy fra Stefana da Sestino, který dříve v Tridentu hájil na koncilu augustiniánskou
koncepci ospravedlnění a fra Franceska da Asti. V Comu byl ale odhalen, uvězněn
a předán inkvizitorovi.593
I v dalších případech šlo o duchovní, ve Forlì či Luganu. Významný případ se
odehrál kvůli jednom z kanovníků v Comu, ale především kvůli tomu, že došlo
k rozbrojům mezi světskou a duchovní mocí o to, jak bude s daným fra Antoniem
naloženo. Konflikt vznikl ale i mezi kanovníky a inkvizicí. Nově povolaný
inkvizitor Michele Ghislieri rozhodně nehodlal nechat omezovat svoji pravomoc,
což vyústilo v jeho násilné vyhnání z města. Na konci srpna 1550 pak z Cremony
utekli tři augustiniáni do Graubündenu a v útěku bylo zabráněno dvěma
benediktýnům z kláštera S. Benedetto v Mantově.594
V reakci na jejich zadržení vystoupil na náměstí v Piacenze Domenico Cabianca
da Bassano s kritikou církve. I když se mu dostalo od několika mužů povzbuzení,
byl zatčen a popraven. V Piacenze byly odhaleny i další případy. Četba zakázaných
knih byla prokázána i v Miláně. Hlavním centrem ale zdá se zůstávala Cremona.
Během vyšetřování nepodařeného útěku dvou mantovských benediktýnů byl
zahájen proces proti 22 laikům. Opět šlo ze sociálního hlediska o pestře složenou
skupinu: lékař, knihkupec, advokát, švec, ale i několik šlechticů. To Senát značně
znepokojilo, protože předtím měli za to, že hereze se vyšších vrstev netýká. Senát
se proto chtěl vyšetřování ujmout sám a na jeden výslech dokonce přišlo tolik
ozbrojených šlechticů, že inkvizitor radši uprchl. Senát se ostatně snažil, aby
světská moc byla při inkvizičních procesech přítomná a nerad přijímal vyjímání
někoho ze své juridikce. V tomto případě se mu to nakonec podařilo.595
Podle Chabodova názoru v Cremoně existovala plnohodnotná kalvinistická
církev, jak se dá soudit podle některých náznaků z vyšetřování a z toho, že uprchlíci
mířili do Ženevy.596 Vyznání Brescianiho by svým věroučným obsahem této teorii
rozhodně odpovídalo.

592

Ibid., s. 349.
Ibid., s. 350.
594
Ibid., s. 352-354.
595
Ibid., s. 355-359; 450-451.
596
Ibid., s. 360.
593
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Milán byl posléze i útočištěm Aonia Palearia, který vyučoval na tamní univerzitě.
O něm ale už byla řeč v kapitole věnované Toskánsku.
Na základě předchozího vývoje lze říci - i když je třeba počítat se specifiky
hagiografického žánru-, že popis stavu diecéze před nástupem Karla Bormejského,
tak, jak ho vypsal v černých barvách v životopise Boromejského vydaném v roce
1610 Giovanni Pietro Giussano, nebyl patrně daleko od pravdy. Tristní měl být
zejména stav kléru a řeholního života. Dokonce se mělo vžít přísloví, že chce-li
někdo přijít do pekla, má se stát knězem (se vuoi andare all´inferno, fatti prete).
Hlavní příčinu Giussano spatřoval v předchozí dlouhodobé nepřítomnosti
arcibiskupa.597 Jakoby se během předchozího půlstoletí vůbec nic nezměnilo. Nový
arcibiskup milánský, stejně jako jeho následovníci v tomto úřadu, to měli změnit,
především aplikováním tridentských kánonů a důrazem na pokání a svátost smíření.
Při důkladném dodržování povinnosti každoroční zpovědi stanovené už IV.
lateránským kánonem bylo mnohem snazší kontrolovat morální i věroučnou
(ne)poskvrněnost.598
Taková kontrola ale do jisté míry vyžadovala nějakým způsobem uzavřené
prostředí, které v případě Milána, jednoho z dopravních a obchodních uzlů celé
Evropy, byla nedosažitelná. V roce 1576 např. papež Řehoř XIII. upozornil Karla
Boromejského na devět milánských obchodníků pobývajících v luteránském
Norimberku. Nebezpečí spočívalo v tom, že se mohli „nakazit“ a šířit herezi po
svém návratu zpět.599 Diecéze se proto snažila kontakty s heretiky sledovat.600
Boromejského snaha o vylepšení poměrů ale nepřinesla tolik, kolik si od ní
sliboval. De Boer přednáší čtyři důvody, z kterých tomu tak bylo: „First, it shows
that the Counter-Reformation conquest of the soul was doomed to back-fire if it
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Giovanni Pietro Giussano, Vita di S. Carlo Borromeo prete cardinale del titolo di Santa Prassede
arcivescovo di Milano, vol. I, Napoli, Tipografia arcivescovile, 1855, s. 71-75.
598
Tomuto tématu se věnoval ve své studii Wietse De Boer. De Boer, Wietse, The Conquest of the
Soul. Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden, Boston,
Köln, Brill, 2001.
599
Ibid., s. 191.
600
De Boer uvádí ukázku z takového pramenu: „Quelli de Valbregaia, Grisoni, che stanno su le
Alpe della pieve d´Incino alla cura de bestiami si confessano però et si communicano a tempi
debiti… Monza, Treviglio, Bolate, Varese: Di tutti questi luochi vanno a comprar cavalli in terra
Todescha, specialmente nel tempo della quaresima. Quelli di Monza sogliono confessarsi et
communicarsi avanti che si partino. Li altri doppo che sono ritornati. Né da niuno sin hora si ha
avuto sospetto… Settara: Vi è uno che ha un parente in Franza et non si sa se sia confessato… Tre
Valle… Vi sono molti che vanno a lavorar in Boemia, in Austria, et nelle cantoni degl´heretici, et
stanno via a anni, et non si confessano dicendo che se havessero commodità lo fariano, però quando
vanno a casa vivono da Christiani.“ Cit. podle ibid., s. 192.

184

relied too heavily on the harsh and forbidding tools of legal enforcement. Second,
public authorities could not achieve the supreme goal of social discipline – forming
subjects who were obedient and „faithful“ – by invading the private sphere directly,
regularly, and on a massive scale. Third, the confessional Church could neither
suspend offenders from religious services too frequently and for too long, nor
expose them to public penances, without the risk of destroying the very social unity
it was meant to represent and foster. Reconciliation, however achieved, was
therefore a necessity. Fourth, Borromeo put the consensus between Church and
state – a sine qua non of confessionalism – in serious jeopardy by jealously
protecting and promoting ecclesiastical privileges and the autonomy of sacred
sphere.“601
Zdá se, že Boromejský se během svého biskupského působení setkal spíše
s odlišným typem heretiků, než jeho předchůdci. Výrazný byl jeho boj s různými
pověrami. Především šlo o různá rituální uzdravování.602
Specifickým typem takové pověry bylo čarodějnictví. I když v Itálii obecně
panovala mezi církevními soudci značné skepse ohledné čarodějnictví, resp.
ohledně dokazatelnosti maleficia nebo účasti na čarodějnických sabatech,
existovalo několik oblastí, kde k tzv. honům na čarodějnice během 16. století došlo.
A jedna z nich spadala i pod jurisdikci sv. Karla. V letech 1569-1570 nechal
vyslechnout v Miláně skupinu žen pocházejících z Lecco, města nacházejícícho se
poblíž Coma a Lugana. Sedm z těchto žen vyznalo, že se účastnily čarodějnického
setkání a způsobily újmu na dětech a zvířatech. Jedna z nich zemřela ve vězení,
zatímco zbývajících šest mělo podstoupit trest smrti. To se ale setkalo s výtkami
Senátu a SantˇUffizia, neboť byly shledány nedostatky ve vedení procesů.
Navzdory přesvědčení Boromejského o vině těchto údajných čarodějnic tedy smrti
unikly.
Jiný závěr pro odsouzené měl proces týkající se oblasti Val Mesolcina spojené se
švýcarským kantonem Graubünden. Během apoštolské vizitace kardinál - mimo
snahy o konverzi protestantů, kteří se v této oblasti na samých hranicích se
Švýcarskem poměrně logicky nacházeli – jmenoval delegáta s inkviziční
pravomocí, aby vyšetřil skupinu mužů a žen obviněných z čarodějnictví. 32 ze 106

601
602

Ibid., s. 213.
Srv. ibid., s. 295-322.
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obviněných se přiznalo, devět žen a jeden muž byli odsouzeni k odnětí života. Ve
stejné oblasti bylo na 40 odsouzených upáleno i v roce 1589.603
Příliš dalších zpráv o hereticích ve vévodství se mi nepodařilo vypátrat, i když
jejich výskyt je více než pravděpodobný. Blízkost k hranicím panství, kde ideje
reformátorů byly přeneseny do praxe, byla skutečně malá a je navíc prokázáno, že
francouzští hugenoti vyvíjeli nátlak na dvůr Valois, aby se spojil s nepřáteli Filipa
II. v cizině.604
Filip ale rozhodně přispěl k posílení katolické víry tím, že se snažil přimět Francii,
aby uznala a účastnila se obnoveného zasedání Tridentského koncilu. Kombinace
jeho uznání koncilu a nesouhlasu s papežskou politikou byla nepochybně
oslovující.605 Možná trochu paradoxně ale vznikl mezi Boromejským a Filipem
konflikt právě kvůli uplatnění tridentských dekretů. Svatý Karel byl napomínán
ohledně své snahy o co největší upevnění morálky i mezi laiky své diecéze
Habsburkovým zpovědníkem, dominikánem fra Diegem de Chavesem (15071592), že lidé nemohou být k dokonalosti donuceni.606

2. 4. 3 Shrnutí
Ačkoli i v Milánském vévodství lze nalézt stopy po příznivcích Juana de Valdése
– jak dokládá především působení Aonia Palearia – dá se konstatovat, že hlavní
inspirací heterodoxních komunit byly myšlenky reformátorů z Říše a ze
švýcarských kantonů. Rozšíření hereze bylo podobně jako v ostatních sledovaných
státech způsobeno zejména kázáním řeholníků – nejvýznamnější byli v Milánsku
pravděpodobně augustiniáni. K pocitu ohrožení připomínajícímu přibližování se
konce světa jistě přispěly vojenské střety týkající se zápolení o hegemonii v Itálii
mezi Valois a Habsburky. Tyto konflikty přinášely bídu, hlad a smrt, což byla
témata, která vybízela mnohé potulné kazatele k apokalyptickým předpovědím.

Del Col, Andrea, L´inquisizione in Italia, s. 580-581; V okolí Coma už pravděpodobně na začátku
16. století došlo i k jinému velkému honu na čarodějnice, ale prameny jsou v tomto případě
diskutabilní, ibid., s. 209-210.
604
Parker, Geoffrey, Filip II., s. 73.
605
Srv. Kamen, Henry, Philip of Spain, s. 103-105.
606
Ibid., s. 232; Filip byl ale zároveň zcela přesvědčený o nezbytnosti inkvizice, o které tvrdil, že
by bez ní bylo mnohem více heretiků. Ibid., s. 234-336.
603
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Nejorganizovanější a dlouhodobě přežívající skupinou v rámci vévodství byla
ecclesia cremonensis, stavící na kalvinistickém učení, spojeném s ikonoklasmem,
popíráním římskokatolického pojetí svátostí a dostávají se do konfliktu i
s monarchistickou formou vlády. Významným centrem pro šíření hereze byla ale i
univerzitní Pavia či samotný Milán. Ze sociálního hlediska pocházeli vyznavači
heterodoxních nauk především z řemeslnictva a obecně středních vrstev
obyvatelstva, často poměrně vzdělaných. Příznivce reformace ale nalezneme i mezi
aristokracií a spodními vrstvami společnostmi. Dá se tedy konstatovat, že i kdy
střední vrstvy tvořily v rámci Milánského vévodství většinu příznivců
neortodoxních myšlenek, nešlo o převahu absolutní.
V rámci vévodství došlo i k dvěma rozsáhlým čarodějnickým procesů. Zatímco
jeden skončil pro obžalované pozitivně, druhý byl podstatně drastičtější. Oba dva
se odehrávaly na hraničních zónách s obyvatelstvem, které přijalo reformované
konfese, zároveň odpovídající horskému prostředí. Do obou konfliktů kvůli
nesrovnalosti v právní proceduře zasáhlo Sant´Uffizio, navzdory snahám církevních
i světských autorit Milána a prosazení vlastní jurisdikce.
Geografická pozice Milána a jeho obchodní styky s německojazyčnými a
francouzskojazyčnými

zeměmi

byly

významné

pro

usnadnění

přenosu

heterodoxních idejí. K tranferu idejí ale docházelo i v rámci samotné Itálie.
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2. 5. Benátská republika

Chceme-li nějakým způsobem uchopit dějiny Benátek 16. století, je vhodné obrátit
se alespoň několika větami do předcházejících let, aby tak lépe vyznělo, co dovedlo
tento nejmocnější italský stát na vrchol a vzápětí málem do propasti dějin, ze které
se rychle dostaly, když využily vůle papežství po zachování rovnováhy na
Apenisnkém poloostrově.

2. 5. 1 Politický vývoj Benátské republiky v rámci válek o
Itálii
Na konci 14. a na počátku 15. století se Serenissima rozhodla podstatně rozšířit své
panství na pevnině, zvané terraferma. Důvody byly snaha po kontrole oblastí
bohatých na suroviny, vodu a úrodných na pěstování ve městě vždy vysoce
poptávaných potravin. Benátčané nepochybně počítali i s rozšířením a otevřením
nových obchodních cest. V letech 1404-1406 se tak benátské panství rozrostlo o
města Vicenzu, Veronu a Padovu; i za použití takových metod, jako bylo travičství.
Následující desetiletí byla proto lety bojů o nadvládu nad Padánskou nížinou a
Lombardií, které Benátky vedly zejména s Milánským vévodstvím, v té době pod
nadvládou rodu Visconti. Je poměrně signifikantní, že v této době padánská flotila
Benátek početně předčila egejskou. Tyto konflikty završil vlastně až mír v Lodi
(1454). Benátky z těchto střetů získaly nicméně ještě další významná panství, a to
Brescii a Bergamo.607
Serenissima byla ale ve válce i na východě, kde se musela potýkat se stále rostoucí
osmanskou mocí. Turecké nebezpečí bylo věčným tématem diplomatických
rozhvorů s papežstvím, které uspořádání křížové výpravy chápalo jako jednu ze
svých priorit. Vzhledem k neúspěchům ofenziv na souši se Benátky podržely
strategie stavící na kontrole pobřežních pevností a udržování akceschopného
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loďstva. I přes statečný boj benátské kolonie v Konstantinopoli se ale nepodařilo
město sv. Ondřeje udržet, což byl neúspěch nejen strategický, ale i prestižní.
Námořní střety s Osmany se staly prakticky stálou záležitostí. Benátkám se z nich
ale podařilo vyzískat Kypr.608
Invaze Karla VIII. do Itálie byla něčím s čím se Serenissima pochopitelně
nehodlala smířit. Nejprve ale vyčkávala, jak se Nejkřesťanštějšímu králi povede.609
Po jeho rychlém pochodu do Neapole se ale obávala nového rivala a postavila se
proto do čela aliance, které se krále z rodu Valois podařilo donutit Belpaese
opustit.610 Benátská republika zároveň obsadila několik důležitých měst v Apulii a
podporovala osamostatnění Pisy, od čehož si slibovala oslabení Florencie.
Nové anabáze francouzského krále využila k tomu, že se s Ludvíkem XII. spojila
a do svého dominia mohla připočíst Cremonu, Turkům se ale mezitím podařilo
dobýt většinu benátských pevností v Egejském moři.611
Zásadním momentem benátských dějin byla porážka od Ligy z Cambrai, což byla
koalice prakticky všech velmocí i řady menších států proti Serenissimě s cílem
rozdělení si terrafermy. Jedním z hlavních motivů byla snaha Benátek prosadit svůj
vliv v panství Cesare Borgii v Romani, které se po smrti Cesarova otce Alexandra
VI. rozpadlo.612
608
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Po porážce u Agnadella se Benátky ocitly na hraně samotné existence. Následným
vítězstvím u Cadore a vstupem do papežem Juliem II. organizované tzv. Svaté ligy
proti Francii zůstalo ale území republiky prakticky beze změny. V rámci dalších
konfliktů v Itálii ale Serenissima zachovávala ve většině případů neutralitu, což
bylo zřejmě dáno i postupem Osmanského impéria na východních hranicích
republiky a ve Středomoří, kde rozhodující úlohu z křesťanských států převzalo
Španělsko. Benátky si tak nicméně jako jediná z původních italských velmocí
zachovala suverenitu.613
Republika si mimo samostatnosti zachovala i svůj politický systém, který se
výrazně neměnil už od 14. století. V čele Benátek stál dóže (doge), jehož moc ale
byla omezená a mohl konat pouze ve spolupráci s některou z rad. Dóžeho
pomocnou radou byla Signoria. Do těchto rad měli přístup členové aristokracie,
která tvořila 6-7% benátské populace. Z právního hlediska si jednotliví aristokraté
byli rovní a mohli se ucházet o jakýkoli úřad, pokud nebyl v rozporu s již
vykonávanou funkcí. Jejich postavení bylo ještě zesíleno po roce 1423, kdy bylo
zrušeno Lidové shromáždění (Assemblea popolare) a Velká rada (Maggior
Consiglio) prohlásila své dekrety platné i bez schválení lidu (popolo).
Členy Velké rady byly všichni aristokraté, kteří dosáhli věku 25 let – s výjimkou
duchovních – a zasedání se obvykle účastnilo kolem tisíce osob. Hlavní náplní
práce tohoto vládního orgánu byla volba úředníků a schvalování opatření menších
rad. Důležitá rozhodnutí patřila Senátu, jehož členy byli i Rada čtyřiceti (Consiglio
dei Quaranta), která se zabývala trestní problematikou. Zahraniční politikou se
mimo Senátu zabývala i Rada deseti (Consiglio dei dieci). Existovaly ale
samozřejmě i další poradní orgány. I když elitám z dobytých či jiným způsobem
získaných dominií byla obvykle ponechána určitá míra autonomie, na politice
republiky jako takové se podílet nemohly. Za vhodné považuji zmínit i to, že značná
část benátských úřadů byla volitelná, přičemž samotná volba byla tajná: konalo se
città, e perché nel dominio veneto aveano ricetto i Bentivogli, stati dal re scacciati del ducato di
Milano; aggiugnendosi che all’autorità della corte di Roma avevano in molte cose minore rispetto
che mai: nelle quali avea ultimatamente turbato molto l’animo del pontefice che avendo conferito
il vescovado di Vicenza, vacato per la morte del cardinale di San Piero a Vincola suo nipote, a Sisto
similmente nipote suo, surrogato da lui nella degnità del cardinalato e ne’ medesimi benefici, il
senato viniziano disprezzata questa collazione aveva eletto uno gentiluomo di Vinegia; il quale,
recusando il pontefice di confermarlo, ardiva temerariamente nominarsi vescovo eletto di Vicenza
dallo eccellentissimo consiglio de’ pregati.“ Guicciardini, Francesco, „Storia d´Italia [online]. [cit.
2016-07-26].
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tzv. scrutinio, v němž se hlasovalo pro nebo proti určitému kandidátovi. Existoval
i praktický zákaz vytváření zvláštních uskupení a stran. 614 V 80. letech 16. století
došlo ke konfliktu mezi Senátem a Radou deseti, který vedl k určité úpravě
vzájemného poměru.615
Co se týče hospodářského života, byla republika mimo obchodu i významným
výrobním centrem. Serenissima byla i nadále jedním z hlavních obchodních uzlů
s ohledem na obchod s kořením, neboť benátští kupci si udržovali silné zastoupení
v Alexandrii, která byla jednou ze zastávek koření z Asie a Blízkého východu do
Středomoří. Protihodnotou, kterou obchodníci nabízeli, byly obvykle cenné kovy
dovážené z německy mluvících regionů ve střední a severní Evropě. Bezpečnost
obchodníků – nebo možná spíše cenného obsahu v podpalubí – byla důvodem
existence respekt budící benátské flotily, která obchodní lodě doprovázela. Od
přelomu 15. a 16. století se ale Benátky musely v této oblasti vyrovnávat
s portugalskou konkurencí; záleželo na vývoji politické situace v oblasti Rudého
moře, pro koho z rivalů byl v tu kterou chvíli obchod výhodnější. Obchod
s kořením, ale např. i s perským hedvábím, proto nadále zůstával významným
zdrojem příjmů. Podstatně tvrdší konkurencí se ukázali být v posledních
desetiletích 16. století španělští, ale zejména francouzští kupci, kteří měli od sultána
vzhledem k společným snahám Francie a Osmanské říše o omezení moci
Habsburků a papeže řadu privilegií.616
Získání vlády nad Kyprem Benátky využili k pěstování a dovozu bavlny
pocházející právě z tohoto ostrova nacházejícího se ve Středozemním moři. Obchod
s ním ale zůstal zachován i poté, co Kypr roku 1571 dobyli Turci.617 Toto datum je
ale jinak spojeno - přinejmenším z hlediska propagandy – s největším vojenským
úspěchem Benátek na moři v druhé polovině 16. století, s vítězstvím koalice
křesťanských států proti Osmanům u Lepanta.
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Dobytí Konstantinopole bylo sice ranou pro křesťanství, ale usídlení sultána
v tomto městě znamenalo populační i hospodářský vzrůst města, kterého Benátky
využily k zisku nových obchodních příležitostí.618
Během sledovaného období se v Serenissimě zvyšoval i počet manufaktur, z nichž
je pro tuto diplomovou práci nepochybně nejvýznamnější knihtisk. Benátky se
řadily mezi přední producenty tisků v celé Evropě. Zdá se, že vydání knihy
v Benátkách přišlo zhruba na třetinu sumy, kterou by bylo pořeba vynaložit v Římě.
Nejznámějším knihtiskařem byl Aldo Manuzio. Tento humanista začal na konci
15. století vydávat klasické řecké autory v originálním znění. Důvodem byla i
přítomnost řecky mluvící komunity v Benátkách, stejně jako pozůstalá knihovna po
kardinálu Bessarionovi, kterou měl na starost jako knihovník Pietro Bembo.
Manuzio zároveň vydával i italské a latinské texty, které vycházely v malých
formátech, což výrazně snížilo pořizovací cenu knih a mohli si je tak koupit
v mnohem větší míře i studenti. Manuzio udržoval pravidelný kontakt i s osobou,
jejíž práce nacházely u značné části autorů, o nichž už byla v předchozím textu
zmínka, přinejmenším sympatie – s Erasmem Rotterdamským.619
Rozkvět v 16. století zažilo i vlnařství a ani v tomto ohledu to není bez zajímavosti
– do Benátek, které byly drtivou většinu času poměrně bezpečným městem, se totiž
stěhovala celá řada řemeslníků z ostatních italských států, kde byly normální
obchodní a výrobní vztahy narušeny dlouhotrvajícími a opakujícími se konflikty.620
Z ostatních odvětví je možní zmínit výrobu skla, zbraní a mýdla.

2. 5. 2 Pier Paolo Vergerio (1498-1565) a jeho působení
Benátský církevní život byl silně pod dohledem státu. V rámci republiky se
vyskytla každopádně řada hnutí, která chtěla náboženský život povznést. Jedním
z nich byl okruh okolo veronského biskupa Gian Mattea Gibertiho (1495-1543),
jehož reformy byly prakticky v duchu pozdějších tridentských dekretů. Za zmínku
nepochybně stojí i řada benátských bratrstev. Mezi biskupy, kteří by se nazvat jako
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reformní, by se dal zařadit i Pier Paolo Vergerio. V jeho případě se ale reforma
proměnila v přitakání reformaci. Vergerio se dá označit za jednu z hlavních postav
heterodoxie v rámci nejen Benátské republiky, ale i Itálie jako takové ve
sledovaném období.
Pier Paolo Vergerio se narodil na pobřeží Jaderského moře ve městě
Koper (Capodistria) roku 1498. Tato oblast náležela definitivně k republice od roku
1420. O Vergeriově mládí se bohužel nedochovaly prakticky žádné infromace. Jisté
je, že pocházel z rodiny, kde bylo kvalitní vzdělání rodinnou tradicí, neboť jeden
z jeho předků, který nesl dokonce stejné jméno, byl poměrně známým humanistou.
Vergeriův otec Girolamo byl navíc poměrně váženým občanem. Je rozhodně
zajímavé, že čtyři z pěti jeho synů vstoupili na duchovní dráhu. Anna Jacobson
Schutte se domnívá, že to dokládá pravděpodobně nedobrou ekonomickou situaci
Vergeriovy rodiny.621
Církevní dráhu každopádně zvolil i sám Vergerio. Nejprve, patrně kolem roku
1517, začal studia práv na univerzitě v Padově. Jinde ani nemohl, neboť Senát už
v roce 1434 zakázal obyvatelům republiky studovat na jakékoli jiné univerzitě.
Na jaře roku 1524 se Vergeriovi podařilo získat na padovském vysokém učení
doktorát. Už dříve se mu naskytla příležitost dokončit studium ve Wittenbergu,
protože shodou okolností se s jedním z jeho bratrům seznámil vyslanec Fridricha
III. Kvůli obavám z moru ale Vergerio do Saska neodcestoval. V roce 1523 mu ale
v Benátkách vyšla jeho první kniha Iuris civilis scholastici praelectio (praelectio
byla obvykle jakási úvodní přednáška v rámci určitého kurzu, ale toto dílo je řečí,
jejímž tématem je kritika nedostatečné profesionální přípravy předchozích generací
právních vědců). V následujících letech působil jako prokurátor, ale bližší detaily
nám nejsou známy. Rozhodně důležitější ale je, že se v této době seznámil v Padově
s Pietrem Bembem (1470-1547). Je vysoce pravděpodobné, že v okruhu osob
kolem tohoto humanisty a obhájce hodnoty vernakulárního jazyka, se poprvé setkal
s Marcantoniem Flaminiem, Alvisem Priulim, Reginaldem Polem a Pierem
Martirem Vermigliem. Bembo se jako jedna z postav objevila i v jednom
Vergeriově dialogu, De republica Veneta liber primus (1526), ve kterém se značí
benátský optimismus po překonání krize po bitvě u Agnadella. Dalším dochovaným
dílem je Vergeriova řeč z března 1528 u příležitosti jmenování Marina Grimaniho
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kardinálem. Rok po sacco di Roma vyjádřil naději, že nový porporato pomůže
přivést církev po vyplenění Říma barbary zpět k důstojnosti a klidu. Za hlavní
důvod nepokoje potom pokládá herezi. Ta se musí porazit studiem a učenými
argumenty.622
V roce 1532 nacházíme Vergeria u papežské kurie Klementa VII. Byla mu svěřena
stejná funkce, jakou vykonával jeho krátce předtím zesnulý bratr, totiž psaní
šifrovaných zpráv. V listu svému příteli Pietru Aretinovi se svěřil, že ho tato práce
naplňuje podstatně víc než právo, o kterém se vyjadřoval až nenávistně.623
Poměrně překvapivě byl ještě v roce 1532 papežem z rodu Medici vyslán na
diplomatickou misi do Benátek. Vergerio měl přesvědčit Serenissimu ke vstupu do
koalice, která měla zahájit křížovou výpravu. Situace se ale během vyjednávání
změnila a celý projekt padl. Nicméně je možné, že v tomto období se účastnil
diskuzí v benediktýnském klášteře S. Giorgio Maggiore, které měly z politického
hlediska protipapežský ráz; i když jak poznamenává Jacobson Schutte,
pravděpodobně by tam neslyšel nic, co by neznal už z dřívějška.624
Vergerio ale pravděpodobně papeže nezklamal, neboť ten ho pověřil funkcí nuncia
u uherského a českého krále Ferdinanda I. (ad … Ferdinandum Rom. nec non
Ungariae et Bohemiae regem illustrem ac universa ejus regna dominia et singulas
ipsorum regnorum et dominiorum provincias civitates terras et alia loca illi
subjecta noster et apostolice sedis notarius nuntius cum potestate legati de latere),
přičemž se úřadu ujal na jaře roku 1533 ve Vídni (během výkonu funkce působil i
v Praze). S Ferdinandem se Vergerio dorozumíval latinsky, nicméně německy
neuměl, což je pro nuncia působícího v do značné míry německo mluvící oblasti
poměrně zarážející, i když latina byla stále ještě koiné vzdělaných lidí. Zdá se ale,
že hovořil nějakým slovanským jazykem.
Mladší bratr Karla V. se měl nunciovi svěřit, že chce především uzavřít mír s Turky
a eliminovat pervezní věroučné názory. V neposlední řadě žádal podporu
v zápolení s Janem Zápolským o uherský trůn. Vergerio ale zřejmě neměl o
probíraných záležitostech o mnoho více informací z lokálních zdrojů než to, co mu
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sdělil sám Habsburk. Tato Vergeriova mise se každopádně do dějin papežské
diplomacie nijak zásadně nezapsala.625
I v tuto dobu ale stále zůstával v rámci katolické ortodoxie a vůči těm, které
podezříval z hereze, byl kritický, zejména vůči Erasmovi, kterého pokládal za
luterána. Rozhodl se, že proti heretikům bude i psát. Své mezery v teologickém
vzdělání se během své nunciatury snažil doplnit četbou.626
Důkaz hereze v benátském prostředí Vergerio nalezl v jednom spisu, který byl
Ferdinandovi zaslán z Augsburgu. Jak se později ukázalo, šlo o Lutherův spis
přeložený do italštiny. V roce 1534 také získal informace o herezi přímo v
„jeho“ Istrii, kde prý nyní vyplula na povrch po čtyřech letech, kdy zůstávala skryta.
Heterodoxní názory měli na území republiky šířit dva františkáni. V rozhovoru
s Carnesecchim, který v té době působil jako papežský sekretář, vyjádřil
přesvědčení, že bude obtížné šíření hereze do Benátek zastavit.627 V jiném listě mu
pak líčil rozšíření luteranismu v Čechách, kde prý Ferdinand nemůže tolik konat
jako ve svých dědičných zemích. Tyto nauky se nyní šíří i na benátské území a je
třeba proti nim přísně zasáhnout.628
Nejpozději v létě 1534 přjal Vergerio za svůj Ferdinandův názor, že je třeba situaci
řešit svoláním koncilu. Domníval se, že během Klimentova pontifikátu je naděje na
něco takového mizivá, ale po nástupu Pavla III. na svatopetrský stolec zahájil své
orodování ve prospěch sezvání synodu přímo u nového papeže. Chápal koncil jako
jedinou šanci, která by zabránila dekatolizaci Německa. Pavel byl se setkáním
s Vergeriem spokojen a potvrdil ho v jeho funkci. V listech různým významným
osobám v oblasti Vergeriova působení v úřadu nuncia dal na vědomí, že je vyslán
„preacipue et maxime dicti universalis concilii colebrationem, quod prae ceteris
omnibus nobis cordi est, curaturum.“629 Vergerio papeži také přednesl v jednom
z listů Ferdinandův návrh, aby se koncil odehrál v Trentu.630
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Ibid., s. 79-86.
„Mi ho messo a una fatica et a un [sic] studio di voler minutamente saper li articoli et le heresie
di questa perversa nation. Et havendo fatto finhora profession di lettre [sic] et essendo hora per
gratia di messer Domnedio al servicio della santa chiesa, par mi necessario a doverli saper. Forse
potrei anch´io esser bono un giorno, volendo studiar di dir qualche picciola parte, quando sarà il
tempo, contra quei maledetti da Dio.” Cit. podle ibid., s. 95.
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Nuncius se posléze snažil přesvědčit vladaře v Říši o tom, aby souhlasili s účastí
na koncilu. Během těchto cest se setkal i s Lutherem. Synoda se ale nakonec sešla
až o deset let později. Sám Vergerio chápal koncil především jako příležitost
k napravení vyložených nepřístojností a o věrouce v tuto dobu neuvažoval.631
V prosinci 1535 byl papežem povolán do Říma. Po zastávce v Benátkách byl
poslán za Karlem V. do Neapole. Po jednáních, během kterých se císař přesunul
přímo do Říma, byla sestavena komise kardinálů, která měla sestavit bulu
oznamující svolání kocilu. K pomoci této komisi byli přizvání bývalí nunciové
v Německu, mezi nimi i Vergerio.632
Na Vergeriovo naléhání se vydání buly protáhlo, protože se rozhodl ještě jednou
věc s budoucími adresáty prodiskutovat. 23. května 1537 byl konečně svolán bulou
Ad dominici gregis curam ekumenický synod do Mantovy. Vergerio mezitím
obdržel biskupství v Modrušu (Modrussa) a zanedlouho poté byl jmenován
biskupem ve svém rodném Koperu. Jako pastýř se skutečně uchýlil ke svému stádu,
což, jak bylo patrné např. z jednání milánských arcibiskupů v první polovině 16.
století, nebylo zdaleka v té době pravidlem. Serenissima se nicméně vždy snažila
prosadit volbu takových biskupů, kteří by ve své diecézi sídlili; obvykle šlo o osoby
spjaté s jejím územím.
Už v roce 1537 se Vergerio dostal do konfliktu s jedním z kanovníků v Pirnu, který
ho posléze obvinil u apoštolského nuncia v Benátkách, že ho chce na popud
určitých luteránů zbavit beneficií. Nezdá se ale, že by to byla pravda. Tento
kanovník, který se jmenoval De´ Preti, dosáhl nicméně vyslání komisaře
pověřeného bojem s herezí. V Římě mezitím začala s Vergeriem panovat
nespokojenost, neboť se měl kritický vyjadřovat o politice Svatého stolce.633
Vergerio byl nespokojený především s tím, že ze svého důchodu prakticky nemohl
vyžít, a proto se snažil pokud možno najít nějaký způsob, jak své příjmy navýšit.
Snažil se argumentovat, že potřebuje prostředky na boj s luterány, kteří se snaží
prosadit se svými myšlenkami do jeho diecéze, ale v Římě nebyl vyslyšen. V tomto
kontextu se nabízí otázka, jestli takové biskupství spíše než odměnou (jak se mi zdá
interpretuje události Jacobson Schutte) nebylo trestem a odklizením někoho, kdo
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přispěl ke svolání kurií obávaného koncilu. Se stejným cílem jel i do Vicenzy, kde
se měl konat koncil přeložený z Mantovy.
V této době se setkal s některými představiteli směru, který Jacobson Schutte
charakterizuje jako evangelismo, především prostřednictvím kardinála Ercole
Gonzagy, bývalého Pomponazziho žáka. Gonzaga byl od konce roku 1532
v kontaktu s Juanem de Valdésem, přičemž je spojovala i nevraživost k rodině
Farnese a tím i papeži Pavlu III. Gonzaga byl písemně ve styku i s dalšími už
známými jmény: Gasparem Contarinim, Vittorií Colonna a Bernardinem Ochinem.
Nejprve v Mantově Vergerio pobýval v roce 1537 a poté v roce 1539. Zdá se, že ho
tato setkání povzbudila k dalšímu studiu a k polemice s protestanty. Právě v roce
1539 ale začal inklinovat k evangelismu. Na konci roku se nacházel v Římě, kde se
setkal s Contarinim, Polem, Fregosem, Priulim, Alamannim a Colonnou. Připojil
se ke kardinálovi Ippolitovi d´Este na jeho cestě do Francie, přičemž cesty využil
k setkávání s dalšími přiznivci evangelismu, jako byli Gregorio Cortese, opat
benediktýnského kláštera San Benedetto Po. Ve Francii na něj zapůsobilo
především setkání s Markétou Navarrskou (1492-1549), která sympatizovala s
reformací. V tu dobu zřejmě Vergerio přišel k názoru, že spíše než pomocí koncilu
se nápravy církve dosáhne vnitřním obrácením vyvolených.634
Ve Francii shromažďoval Vergerio informace pro bratra svého ochránce Ippolita
d´Este, ferrarského vévodu Ercola II. Nepřestával se kriticky vyjadřovat vůči
papežskému postupu vůči protestantům, který považoval za nedostatečný. Odmítal
se navíc vrátit do své diecéze, pokud mu nebude odpuštěn důchod, který by musel
vyplácet ze svých příjmů a který mu připadal nesnesitelně vysoký.
Vergerio byl následně v roce 1540 vyslán Františkem I. jako jeho zástupce na
jednání mezi protestanty a katolíky do Wormsu, což rozhodně muselo vyvolat na
mnoha stranách rozčarování. Na tomto jednání se postavil za řešení situace pomocí
ekumenického koncilu. Jeho řeč ale nevyvolala žádný větší rozruch. V lednu 1541
psal Markétě Navarské dost rezignovaně, v tom smyslu, že se může těžko vyřešit
taková otázka, o jakou jde, nějakým lidským rozmlouváním (processo litigioso),
ale pravda musí přijít od samého Boha. Měl i pocit, že je v celém totmto sporu
Kristus vlastně jen záminkou a jde o osobní prospěch určitých jednotlivců.635
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Ibid., s. 174-199.
„Madama io mi tormento tutto, a vedere che la causa di Giesù si tratti con tanta indignità: perché
a me pare, che essa nonsia quella cosa principale, per la quale si faccino orat ante fatiche da tanta
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V zásadě to byl poměrně dobrý odhad situace, protože nebyla úspěšná ani oficiální
jednání v Řezně. Jednání byla vedena z katolické strany kardinálem Contarinim,
pro kterého byl neúspěch osobní tragédií.
Gasparo Contarini přišel na svět v roce 1483 v Benátkách, a to do jedné
z nejvěhlasnějších rodin republiky, která získala své bohatství především díky
obchodu v Egyptě a Apulii.636 V roce 1501 začal studovat v Padově, kde byl jeho
hlavním mentorem Pietro Pomponazzi. Studium ho pohltilo, nicméně v roce 1509
ho musel přerušit, protože kvůli událostem spojeným s Ligou z Cambrai musela být
Padovská univerzita uzavřena.
Nejlepšími Contariniho přáteli během studií byli Tommaso Giustiniani a Vincenzo
Quirini, kteří se v roce 1510, resp. 1511, rozhodli pro vstup do camaldolského řádu
a k tomu samému vyzývali i Gaspara. Contarini se v tu dobu nacházel v duchovní
krizi, ze které se dostal až na Bílou sobotu v roce 1511. Tehdy si uvědomil, že chce
sloužit Bohu nikoli v klášteře, ale ve světě a že nelze dojít spásy pro své vlastní
zásluhy, ale jen pro Kristovo milosrdenství.
Následně se musel budoucí kardinál vyrovnat se zdravotními obtížemi, kterých se
zbavil až v roce 1515, kdy odjel do Florencie. Ve městě sv. Jana Křtitele se věnoval
studiu politických institucí antických států. V létě 1517 napsal spis De
immortalitate animae, v němž se pokusil demonstrovat, že lze nesmrtelnost duše
prokázat rozumově. Tento spis byl odpovědí na stejnojmenný spis Pietra
Pomponazziho, který odmítal, že by nesmrtelnost duše byla rozumově
prokazatelná. Popíral rovněž, že by jí ve svých spisech takovým způsobem popsal
Aristotelés.637
gente, ma che ella sia un certo pretesto. La cosa principale, che sotto questo pretesto di Christo si
tratta, mi par che sia l´interesseparticolare di alcune personě. Et tanta è la bontà, e la petientia del
nostro Signor Dio, che ce lo comporta: ma è ben da temere, che in fine esso si leverà nell´ira sua, e
ci castigherà. Io ho un altro ramarico nell´animo mio, che conversando io con molti di questi
theologi, ne trovo pochissimi, che habbino spirito, e che ripongano il lor fine in Christo: ma
ragionano di questa causa, e di questi articoli, dove si tratta della giustificazione nostra, e della
gratia di Dio, e de i sacramenti, come di materie prophane, e come di un processo litigioso. Et sa
bene vostra Maestàm che le cose, e gli misterii di Dio non si imparano, e non s´insegnano, nè si
debbono trattare con rancore, nè contentione, nè con dotte parole di sapientia humana, ma molto
altramente. In somma Madama io specialmente per questa cagione temo, che qui non si farà cosa
buona: perché vogliamo misurare le cose divine con la regola humana.“ Cit. podle ibid., s. 226.
636
Contariniho životopis jsem stručně pojednal podle Contarini, Gasparo, The Office of a Bishop
(De Officio viri boni et probi episcopi), Donnelly, John Patrick SJ (ed.), Milwaukee, Marquette
University Press, 2002, s. 7-11.
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Máme k dispozici i moderní českou edici Pomponazziho díla. Autor studie Tomáš Nejeschleba
zdůrazňuje, že Pomponazzi nepopíral nesmrtelnost duše – jak mu mnozí vytýkali – ale pouze se
snažil poukázat na neobhajitelnost této skutečnosti rozumem: Pomponazzi, Pietro, O nesmrtelnosti
duše – Tractatus de immortalitatae animae, OIKOYMENH, 2012.
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Od roku 1518 Contarini působil ve službách Serenissimy. V roce 1520 se mu
dostalo prvního výraznějšího úkolu, neboť byl pověřen funkcí vyslance republiky
u císaře Karla V. Přestože Benátky se z obav před obklíčením habsburskou mocí
klonily spíše k Francii, Contarini si u císaře vydobyl respekt a procestoval s ním
značnou část Evropy. Mezi lety 1522-1525 zůstal dlouhodobě ve Španělsku. Dále
už si ale finančně náročné postavení vyslance nemohl dovolit a sloužil v jiném
úřadu; až do roku 1528, kdy byl vyslán jako vyslanec k papeži Klementovi VII.
Od roku 1530 sloužil opět přímo v Benátkách a byl mimo jiné i členem Rady
deseti. Během tohoto období sepsal i obhajobu papežské moci (De potestate
pontificis quod divinitus sit tradita, 1529) a polemický spis proti Augsburskému
vyznání (Confutatio articulorum seu questionum lutheranorum, cca. 1530). Pro
Vittorii Colonna sepsal i krátké dílo o svobodné vůli (De libero arbitrio, 1536).638
V květnu 1535 byl Contarini Pavlem III. jmenován kardinálem a přijal svěcení.
V následujícím roce ho papa Farnese jmenoval biskupem v Bellunu, ale kvůli
službě papeži se do své diecéze nepodíval. V roce 1537 byl členem komise, která
vydala slavný spis Consilium delectorum cardinalium et aliorum prelatorum, de
emendanda Ecclesia, který předznamenával tridentské reformy; návrhy na
napravení nedostatků ale prozatím zůstaly pouze na papíře.639
Tyto spisy jsou ke konzultaci v sebraném Contariniho díle, které nechal vydat jeho syn: Contarini,
Gasparo, Gasparis Contareni cardinalis Opera, Parisiis, Apud Sebastianum Nivellium, sub Ciconiis
in via Iacobea, 1571; Contarini definuje v argumentaci proti Augustaně ospravedlnění domnívám se
zcela ortodoxním římskokatolickým způsobem, tedy ne ex sola fide, ale vírou a skutky: „Hoc
docemur in sacris literis, nam in Evangelio inquit Ioannes, dedis eis potestatem filios Dei fieri, his
qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, sed Deo nati. Idem dicit Paulus in Epist. ad
Romanos: hoc ergo pacto iustificamur per fidem. Sed quoniam fides & credulitas haec non est ea
tantum qua credimus Deum esse, & qua credimus vera esse, quae dicit Deus, haec etenim est etiam
in Daemonibus, ac perdissimis hominibus, sed est ea crudelitas, qua in Deum tendimus, ab hac
autem necesse est bona opera provenire. Ideo hac ratione & hoc sensu possumus dicere, hominem
iustificari ex operibus, non autem ex sola fide. Non propterea quidem quod operibus nostris
mereamur iustificari, hoc etenim supra est improbatum, sed quoniam fides illa, quae est sine
operibus non est fides, qua tendimus in Deum; & qua disponimur ad gratiam recipiendam, & iccircò
mortua est, ut inquit Iacobus Apostolus: & hoc sensu dicit idem Apostolus in eodem loco quod
Abraham Iustificatus es tec operibus, quia obtulit Isaac filium in holocaustum, non autem ex sola
fide, quod tamen Paulus negare videtur in Epistola ad Romanos: cùm tamen non hoc neget in eo
sensu, in quo dictum est a Iacobo, sed in illo sensu, quem supra improbavimus, quoniam ex operibus
nostris mereri non possumus gratiam ac iustificationem, heac satis de prima Lutheri questione.“
Ibid., s. 565.
639
V tomto spise je vyjmenováno mnoho bolestí církve, které je třeba napravit. Postačí vypsat první
tři způsoby zneužívání (abusus) přítomné v rámci církve od začátku textu: (1) „Primus abusus in
hac parte est Ordinatio Clericorum, & praesertim Presbyterorum, in qua nulla adhibetur cura, nulla
adhibetur diligentia, quod passim quicunque sint imperitissimi, sint vilissimo genere orti, sint malis
moribus ornati, sint adolescentes, admittantur ad Ordines sacros, & maxime ad Presbyteratum, ad
charakterem inquam Christum maxime experimentem: hinc innumera scandala, hinc contemptus
Ordinis Ecclesiastici, hinc divini cultus veneratio non tantum diminuta, sed etiam propeiam
extincta.“; (2) „Abusus alius maximi ponderis est in collatione beneficiorum Ecclesiasticorum,
638
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Contarini se zařadil mezi skupinu tzv. spirituali mezi nejvyššími církevními
autoritami, společně s kardinály Polem a Moronem. Svým pojetím ospravedlnění
se značně blížili pojetí Luthera. Zároveň byl Contarini i velkým příznivcem
Tovaryšstva Ježíšova (1540).
Řezenské jednání, které mělo být vrcholem jeho kariéry, ale skončilo fiaskem, i
když Contarini předložil stanovisko o ospravedlnění, které zpočátku bylo přijatelné
pro obě strany.640 Po návratu z Řezna byl jmenován papežem legátem v Boloni, ale
poměrně záhy – 24. srpna 1542 - zesnul
V polovině března se Vergerio vydal na cestu do své diecéze. Zatímco putoval,
papež ho osvobodil od platby onoho vysokého důchodu, který Vergeriovy ztrpčoval
život a kvůli kterému se odmítal navrátit do svého biskupství. Během Vergeriova
pobytu v biskupství (1541-1544) se ozývaly hlasy, že je příznivcem luteránů. Nezdá
se ale, že by v době založení SantˇUffizia a útěku Ochina s Vermiglim byl
v kontaktu s jedním z těchto dvou mužů. Je ale zajímavé, že zatímco republika se
snažila o rozptýlení kapucínů do ostatních františkánských kostelů – připomeňme,
že Ochino byl v době svého útěku generálem tohoto řádu -, Vergerio je do své
diecéze naopak pozval a neúspěšně se pokusil o založení jejich konventu.641
Pobytu v Istrii Vergerio využil především ke studiu, tvorbě (zejména v italštině) a
výměně listů se spirituali. V roce 1544 obvinili Vergeria u apoštolského nuncia
v Benátkách představení několika františkánských konventů, že biskup není pastýř,
ale vlk, protože propaguje myšlenky Luthera. Mimo jiné měl popírat existenci
očistce a odmítat svěcení oltářů. Vyšetřování se táhlo až do roku 1549, kdy bylo
rozhodnuto o jeho náhradě za jiného biskupa, ale tou dobou už byl mimo Itálii.
Mnohá z obvinění byla ale pochybná. Pravděpodobně ale kritizoval kult svatých,
nechal odstranit některé obrazy a sochy světců, odmítal svobodu vůle a kázal
ospravedlnění skrze pouhou víru. Nechal rozšířit po diecézi knihy, mezi kterými
bylo Beneficio di Christo, Sommario della Sacra Scrittura a spisy Ochina a
Vermigliho. Během své obhajoby během vyšetřování zanechal zajímavé svědectví

maxime Curatorum, & prae omnibus Episcopatuum“; (3) „Alius abusus, cum beneficia conferuntur,
seu cum ceduntur alijs, irrepsit, in constituendis super eorum fructibus pensionibus, imò quandoque
cedens beneficio omnes sibi fructus reservat.“ Consilium delectorum cardinalium et aliorum
prelatorum, de emendanda Ecclesia. Epistola Ioannis Sturmii de eadem re, ad Cardinales
caeterosque viros ad eam consultationem delectos, Ex oficina Cratonis Mylii argentoraten, 1538.
640
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Jacobson Schutte, Anne, Pier Paolo Vergerio e la riforma a Venezia., s. 248.

200

o tom, jak bylo Beneficio v Benátkách rozšířené; dalo se prý sehnat u mnoha
knikupců a byly ho vytištěny tisíce výtisků.642
Je zřejmé, že Vergeriův obrat k protestantismu byl postupný, a proto je obtížné říci,
kdy se o něm už dá mluvit jako o stoupenci reformace. Zdá se nicméně, že představa
katolické církve pro něj stále více byla spjata s církví vyvolených a duchovních
(spirituali), začal odmítat i autoritu papežství.643
Vergerio byl vyzván, aby se přišel obhájit do Říma. Namísto toho se vydal navštívit
přátele do Ferrary, odkud pokračoval za svým ochráncem kardinálem Gonzagou do
Mantovy. Koperského biskupa prozatím chránily Benátky, ale to se změnilo roku
1546, kdy byly zabaveny jeho písemnosti. Vergerio se snažil o to, aby byl jeho
případ projednán na Tridentském koncilu (kam nebyl ani pozván), ale papežští
legáti jeho žádost odmítli. Vergerio zůstal i nadále mimo svoji diecézi, ale šiřil ideje
spirituali v různých oblastech republiky.
Konec jeho působení zapříčinil především zvláštní komisař inkvizice, kterým byl
Annibale Grisonio. Ten během pobytu v koperském biskupství (prosinec 1548 duben 1549) zjistil, že luteránské nauky jsou tam velmi rozšířené, což interpretoval
jako Vergeriovo pochybení. Papež nařídil, aby byl Vergerio přiveden do Říma,
s čímž nakonec souhlasili i představitelé Serenissimy. Vergerio se ale podařilo
uprchnout, poté, co byl svědkem tragického úmrtí Franciska Spiery.
Spiera byl advokát z Cittadely, který byl v roce 1547 obviněn u inkvizice z hereze.
Kvůli ohledu na početnou rodinu se rozhodl vytýkané učení odvolat. Jeho provinění
se týkaly četby Bible a některých nejspíš zakázaných knih, překladu modlitby Páně
do italštiny a pochybností o očistci. Poté, co se těchto provinění zřekl a zaplatil
pokutu, náhle onemocněl a jeho blízcí v touze mu pomoci převezli Spieru do
Padovy. Spiera trpěl halucinacemi a byl přesvědčen, že je odsouzen k věčnému
zatracení, protože jako právník hájil i ty, kteří se nějakým způsobem provinili. Sám
se pokládal za nepřítele Kristova. V těchto nepochybně strašných duševních
mukách i zemřel. Vergerio měl za to, že Spiera je zoufalý kvůli tomu, že se odřekl
svých názorů před inkvizičním tribunálem. Později bude prezentovat Spierův
„io dico, che questi due libri [Beneficio a Sommario, pozn. aut.] non sono prohibiti, ma da molti
anni in qua si vendono nella città di Venetia publicamente, non da uno solo, ma da sette o otto
Librari, et nel principio del Libretto vi è il nome dello Stampatore, anzi de Stampatori, perché è
stato stampato da parecchi: il nome della Città, che è Venetia, e l´anno et il mese. Et è fama, che
nella città di Venetia da quattro anni in qua siano stati stampati, et venduti di quei Beneficii soli,
oltra a trentacinque mille.“ Cit. podle ibid., s. 272.
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případ tak, že kdyby nebyl svědkem jeho zoufalství, nebyl by odešel do exilu, kde
může hlásat evangelium, aniž by se musel zřeknout Krista.644
Zbytek svého života bývalý biskup v Koperu strávil mimo Apeninský ostrov,
v Německu a ve Švýcarsku, kde šířil protikatolické spisy. Až do své smrti v roce
1565 se ale nikdy nestal členem určité protestantské církve.

2. 5. 3 Nekatolíci v Benátské republice

Do jisté míry jsou k Vergeriově osudu analogická biskupská působení fra Giacoma
Nacchiantiho (1502-1569),Vittore Soranza (1500-1558) a Giovanni Grimaniho
(1506-1593).
Proces s Vergeriem, který nakonec uprchl, znamenal, že SantˇUffizio se rozhodlo
pro větší a soustředěnou aktivitu vůči vysoce postaveným duchovním oproti
spoléhání se na lokální komisaře. Takto bylo postupováno i v procesu
s dominikánem Nacchiantim, který byl biskupem v Chiogge.
Nachianti vyvolal rozruch, když v roce 1546 přímo na Tridentském koncilu
vystoupil s názorem, že církevní tradice nemá stejnou hodnotu jako Písmo svaté.
Okamžitě mu bylo zakázáno vystupování na koncilu a v listopadu roku 1548 byl
při pobytu v Římě zatčen. Vyšetřování v Nacchiantiho diecézi provedl sekretář
koncilu Angelo Massarelli (1510-1566). Po zatčení byl Nacchianti vyšetřován
Sant´Uffiziem. K prohloubení vyšetřování byl do Chiogge vyslán i Annibale
Grisonio, který jako komisař působil už v procesu s Vergeriem. Na základě
výslechů se dospělo k tomu, že Nacchianti propagoval ospravedlnění na základě
víry, kritizoval otevřeně témata jakými byly existence očistce, modlitba růžence,
kult svatých a obecně mnohé tradiční náboženské praktiky, nad kterým se často
doslova usmíval. Není jisté z jakého důvodu, ale nakonec inkvizice žádný rozsudek
nevynesla. Nacchianti se tak opět ujal své funkce a působil v Chiogge až do své
smrti v roce 1569.645
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Případ Vittore Soranza byl obdobným skandálem, který zapříčinil rozsáhlé
vyšetřování.646 Soranzo pocházel z poměrně významné, ale nepříliš bohaté
patricijské rodiny. Po roce 1518, kdy byla obnovena výuka na padovské univerzitě,
začal studovat ve městě sv. Antonína práva. Ve stejném období v Padově studovali
i Vergerio, Vermigli nebo Annibale Grisonio. Během studií se spřátelil s Pietrem
Bembem, kterému sloužil od roku 1544 jako koadjutor. V Padově se Soranzo
rozhodl studia práv zanechat a věnoval se studiu klasiků. V roce 1529 byl jmenován
Klementem VII. jeho tajným sekretářem. Během roku 1539 se přesunul do Říma
společně s – nyní již kardinálem - Bembem.
Nezdá se, že by v té době byl nějak ovlivněn názory reformátorů V Benátské
republice se ale reforma vzmáhala, neboť už dříve, než došlo k tomuto přesunu, se
zdálo, že v Padově není nikdo kdo „litteras scire videtur qui non lutheranos sit“.647
Bembo v Římě zintenzivnil své styky s Contarinim, Fregosem a Sadoletem, kteří
sdíleli snahu o usmíření s protestanty.648 Po neúspěchu řezenských jednání se
skupina do značné míry rozešla: Pole s valdesiány se přemístili do Viterba, Fregoso
odjel do svého biskupství v Gubbiu. Jediný, kdo zůstal s Contarinim byl Bembo.649
Soranzo zůstával vlastně celou dobu po Bembově boku. Na rozdíl od něj na ale
navštěvoval v letech 1540-1540 Valdése v Neapoli, kde měl příležitost naslouchat
kázáním Ochina. Přítelem a jakýmsi iniciátorem mu byl v tomto počínání Pietro
Carnesecchi.650 Po Valdésově smrti se tato skupina přemístila do Viterba. O
viterbské skupině se zmíním podrobněji v kapitole věnované papežskému státu.
Zanedlouho se ale vrátil za Bembem do Říma.
Postupně Soranzo přilnul k myšlenkám reformace a byl i nadále v kontaktu
s následovníky Valdése a viterbským okruhem, který zaštiťoval kardinál Pole.
Pokusil se i o provedení reforem v rámci vlastní diecéze. Mimo podpory
valdesiánských kazatelů a knih (např. šlo o Alfabeto cristiano), se snažil potírat
podle jeho názoru pověrečné pobožnosti a kult svatých a jejich relikvií. Soranza byl
v prosazování svých myšlenek natolik důrazný, že ti, kteří odmítali jeho reformy,

Při popisu událostí spojených s životem Vittore Soranza jsem vycházel především
z vyčerpávající studie Massima Firpa: Firpo, Massimo, Vittore Soranzo vescovo ed eretico: riforma
della Chiesa e inquisizione nell´Italia del Cinquecento, Roma, Laterza, 2006.
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byli buďto zbaveni možnosti kázat a vystupovat veřejně, nebo museli své názory
před veřejností tajit a – paradoxně – se tak uchýlit k nikodemismu.
Na základě vyšetřování byl Soranzo v březnu roku 1551 v Římě zatčen a strávil
několik měsíců ve vězení v Castel Sant´Angelo. V dubnu a v květnu byl pověřen
další vlnou vyšetřování Michele Ghislieri, který bez vědomí republiky konal
výslechy a zabavoval podezřelé knihy. Na základě obvinění, které mu byly
předloženy, Soranzo své názory odřekl a byl tedy osvobozen jakožto kajícník.
Správa bergamské diecéze ale byla svěřena generální vikářovi Nicolò Durantemu,
jenž byl jmenován papežem. Serenissima vykonala nakonec úspěšný nátlak na to,
aby se Soranzo mohl do své diecéze vrátit, což mu bylo předtím Římem
zapovězeno. Nemohl už ale nikdy plně vykonávat svou funkci.
Giovanni Grimani, patriarcha akvilejský, byl rovněž vyšetřován Sant´Uffiziem, ale
o jeho případu se nezachovalo příliš mnoho informací. V srpnu 1552 byl proces
ukončen tzv. purgatio canonica, což znamenalo slavnostní prohlášení o své nevině,
pokud nebyl určitý přestupek dostatečně prokázán.651
Doposud zmíněné případy hereze v Benátské republice se týkaly vysokých
církevních hodnostářů, dokonce biskupů. Nešlo však o jediné případy v rámci
republiky sv. Marka. Vzhledem k nedostatku zachovaných pramenů se
z inkvizičních procesů před zahájením činnosti Sant´Uffizia v Benátské republice
mnoho nezachovalo. Proti heretikům tehdy vystupoval sám patriarcha. V roce 1525
tak byl vyslýchán jeden uherský či chorvatský kupec, nicméně šlo pouze o
získávání informací. Podobně byl vyslýchán a osvobozen v roce 1526 Francesco da
Casteldurante, učitel gramatiky a v roce 1534 tiskař Giuseppe da Carpenedolo.
Z procesů vedených papežským nunciem byl nejdůležitější ten, během nějž byl
odsouzen z předchozí kapitoly známý augustinián fra Giulio da Milano, který byl
odsouzen v roce 1542 k jednomu roku vězení, ale podařilo se mu uprchnout.652
Benátčanem byl i fra Girolamo Galateo (1490-1541), člen františkánského řádu,
který započal kolem roku 1528 podezřelá kázání. V roce 1532 Gian Pietro Carafa
předložil papeži Klementovi spis De Lutheranorum haeresi reprimenda et ecclesia
reformanda. Carafa v něm informoval pontifika o tom, že v Benátkách je šířeno
luteránství, a to zejména apostaty a některými žebravými řeholníky, zejména

651
652

Ibid., s. 312.
Del Col, Andrea, L´inquisizione in Italia, s. 290-291.

204

františkány konventuály.653 Jmenovitě uvedl Carafa tři jména: fra Girolamo Galateo
(kterého měl za už jednou odsouzeného heretika), fra Bartolomeo Fonzio a fra
Alessandro Pagliarino da Piove di Sacco. Na jaře roku 1530 byl Galateo na pokyn
republiky a apoštolského nuncia zadržen, kvůli podezření z luteránství. Byl
převezen z Padovy do Benátek, kde byl jeho případ delegován právě Carafovi. Ten
zahájil nový proces, ve kterém byl Galateo odsouzen k degradaci (desgradato); a s
největší pravděpodobností jako recidivista i k upálení. Signoria a Rada deseti se
vyslovily pro. Trest ale vykonán z nejasných důvodů nebyl a fra Girolamo byl opět
poslán do vězení.654
Po sedmi letech byl propuštěn, když za něj Antonio Paolucci zaplatil kauci. Galateo
se rozhodl sepsat svoji obhajobu, ale zřejmě kvůli ní byl opět uvržen do žaláře, kde
zemřel v lednu 1541. Ve své apologii se opíral o luteránskou doktrínu, i když
jednotlivé články nejsou vylíčeny zcela jednoznačně. Na jejím konci vyzýval
Benátčany, aby navrátli církvi její dřívější čistotu.655
Carafa znal i fra Bartolomea Fonzia, rovněž františkána. Ten měl po vyslechnutí
určitého kázání odejet do Augsburgu, přijmout Lutherovy myšlenky a žít jako
luterán. Prošel i Ulmem, Norimberkem, Basilejí, Kostnicí a Štrasburkem. Stal se
přítelem Martina Bucera, ale kvůli jeho odsouzení novokřtěnců a Schwenckfelda
v roce 1533 se s ním rozloučil. Podle dochovaných záznamů se zdá, že se františkán
s theatinem nepohodli ohledně názorů na rozvod Jindřicha VIII. Bartolomeo měl
sdělit svůj názor i anglickému vyslanci, který v Benátkách zrovna pobýval.656
Posledního z obviněných, fra Alessandra, Carafa dokonce označil za arciheretika
(archieretico).657
Napojení na františkány měl i Pietro Speciale di Cittadella (1478-1554), humanista
a gramatik. Zabýval se problematikou milosti a lidské vůle. Od roku 1512 do roku
1542 sepisoval spis De gratia Dei, kde se přihlásil k víře v ospravedlnění pouhou

„Questa peste tanto de la heresia lutherana quanto d´ogni altro errore contra fidem et bonos
mores da doi sorte di persone si va potentissimamente disseminando et augmentando, ciò è da li
apostati et da alcuni frati massime conventuali; et sua santità deve sapper di quella maledetta
nidiata di quelli frati Minori Conventuali la quale Dio per sua bontà per mano d´alcuni soi servi ha
incomminzato a metter in scompiglio perché, essendo loro stati discepoli d´un frate heretico già
morto, han voluto far onore al maestro et tutti gli detti discipolisonno heretici.“ Cit. podle Bardini,
Jurij, „Quella maledetta nidiata“ Frati Minori Conventuali perseguiti per eresia agli inizi del
Cinquecento, in Il Santo, XLVII (2007), s. 453.
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vírou a luteránskému pojetí eucharistie jakožto signum promissionis. Během těchto
let četl Luthera, Melanchthona i Bucera. Ve 20. letech navázal kontakty
s františkánem fra Bernardinem Scardeonem, magistrem teologie v Padově a
s dalšími kazately. Byl odsouzen v roce 1543 a ve vězení pobyl až do roku téměř
až do své smrti, kdy se všech svých názorů zřekl.658
Konventy františkánů v Alboně a Pole byly pro změnu ohnisky pronikání
reformačních myšlenek do Istrie. Hlavní osobou se zdál být fra Baldo Lupatino,
který popíral mimo jiné odpustky, očistec a kult svatých. Lupatino byl po dlouhém
věznění utopen v roce 1556.659
Protestanté v Benátské republice byli v tu dobu už zjevně poměrně organizovaní, i
když museli zůstávat v utajení. Dokládá to dopis z pera Baldassare Altieriho,
sekretáře anglického vyslance v Benátkách Edmunda Harwella adresovaný Martinu
Lutherovi z 26. listopadu 1542. Altieri v něm psal ve jménu církví v Benátkách,
Vicenze a Trevizu. Žádal, aby protestantští vladaři vytvořili nátlak na Serenissimu
s cílem ukončení pronásledování. Stěžuje si, že mnozí utekli do Švýcarska a mnozí
jsou ve vězeních. Altieri Luthera prosil i o to, aby jim zaslal svůj názor ohledně
večeře Páně. Luther se vyjádřil proti pojetí eucharistie ve Švýcarsku a slíbil
přimluvit se u vladařů. Saský vévoda se následně na benátského dóžete Pietra Landa
ve jménu Šmalkaldské ligy opravdu obrátil s tím, aby bylo vůči protestantům
postupováno tolerantně. Zejména prosil o to, aby nebyl papeži vydáván Lupatino.
Po vítězství císaře Karla v bitvě u Mühlbergu ale snaha protestantských vladařů
logicky opadla. Už dříve, v roce 1539, se na představitele republiky obrátil Filip
Melanchthon. Prosil, aby byla chráněna svoboda učení a názorů a aby přestala
nespravedlivá krutost vůči pronásledovaným.660
Příznivci reformace v Benátkách ale nebyli příliš tolerováni ani nadále. V roce
1547 byl navíc zřízen zvláštní orgán Savi all´eresia, což byli tři laici, kteří měli
dohlížet na činnost inkvizičního tribunálu (který byl jinak tvořen legátem,
inkvizitorem a patriarchou) Až do konce století se odehrávaly procesy a odsouzení
na smrt. Pro představu během pontifikátu Pia V. bylo v Benátkách odsouzeno pro
zločin hereze k smrti šest osob, přičemž pět z těchto rozsudků bylo vykonáno.
Největší aktivita tribunálu se dá umístit do let 1565-1572. Poslední heretik
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odsouzený v Benátkách k smrti v tomto období pro sympatie k protestantismu byl
v roce 1588 knihkupec Pietro Longo.661
Dovolím si ještě jeden případ, protože pochází z části Benátské republiky, o níž
prozatím nebyla řeč – z blízkosti Udine, Konkrétně jde o osobu kněze Lucia Paola
Rosella, který se narodil v Padově na konci 15. století a získal titul doktora obojího
práva. Už ve 30. letech sledoval se zájmem rozvoj reformace na opačné straně Alp,
zaslal podpůrný list Melanchthonovi a rozvinul korespondencit s Franceskem
Negrim. Mezi lety 1532 a 1548 působil v pozici faráře v Maron della Brugnera.
Během této doby se rozešel s Římskokatolickou církví a odešel do Benátek. Stalo
se tak i za účasti Antonia Fachina, který si vzal Rosellovu sestru. Fachino byl
drobný obchodník s textilem a ve svém krámku propagoval ideje reformy.
K dispozici měl i Bibli přeloženou Bruciolim. Proti církvi otevřeně nevystupoval, i
když přestal docházet na mše svaté, Zřejmě i díky sympatií místních feudálů pro
myšlenky reformace. Okolo Fachina se utvořila menší skupinka osob vyznávající
podobné názory, spočívající především ve snaze o očištění církve podle Písma,
neuznávání kultu svatých, odpustků a kultu obrazů. V procesu, který začalo udání
v roce 1556, všichni toto učení odřekli (1558).662
Prakticky unikátní skupinou v rámci Itálie – alespoň nakolik dokládají prameny –
byly novokřtěnci. Samotný počátek novokřtěnectví v Benátské republice je ale
obestřen tajemstvím. Jisté je, že ideje novokřtěnců se na tomto území šířily od roku
1549. Jejich hlasatelem byl muž jménem Tiziano, který zřejmě navazoval na
švýcarské novokřtěnce a zdá se, že byl v kontaktu s Camillem Renatem. Hlavní
jednotkou takovéto církve měla být komunita pravých věřících, kteří podstoupili
druhý křest, odřízli se od světa a žili ve vzájemné rovnosti. Společenství podobného
typu založil v Asolu, nedaleko Trevisa. Další komunity se utvořily v oblastech,
které už měly zkušenost s luteránstvím a s kalvinismem – ve Vicenze (která byla
s asi šedesáti věřícími největší), Rovigu, Cittadelle, Gardone a Padově.
V roce 1550 se k novokřtěncům přidala v Padově skupina exulantů z Neapole,
která byla ovlivněná valdesiánstvím. Nechali se pokřtít, ale brzy znesvářili
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komunity tvrzením o lidství Kristově a smrtelnosti duše. K této skupině se přidala
většina předních exponentů hnutí včetně Pietra Manelfiho. Tiziano ale nebyl jedním
z nich. Protože chtěl zachovat jednotu hnutí, svolal na říjen roku 1950 do Benátek
jakýsi koncil. Došlo k určitému kompromisu, o kterém ale nejsou bližší informace.
Konec hnutí zapříčinil bývalý kněz Pietro Manelfi, který se v říjnu 1551 přihlásil
dobrovolně inkvizitorovi v Boloni s tím, že se chce zřeknout hereze a vrátit se do
společenství s katolickou církví. Jeho výpovědi, ve kterých pokračoval v Římě, se
staly základem pro vyšetřování. Řada novokřtěnců byla zatčena a popravena,
někteří utekli do Slavkova na Moravě.663
Podobně jako v Janovské republice a v Milánském vévodství, i v Benátské
republice se objevily poměrně rozsáhlé procesy s předpokládanými čarodějnicemi.
Nejvýraznější stopu rozhodně zanechal ten z Valcamonica, údolí v relativní
blízkosti Brescie.
Bohužel se v tomto případě nedochovalo mnoho pramenů. Jisté je, že během
června a července roku 1518 bylo vykonáno několik desítek poprav. Jednotlivé
zdroje se neshodují na přesném počtu, je třeba počítat s rozmezím 62-80 osob. Ze
dvou třetin šlo o osoby ženského pohlaví. Odsouzení předcházela aplikace útrpného
práva. Hlavním obviněním bylo zabíjení dětí pomocí magických praktiky.
Přítomný je i obraz sabatu čarodějnic, ale plně se zachoval pouze jeden protokol.
Podle jednoho z právníků, který byl výslechům přítomen, se měli obvinění
shromažďovat na jedné z hor a adorovat ďábla, který jim poté rozdával jakýsi
prášek, pomocí něhož měli činit různé nepravosti, včetně vraždění dětí.664
Není ale jasné, zda schéma sabatu nebylo spíše něčím, co si obvinění nechali
jakoby vnutit od svých soudců. Navíc byly zřejmě výslechy vedeny nepatřičně a
s excesivním nátlakem. O celé záležitosti byla informována Rada deseti, která
probíhající proces nechala zastavit. O celou záležitost projevil enormní zájem i
papežský nuncius Averoldi, na kterého byl celý proces v srpnu 1519 delegován.
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Celá záležitost vzbudila v Benátkách živou diskuzi o tom, jsou-li sabaty čarodějnic
a čarodějů skutečností, nebo výmyslem. Na podnět nuncia republika přijala
přesnější pravidla řízení inkvizičního procesu.665
Otázka reality sabatu, resp. pojetí sabatu jako jistého konstruktu, byla tématem,
kterému se v jedné ze svých nejznámějších prací věnoval italský historik Carlo
Ginzburg. Konkrétně se věnoval zvláštní skupině ve Furlánsku (Friuli), tzv.
benandanti (vykonavačům dobra, resp. těm, co kráčí správně). Na základě použití
jak historiografických, tak etnologických postupů konstatoval značnou podobnost
mezi lidovými kulturami geograficky od sebe velmi vzdálených skupin a v zásadě
považoval některé prvky tzv. sabatu za relikty pohanských mýtů a rituálů. Inkvizice
ale ztotožnila některé jejich počínání s adorací ďábla a tím z nich udělala heretiky,
kteří byli na konci 16. století pronásledováni.666
Zvláštní a poměrně počet skupinou na území Serenissimy byli ortodoxní křesťané,
ve smyslu východních křesťanů. Navzdory tomu, že jim byla papežskými breve
udělena určitá privilegia, benátskému patriarchovi Girolamu Quirinimu (14681554) se nezamlouvalo trpět na jemu podřízeném území do znační míry autonomní
církevní komunitu. Přesto až do Tridentského koncilu docházelo mezi Řeky,
Benátkami a Římem jen k ojedinělým sporům. V únoru 1564 papež Pius IV.
odvolal všechny výjimky a výsady Řeků, které zavedli jeho předchůdci na stolci sv.
Petra a podřídil ortodoxní věřící katolickým biskupům. V březnu 1565 nechal navíc
v Padově vyhlásit bulou In sacrosanta, kterou bylo zakázáno udělovat akademické
grády tomu, kdo by se nepřihlásil ke katolickému vyznání víry. Ačkoli si
představení univerzity stěžovali u benátského Senatu, nepodařilo se jim na tom nic
změnit. Bulou In coena domini zavazoval navíc panovníky, že na svém území
nesmí strpět jiné než katolické vyznání. V roce 1569 Serenissima zakázala její
zveřejnění a řecká ortodoxní komunita v Benátkách přebývala i do budoucna.667
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2. 5. 4 Shrnutí
Nejvýznamnější postavou, která se objevila mezi křesťany odmítající římskokatolické učení, byl v Benátské republice Pier Paolo Vergerio. Jeho styky
s okruhem Valdése a zkušenosti s německy mluvícím prostředím nakonec ovlivnily
jeho pohled na svět takovým způsobem, že přijal myšlenky reformace. Během
svého života prošel různými funkcemi, včetně pozice apoštolského nuncia u
Ferdinanda I., během níž patrně poprvé přijal za svou myšlenku uspořádání
ekumenického koncilu za účasti protestantů, který by vyřešil prohlubující se
roztržku mezi katolíky a protestanty. V této své snaze nakonec neuspěl. Kritizoval
proro papežskou politiku, která byla vůči koncilu spíše defenzivní. Ve Vergeriovi
vyvolala zřejmě deziluzi, která se snad promítla i do jeho věroučných názorů.
Významným místem pro rozšíření myšlenek záalpských reformátorů se jeví být
Padova, centrum vzdělanosti Benátské republiky, kde podle svědectví museli
mnozí vyznávat mnohé ideje drahé Kalvínovi a Lutherovi. Je nicméně otázkou,
nebyli-li takové obecné vzdechy stylu „všichni studenti v Padově jsou heretici“
pouze jakýmsi topoi a výrazem nesympatií vůči vzdělancům. Zdá se nicméně, že
zejména v okruhu pozdějšího kardinála Bemba se vyskytovala celá řada mužů, kteří
potom skutečně začali neortodoxní věroučné články zastávat.
Samotné Benátky byly klíčové jako pravděpodobně největší centrum knihtisku na
kontinentu. Tiskly se zde knihy Erasma, Savonaroly, Luthera a dalších autorů, které
nacházímě v knihovnách nejen italských heretiků. Bylo to umožněno vysokou
poptávkou, dobrou obchodní strategií i technologickým pokrokem.
S prostředím Benátek byl spojen i kardinál Contarini, který byl sám předmětem
zájmu radikální části kardinálského kolegia pro své trvání na ospravedlnění skrze
víru, na které trval i na základě osobní duchovní zkušenosti. Jeho snahy o nalezení
kompromisu mezi katolíky a protestanty ale ztroskotaly spolu s nenalezením
společné shody na věroučném pojetí otázky ospravedlnění.
Osobami, které zajišťovaly transfer idejí a některých zakázaných knih, byly
podobně jako v jiných případech především řeholníci a duchovní. Byly uvedeny
případy několika biskupů, významnou roli pak hráli v Benátské republice zejména
františkáni. Opět nacházíme kritiku kultu svatých, uctívání ostatků, popírání
očistce. Zdá se nicméně, že hlavním reformačním proudem, který ovlivnil
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společnost Serenissimy, bylo luteránství, nikoli kalvinismus. Zřejmě i díky
výrazným stykům s německojazyčným světem.
Na území republiky se ale vyskytl v Itálii jinak dost unikátní směr –
novokřtěnectví, neboli anabaptismus. Jednalo se o poměrně uzavřené komunity,
které byly nakonec eliminovány kvůli udání jednoho z jejich biskupů. Poměrně
značná část z nich odešla do nábožensky motivovaného exilu, někteří z nich na
Moravu.
Dosvědčeny jsou i čarodějnické procesy, přičemž ten, který se odehrál ve
Valcamonica byl s velkou pravděpodobností vůbec největším procesem podobného
typu v rámci Apeninského poloostrova.
Zvláštní skupinou v rámci republiky byla řecká ortodoxní komunita, která se
udržela v Benátkách bez závažnějších problemů i přes nevoli papeže Pia IV.
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2. 6. Savojské vévodství

Politika a dějiny Savojského vévodství byly do značné míry ovlivněny
geografickým postavením tohoto území. Pozice mezi Francií, švýcarskými kantony
a Milánským vévodstvím byla sice výhodná z hlediska obchodu, zároveň ale
znamenala nejisté postavení mezi velmocemi. Po celou dobu vlády savojské
dynastie, která započala už v 11. století, ale dokázal tento rod zajistit svému území
přinejmenším určitou míru nezávislosti na okolních zemích.

2. 6. 1 Politický vývoj Savojského vévodství

Během výpravy Karla VIII. Savojské vévodství vyhlásilo neutralitu, ale muselo
strpět průchod francouzského vojska. Savojskou neutralitu neovlivnilo ani
vytvoření protifrancouzské koalice, ani výsledek bitvy u Fornova (6. července
1495). Došlo ke zintenzivnění diplomatických styků jak s Habsburky, tak následně
i s Benátkami, které se už tehdy habsburského domu obávaly.668
Nástup vévody Filiberta II. (1480-1504) znamenal větší příklon k Francii. Ludvík
XII. po jehož boku Filibert vstoupil v říjnu 1499 do Milána, ale slíbené územní
zisky Savojsku nepřiznal. Vévoda se proto rozhodl pro vyhledání nového spojence,
kterými se stali Habsburkové.669 V následujících letech bylo územně poměrně malé
savojské dominium v boji mezi Valois a Habsburky spíše nevýznamné, i proto, že
vévodství vyrostl nový rival v podobě švýcarských kantonů. Vévodství nemělo
prostředky na žádnou větší samostatnou politiku a jeho území se stalo v podstatě
tranzitní zónou. To nejspíš zajistilo jeho samostatnost: když se František I. pokusil
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o přeměnu vévodství v provincii Francie, ve své snaze kvůli odporu Švýcarů
neuspěl (1517).670
Samotné vévodství bylo poměrně výrazně rozděleno – co se týče identity – na
Savojsko a Piemont s centry v Chambéry, resp. v Turíně. Savojané obsazovali na
počátku sledovaného období v podstatě všechny významné úřady a obyvatelé
Piemontu se snažili čím dál víc prosadit. Zejména během vlády Filiberta II.
převažovaly zájmy Savojanů, spojené se snahou o ovládnutí Ženevy, která měla
sloužit jako obchodní centrum regionu. Tato idea byla živá do té doby, než se v
Ženevě prosadila Kalvínova náboženská reforma, která znamenala i posílení
nezávislosti tohoto městského státu. Se snahou o zisk Ženevy souvisel i savojský
bojkot lyonských trhů, což vyvolávalo nevoli Francie. Citelně zasaženi tím byli ale
právě i obyvatelé piemontské části vévodství. Rozdíl byl i v politickém uspořádání
– Piemont si oproti Savojsku podržel poměrně výrazně komunální tradici (Asti,
Chieri, Turín, Vercelli). Zároveň obyvatelé Piemontu mnohem více trpěli přechody
vojsk cizích mocností. Savojské vévodství si podrželo poměrně silný stavovský
systém, což potvrzoval nátlak na vévody při schvalování berní. Stále opakujícím se
požadavkem sněmů byly výzvy Piemontu na rovnoměrné rozdělení úřadů.671
Z dlouhodobého hlediska úspěšná politika neutrality přinesla během francouzskošpanělského konfliktu o nadvládu nad Itálií ale krátkodobě i velmi obtížná období.
Savojské vévodství se snažilo nepřerušit styky ani s Francií ani s Habsburky, což
znamenalo, že na jeho území se obvykle nacházely nějaké z jednotek těchto
monarchií. Změnu v této politice přinesl hlavně mír v Cambrai (1529) a následná
korunovace Karla V. v Bologni, po které se Savojsko výrazně začalo orientovat na
habsburské soustátí. Vévodství si tím od císaře vysloužilo oblast okolo města Asti.
Získána byla i dvě menší panství (Ceva a Cherasco), což znamenalo upevnění
jihovýchodní hranice.672
Významnou událostí pro dějiny Savojského vévodství byla okupace jeho území
Francií, ke které došlo v roce 1536. Francouzské jednotky obsadily území prakticky
bez odporu. Dvůr savojských vévodů se během okupace uchýlil do Nice, zbytek
populace ale trpěl obtížemi spojenými s přítomností vojsk. Paradoxně ale
přicházelo vévodovi více stížností na španělské spojence, než francouzské
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okupanty.673 Praktické zhroucení administrativy ještě podpořilo už tak ve vévodství
značně rozšířený banditismus.674
Ke konci francouzské okupace přispěl významně i jeden ze členů savojské
dynastie, vévoda Emanuel Filibert (1528-1580) – byl to totiž on, kdo vedl vojsko
Filipa II. v bitvě u Saint-Quentin v Pikardii v srpnu roku 1557. Habsburské vítězství
vedlo k mírovým jednáním uzavřeným v roce 1559 v Cateau-Cambrésis. Emanuel
Filibert si zajistil místo u jednacího stolu a vymohl si obnovení samostatného
Savojského vévodství; s tím, že Francie si měla udržet na území vévodství několik
pevností (které udržela až do roku 1562).675
Vzápětí nechal přesunout své sídlo do Turína, čímž se podstatně přiblížil italskému
prostředí. Co je pro sledovanou problematiku podstatné je to, že záhájil politiku
centralizace, i když se snažil vycházet z tradičních savojských a piemontských
institucí. Hlavním orgánem vévodství se stala Státní rada (Consiglio di Stato),
jejímiž členy se stále častěji stávaly právně vzdělané osoby. Podobně jako
v sousední francouzské monarchii se ale hlavní rozhodnutí odehrávala mimo
oficiální orgány; rozhodující autoritu měl panovník, který jednotlivé výnosy
konzultoval spíše než se Státní radou se svými nejdůvěrnějšími spolupracovníky.
Ve své snaze o prosazení vlastní autority narážel na hustou řadu jurisdikčních a
administrativních privilegií, které se povedlo relativně početné šlechtě Savojského
vévodství nashromáždit během let francouzské okupace. Postupnými kroky se
Emanuelu Filibertovi nicméně podařilo nejmocnější šlechtice prakticky zbavit
politické moci; ze šlechticů se začali stávat služebníci panovníka, potažmo státu.
Podobným způsobem vystupoval i ve vztahu k piemontským městům se starobylou
komunálnní tradicí. Zavádění nových pořádků symbolicky vystihovalo především
zavedení španělsko-burgundského dvorského řádu. Dalším centralizačním
opatřením bylo vybudování národního vojska, které mělo zajistit stabilnější pozici
vévodství.676
V roce 1564 se Emanuelu Filibertovi podařilo získat si za spojence katolické
švýcarské kantony a dohodnout se na kompromisu s kantony protestantskými. U
Španělska a papeže tím le vyvolal rozhořčení, které nakonec uklidnil až radikalizací
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politiky vůči protestantům jak vně, tak uvnitř svého dominia.677 Tím se dostáváme
k otázce hereze v Savojském vévodství.

2. 6. 2 Nekatolíci v Savojském vévodství

Otázka počátku reformace v Savojském vévodství je poměrně problematická.
Záleží totiž na tom, jak budeme hodnotit komunitu valdenských, kteří v oblasti
sídlili už od 13. století.
Jestliže smysluplnost označení někoho za něčího nástupce či následovníka se dá
poměrně dobře prokázat či přinejmenším logicky odůvodnit, označit někoho za
něčího předchůdce je vždy problematické. Stačí vzpomenout „předchůdců
Husových“ z dějin naší vlasti, na které Hus prakticky nenavazoval. Označit
podobným způsobem valdenské za předchůdce reformace je diskutabilní a šli-li
bychom do důsledků, pak přímo nesmyslné, neboť označení někoho za něčího
předchůdce je nutně konstrukt, byť smysluplný. Osobně bych se klonil k názoru, že
učení valdenských obsahovalo mnohé prvky, které byly následně zdůrazněny
reformátory 16. století. Proto je svým způsobem určitý humus pro zakořenění
myšlenek reformace v Savojském vévodství už skutečně přítomen od středověku.
Jejich stíhání přitom probíhalo zejména v okolí Exilles už před začátkem a na
počátku sledovaného období, stejně jako stíhání čarodějnic.678 Knihy reformátorů
se na území vévodství dostávaly velmi brzo; nejprve latině, ale již od roku 1519
přeložené do vernakulárního jazyka knihkupcem Calvim z Pavie. Knihy často
vycházely pod falešnými jmény autorů, nebo přinejmenším jejich přechýlením
(např. Melanchthon byl Messer Ippofilo di Terra Negra). Kalvín měl později tu
výhodu, že jeho práce ve francouzštině byly obyvatelstvu Savojského vévodství
srozumitelné, ale i ony byly přeloženy. Transfer reformačních idejí ale mohl
probíhat i komunikací s vojsky; protestanté byli jak na habsburské straně, tak na
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straně francouzské monarchie. Někteří pozdější významní hugenotští velitelé
získávali vojenské ostruhy právě v Piemontu.679
Podezřelí z hereze začali být inkvizicí stíhání velmi brzy, např. v roce 1521 byl
veden proces proti jednomu augustiniánovi. Ve Val d´Aosta šířili Lutherovo učení
někteří dominikáni, takže tamní biskup považoval za nezbytné zdůraznit zákaz věřit
v luteránské učení a číst luteránské knihy.680 Mezi valdenskými začala reformace
pronikat asi od poloviny 20. let 16. století zásluhou Guglielma Farela.681
V tu dobu se s luteránstvím setkal i Celio Secondo Curione, který studoval na
univerzitě v Turíně. Pod vlivem nového učení, šířeného zejména augustiniány, chtěl
spolu se dvěma svými přáteli odejít do Německa. Zabránil jim v tom ale ivrejský
biskup, který je nechal uvěznit. Po krátké době byl propuštěn, ale odeslán do
konventu v S. Benigno, kde ho znechutil kult vykazovaný relikviím. Prý proto
jednoho dne nahradil relikvie umístěné na oltáři Písmem svatým s nápisem, který
ho označoval za archu smlouvy, kde jsou k nalezení pravé relikvie (Questa è l´arca
del patto dove si possono trovare e consultare i veri oracoli di Dio; queste sono le
vere reliquie.) Následně uprchl do Milána, kde se věnoval humanistickým studiím
a oženil se. Posléze přijal pozvání markýze z Monferrato a na několik let se usadil
v Casale. Ve stejném období se na území savojského vévodství tiskly Bible
v překladu do vernakulárního jazyka a šířilo se luteránství.
Papež proto jmenoval několik biskupů, aby zintenzivnili postup proti heretikům;
v roce 1527 pak generálním inkvizitorem pro Savojsko a Dauphiné františkána fra
Tommasse Illirica. Výzvy k postihu heretiků se staly do budoucích let velmi často
opakovanou záležitostí. Navzdory popravám, které se nevyhnuly ani šlechticům, se
ale reformační myšlenky i nadále šířily. V roce 1526 se zájem valdenských o nové
učení prohloubil natolik, že vyslali do Říše několik svých zástupců, aby se
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seznámili s reformátory; obdobné poselstvo se roku 1530 vydalo do Alsaska a do
Švýcarska.682
Ve Švýcarsku je přijal Oecolampadius. Jeden z vyslanců valdenských, Morel,
vyjádřil svoje přesvědčení o tom, že valdenští věří v zásadě v to samé, ale něco jim
možná uniklo a chtějí se nechat poučit.683 Oecolampadius jim doporučil vyhýbat se
katolickým bohoslužbám, ale ctít světskou moc, kterou mohou vykonávat i
křesťané, pokud nezapomínají na přikázání lásky. Neodmítal ani úroky a právo na
obranu. Nezavrhoval ani alegorickou exegezi a doporučoval příliš nezkoumat
otázku predestinace. Valdenští vyslanci následně pokračovali k dalšímu proslulému
reformátorovi, Martinu Butzerovi. Štrasburský reformátor je varoval zejména před
učením novokřtěnců, jinak souhlasil s Oecolampadiem.684
Vzhledem k tomu, že valdenští předpokládali v roce 1510 podle jednoho proroctví
příchod krále, který nastolí mír a sociální spravedlnost, byl pro ně Luther se svým
jen o několik let pozdějším vystoupením velkou nadějí. Nebyl to pravda král
z Čech, jak někteří očekávali.685 Z iniciativy valdenských byl vytištěn i nový
překlad Bible do francouzštiny, který vytvořil příbuzný Kalvína Pierre Robert
řečený Olivetano. První výtisky se ve valdenských údolích objevily v září 1535.686
Následkem obrácení valdenských do Švýcarska byla už zmíněná synoda
v Chanforan a synoda v Prali. O chanforanském koncilu už byla řeč v kapitole o
Neapolském království v souvislosti s jihoitalskými valdenskými; valdenští přijali
mnohé myšlenky reformace za své.687
Zajímavá je skutečnost spojující postupné rozpadání feudální společnosti – ve
smyslu osvobozování zemědělského obyvatelstva, jakým byli valdenští – v oblasti
alpských údolí v první polovině 16. století. Představení obcí s většími svobodami
byli většinou i představenými tamního náboženského života. Hranice mezi církví a
společností v tomto případě přestávala existovat. Tento proces byl umožněn i
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protestantským vyznáním předních představitelů francouzských okupantů po roce
1537.688
V roce 1532 se v Asti odehrála veřejná disputace mezi augustiniánem fra
Agostinem Mainardim a fra Silvestrem da Prierio. Vroce 1535 se k této disputaci,
která vzbudila rozruch, vrátil ve svém listu papež Pavel III. Vyzval Mainardiho,
aby se dostavil do Říma. Augustinián to skutečně učinil a před Tommasem Badiou
obhájil svoji pravověrnost. Zdá se ale, že se přiklonil k heterodoxnímu výkladu
ospravedlnění a potají ho šířil dále. Jistě tak tomu bylo nejpozději v roce 1535, kdy
odešel do Chiavenny (v dominiu kantonu Graubünden), kde se stal pastorem a
polemistou proti katolíkům. Jedním z jeho přátel byl Vergerio.689
V roce 1536 nebo 1537 se v Piemontu měl objevit i Jan Kalvín, který se vracel
z ferrarského dvora, kde byl na návštěvě u Renaty Francouzské, příznivkyně
reformace. Velký zájem vzbudil především v Aostě; nejedná-li se o legendu.690
Protestantské učení se šířilo i do švýcarských kantonů, což vedlo k boji s Ženevou
a Bernem, v níž nakonec Švýcaři prosadili svoji nezávislost. Vévoda tím ztratil
vládu nad Ženevou a údolím Vaud, které si mezi sebe rozdělili kantony Bern a
Fribourg. Tak tomu ale bylo v delším časovém horizontu.
V roce 1536 došlo k francouzské okupaci, část území zabral právě i Bern.
Španělský místodržící v Milánském vévodství upřednostnil zajištění hranic
Lombardie.691
Curione se mezitím přemístil do Pavie, kam se dostal díky podpoře přátel a
sympatizantů, protože se mu podařilo opět vzbudit skandál, když usvědčil jednoho
dominikána při kázání ze lži. Byl nicméně uvržen do turínského vězení, odkud
zamířil právě do univerzitního města Pavie,692 V následujících letech je dosvědčena
jeho přítomnost v Lucce, Lausanne či Basileji.
Zajímavé je, že francouzští okupanti zavedli do značné míry systém podobný tomu
francouzskému. Parlament byl tedy vybaven mocí i ke stíhání heretiků. Je třeba
doplnit, že to bylo relativizováno ne vždy stabilní okupační silou, a také tím, že
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mnoho francouzských velitelů i vojáků bylo hugenoty. Jedním z nich byl i bratr
reformátora Farela.693
V roce 1540 došlo ke značnému rozšíření reformace v markrabství Saluzzo (v
zásadě poblíž dnešní provincie Cuneo). Její kázání měli začít bratři Lodovico a
Lorenzi a další dva muži. Dalším významným šiřitelem reformačního myšlení – se
kterým na turínské univerzitě seznámil Curioneho – byl augustinián Girolamo
Negri, což bylo paradoxní, protože on sám byl umírněný a byla potvrzena jeho
ortodoxie.694
Ani v dalších letech nebyla evidentně herezi učiněna přítrž, jak dosvědčuje list
Giovanni Pietra Buschetta Kalvínovi z roku 1548 týkající se Chieri. Buschetto byl
Kalvínovým žákem, pobýval i v Paříži u Roberta Estienna. V tomto listě vyjadřuje
svoji radost, že může svobodně hlásat evangelium a nemusí se účastnit katolických
a podle jeho názoru pověrečných obřadů.695
V roce 1549, po utišení bojů, Jindřich II. obnovil protiheretickou legislativu svého
otce. I turínský parlament začal s přísnějším stíháním heterodoxních názorů,
s asistencí inkvizitora Tommase Giacomelliho. Měl se zvýšit dohled nad kázáním
v okupované zóně. Cestujícím obchodníkům byl zakázán prodej jakýchkoli knih a
nikdo nemohl vykonávat fuknci soudce nebo působit v politickém životě bez
oficiálního potvrzení své katolické ortodoxie a byla zavedena i další podobná
opatření. Jejich důsledné aplikaci ale zabránil začátek další fáze války.696
Reformace se tak nadále rozšířila i v Cuneu.697 Přesto byla konána řada procesů,
které nemá smysl všechny rozebírat. Mnoho věřících se uchýlilo do švýcarského
exilu. Zaujal především Giovanni Paolo Alciati, páne v Motta di Savigliano, který
po své emigraci v roce 1552 musel o šest let později opustit kvůli vyznávání
antitrinitarismu i svoji novou vlast.698
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Během pontifikátu Pavla IV. došlo ke zpřísnění stíhání, ale herezi to dokonce snad
ještě více povzbudilo – Chieri, ze které pocházel Buschetto, se dokonce začalo
přezdívat malá Ženeva. Řada rodin ale zvolila raději svobodnější život v Ženevě.699
Papež podporoval uzavření míru v Cateau-Cambrésis i z toho důvodu, že spoléhal
na to, že uklidněnína mezinárodní scéně by mohlo dát jednotlivým panovníkům
více sil na potlačení heterodoxních skupin. Do mírové smlouvy byl proto přidán
tajný artikul, který zavazoval signatáře nasadit jednotky na potlačení hereze.700
Politika Emanuela Filiberta po roce 1559, znamenající novou vlnu pronásledování,
vedla k nové vlně emigrace. Zajímavé je, že jeho manželka Markéta Francouzská
přitom reformě vyjadřovala značné sympatie.
Dcera Františka I. se narodila v roce 1523. Výchovy se jí dostalo na dvoře Markéty
z Valois (té, u které pobýval Vergerio), kde rovněž získala zaujetí pro reformační
myšlenky. Na dvoře se pohyboval i Kalvín, učitelem jí byl Lefévre d´Etaples.701
Emanuel Filiberto vydal 29. prosince 1559, krátce po reálném ujmutí se vlády po
návratu z Francie, edikt odsuzující kohokoli kdo by se vyjádřil neuctivě vůči Bohu
a svatým. Jako nejpřísnější trest byl uveden peněžní trest, pro recidivisty odeslání
na galeje. Komisaři určení k dohledu nad dodržováním ediktu si ale počínali dosti
důrazně. Zřejmě chtěli vytvořit odstrašující precedens, a tak v únoru 1560 nechali
zatknout jistého Francouze jménem Mathurin, který se usadil v Carignanu. Bylo
mu nařízeno zřeknout se hereze, jinak prý bude upálen. Jeho žena, která si vyžádala
na komisařích, že ho bude moci navštívit, ho ve vězení povzbudila k vytrvání ve
víře a měla s ním tedy sdílet společný osud. V březnu byli skutečně odvedeni na
hranici. Ostatní reformovaní z Carignana buďto uprchli, nebo se své víry zřekli,
s výjimkou určitého Giovanniho, který byl rovněž upálen. Podobně se vedlo
reformovaným v údolí Barcellonetty.702
Nejvýrazněji se nové represe dotkly valdenských. K jejich obrácení byl vyslán
jezuita Antonio Possevino, s tím, že má nahradit jejich kazatele a přivést je do
jednoty s Římskokatolickou církví. Ve své snaze ale nebyl příliš úspěšný.703 Už od
roku 1555 začaly vznikat regulerní valdenské kostely a docházelo k lepší
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organizaci. O rok později na příkat turínského Senátu byla sepsána první valdenská
konfese, která byla zaslána do Paříže, aby ji posoudili na Sorbonně. V roce 1560 po
nich byla požadována konfese obsáhlejší a rozhodli se proto zaslat vyznání
francouzských reformovaných církví.704
Vzhledem k neúspěchu jezuitské mise se vévoda rozhodl přesvědčit valdenské
silou zbraní.705 V říjnu 1560 jmenoval velitelem vojenských operací knížete
Giorgia Costu della Trinità. Detailní popis postupu armád není z mého pohledu
nezbytný. Zásadní je naopak výsledek tohoto konfliktu. Navzdory početní převaze
byl uzavřen vzájemný mír, o který se hodně zasloužila svou přímluvou u manžela
Markéta Francouzská. Smlouva byla uzavřena 5. června 1561 v Cavour. Byly
vymezeny práva a území, na kterém mohli valdenští relativně svobodně žít. Svým
způsobem tedy bylo vytvořeno ghetto. Mírová smlouva vyvolala pohoršení papeže
Pia IV.706
Valdenští se po právním zaručení svých svobod v duchovních záležitostech
obraceli na Ženevu, kterou prošli prakticky všichni valdenští studenti teologie.
Definitivně došlo k integraci duchovní a politické moci, která v podstatě tvořila
jednu, v čemž lze rovněž spatřovat inspiraci Ženevou.707
Od poloviny 60. let 16. století zůstali valdenští jedinou oficiálně povolenou
skupinou nekatolického vydání. Vévoda totiž v roce 1565 potvrdil a přísnil edikt
z roku 1560: příznivcům reformace byly dány dva měsíce k prodeji jejich statků a
opuštění země, jinak by je postihl nejvyšší trest. Pochopitelně za předpokladu, že
by se nechtěli obrátit k římskokatolické víře. Mnozí z těch, kteří odešli kvůli tomuto
ediktu do exilu, se ale zanedlouho vrátili do vévodství; pod podmínkou, že nebudou
vykonávat veřejně svůj kult a budou se účastnit mše svaté. Ku příkladu v Cuneu
nebo Caragliu, kde se nacházely početné komunity reformovaných, se Emanuel
Filibert v podstatě spokojil s tím, že městské rady byly obsazeny katolíky a
přítomnost nekatolíků toleroval.708
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Poslední záležitostí, které bych se chtěl v kontextu této kapitoly věnovat, je dobytí
markrabství Saluzzo Savojským vévodstvím. Šlo o území, které si i po konci
okupace v roce 1559 zachovala Francie. Dobytí markrabství pomohlo významně
upevnit západní hranici Savojského vévodství a umožnilo savojským vévodům
zaměřit svoji pozornost směrem na východ.709 V Saluzzu se totiž také vyskytovala
relativně rozsáhlá komunita nekatolíků. Už od středověku zde sídlili valdenští.
Z hlediska transferu idejí, osob a knih bylo markrabství zásadní, neboť zajišťovalo
spojení s komunitami valdenských v Provence a Dauphiné. Klíčovou součástí
propagandy savojských vévodů ohledně obsazení markrabství bylo ostatně tvrzení,
že chtějí zabránit tomu, aby bylo obsazeno kalvinisty. Dobytí markrabství mohlo
být také vhodným začátkem obsazení jižní Francie; v této době stále ještě nebylo
zdaleka jasné, jaký osud francouzskou monarchii čeká a zda zůstane jednotná.
Samotné boje byly zahájeny v roce 1588, ale definitivně byl zisk markrabství
potvrzen až lyonským mírem v roce 1601.710
Po zisku markrabství byla pro potlačení hereze použita vzájemná kooperace
lokálních autorit a misionářů z jezuitského a kapucínského řádu, kterým se –
přinejmenším vnějškově – obyvatelstvo markrabství skutečně přivést zpět ke
katolické víře.711

2. 6. 3 Shrnutí
Savojské vévodství se vyznačovalo vysokou mírou koncentrace nekatolíků.
V rámci vévodství byly přítomny komunity ovlivněné především ženevským
kalvinismem, což bylo do značné míry ovlivněno blízkostí švýcarských kantonů a
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obtížnou kontrolou hranice ze strany těch autorit, které měly zájem na represi
heterodoxních názorů.
Významnou skutečností byla i historická tradice. Valdenští, početně největší
z heterodoxních skupin, se v oblasti nacházela už od středověku. Podstatnou
změnou ale spiritualita, věrouka i praktická organizace společenství prošly
v důsledku vlivu reformátorů. Valdenští sami aktivně vyhledávali radu reformátorů
a vliv jejich učení je patrný na výnosech synody z roku 1532. Valdenští vytvořili
komunitu, v níž podobně jako v Ženevě splývala světská a církevní moc. Bylo to
umožněno specifickým vývojem výrobních a majetkových vztahů v rámci oblasti,
kterou tato skupina obývala.
Dalším faktorem, který umožnil poměrně solidní postavení valdenských během
značné části sledovaného období, byla francouzská okupace Savojského vévodství.
Mnozí z vojáků a velitelů francouzského vojska byli protestanté a byli proto ke
svým souvěrcům spíše tolerantní.
K zásadní změně v tomto ohledu došlo po roce 1559, kdy se díky svým zásluhám
ve službách Habsburků opět ujal vlády člen savojské dynastie Emanuel Filiberto.
Navázal na poměrně razantní politiku svých předchůdců a pokusil se nekatolické
skupiny ve vévodství eliminovat. Nejprve se pokusil o obrácení valdenských
formou jezuitské misie. Ta však selhala a vévoda se rozhodl použít proti
valdenským vojenskou hotovost. Valdenským se ale podařilo útočníkům odolat a
zajistili si právní zaručení svých svobod a svého vyznání. Svou přímluvou se o to
zasloužila manželka vévody Markéta Francouzská, která sama vůči protestantským
idejím chovala sympatie.
To byl rozdíl oproti jiným nekatolickým skupinám, navazujících především na
Kalvína, které musely území vévodství opustit. Prakticky vzápětí ale vévoda přijal
většinu z nich zpět a projevil určitou míru tolerance i vůči silným komunitám
v Cuneu a Chieri, i přes protesty Svatého stolce.
Politika Emanuela Filiberta vůči jinověrcům byla součástí jeho snahy o prosazení
vlastní autority v duchu protoabsolutismu. Obhajoba katolické víry mu byla jistě
významnou záminkou k disciplinaci vlastního obyvatelstva. Prokazuje to i dobyti
markrabství Saluzzo, které bylo oficiálně prezentováno jako nezbytné opatření proti
rozšíření kalvinismu.
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2. 7. Papežský stát
V rámci papežského státu bude pozornost věnována zejména úvodním desetiletím
16. století a dobytí Říma v roce 1527, které představovalo pro papežství zásadní
milník. Z heretických skupin se zaměřím na ty nejvýznamnější: ecclesii viterbensis,
heterodoxii v Boloni a Ferraře.

2. 7. 1 Papežství ve válkách o Itálii

Papežský stát prošel během válek o Itálii značnou proměnou, stejně jako postoj
papežství k aktivním zásahům do politiky. Chtěl bych se ve stručnosti pozastavit u
nějdůležitějších etap tohoto vývoje, který do značné míry kulminuje v roce 1527, i
když si i poté zachovává některé své specifické rysy.
Jen málo politických podniků papežství je v obecném povědomí tak známých, jako
snaha Alexandera VI. a jeho syna Cesara o vytvoření vlastního státu. Borgiové se
rozhodli ho vybudovat v Romani a jeho jádrem měla být signoria rodiny Riario,
s centry ve Forlì a v Imole. Je třeba podotknout, že celý podnik byl vlastně zcela
legitimní a svým způsobem by se dal vykládat i v mnohem pozitivnějším světle,
pokud by v něm nebyla zapojena černou legendou opředená rodina Borgiů.
V zásadě se totiž v této oblasti nacházela panství papežských vikářů, kteří však
provozovali vlastní politiku a papežství stálo mnoho sil svoji svrchovanost
prosazovat. Alexandr s Cesarem proto nahrazovali tyto vikáře panstvím Cesareho
poté, co byli papežem prohlášeni za rebely a zbaveni funkce vikářů nejvyššího
pontifika ve správě těch kterých dominií. Po Riariích přišla na řadu vedlejší větev
Sforzů (Pesaro), Malatestové (Rimini), panství Faenza (protektorát Florencie).
Cesarova sestra Lucrezia si navíc vzala Alfonse d´Este, následníka ferrarského
vévodství. Není divu, že taková konstelace – v podstatě zcela nově vytvořený stát,
vévodství Romaňa – vzbudil obavy především v Benátské republice.
V tu dobu ale Cesare začal přerůstat přes hlavu Ludvíku XII., pod jehož ochranou
působil. Nemohl proto zaútočit na Boloňu, protože tamní Bentivogliové byli
224

francouzskými spojenci, ani na Toskánsko. Nehledě na královo mínění se vydal do
Marche, kde získal Urbino, což už u Ludvíka vyvolalo vyloženě nevoli. Projekt
Borgiů ale selhal, protože následující papež, Julius II. (Giulio della Rovere, 14431513) rozhodně nehodlal s Cesarem, který měl navíc zdravotní problémy,
spolupracovat.712 Přesto z plodů jeho práce těžil.713
Julius chtěl prosadit libertas ecclesiae způsobem, jaký byl do té doby nevídaný.
Vytvoření Ligy z Cambrai a následně Svaté ligy ale zároveň patří zřejmě
k nejznámějším kapitolám mezinárodních vztahů v 16. století, a proto bych se chtěl
věnovat spíše tomu, jaká idea za tímto projektem vlastně stála.
Pro papežství bylo 15. století dobou střetu s tzv. konciliarismem, tedy teorií
přiznávající větší autoritu koncilu, než papeži. Kostnický koncil (1414-1418),
svolaný zejména z důvodu vyřešení ostudného dvoj- a trojpapežství, tento trend
ještě zvýraznil dekretem Haec sancta:
„Tato ve Svatém Duchu právoplatně shromážděná synoda, která představuje všeobecný
koncil a reprezentuje bojující katolickou církev, má svou plnou moc bezprostředně od
Krista, jenž je tím, jemuž je povinován poslušností kdokoliv jakéhokoliv stavu či
důstojenství, i kdyby to mělo být papežské, v tom, co se dotýká víry, vykořenění řečeného
schizmatu a obecné reformy této boží církve v hlavě i údech.“714

Je třeba dodat, že už na samotném zasedání bylo toto prohlášení dosti šokující a
bylo chápáno spíše pro vyřešení zcela specifické situace. Nicméně i další kostnický
dekret, Frequens, vlastně papeži nařizoval svolávání koncilů v pravidelných
časových úsecích:

Fakticky byl následujícím papežem Pius III., ale zanedlouho po volbě zemřel. Pellegrini, Marco,
Le guerre d´Italia (1494-1530), s. 96-101.
713
„Potom se objevil papež Alexandr VI., který jako jediný z papežů ukázal, co se dá s vojskem a
penězi dokázat. Prostřednictvím vévody Valentina [tak byl Cesare Borgia označován, pozn. aut.] a
s využitím příchodu Francouzů vykonal vše, co jsem říkal, že má učinit vojevůdce. A přestože jeho
cílem nebylo zvětšení moci církve, nýbrž vévodův prospěch, všechny jeho činy prospěly nakonec jí,
a po jeho smrti a po pádu vévody Valentina sesbírala plody jeho práce.
Po něm nastoupil Julius II. a už tak značnou sílu církve ještě znásobil. Vlastnil už celou Romaňu,
římští šlechtici byli vyšachovaní. Alexandr našel i způsob, jak získávat peníze, což se předtím nikdy
nedělo. Julius v jeho politice pokračoval, ba zdokonalil ji: chtěl zničit Benátčany a vyhnat
Francouze z Itálie. Všechny tyto podniky se mu zdařily a k jeho chvále je třeba říct, že to všechno
nedělal proto, aby prospěl nějakému jednotlivci, nýbrž jen a jen pro slávu a velikost církve.“
Machiavelli, Niccolò, Vladař, s. 57-58.
714
Cit. překlad podle Drška, Václav, Suchánek, Drahomír, Církevní dějiny, s. 353.
712
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„Časté slavení obecných koncilů a pěstění pole Páně je tím nejdůležitějším: vykořeňuje
trní, ostny a bodláčí herezí, omylů a rozdvojení, opravuje odchýlení a reformuje
deformované a vede vinici Páně k plodům největší hojnosti. Avšak jejich zanedbávání šíří
a podporuje uvedené (špatnosti): staví je před naše oči vzpomínka na minulé časy i
zvažování přítomného. Pročež tímto věčným ediktem nařizujeme, rozhodujeme a
ustanovujeme, jak se od nynějška mají slavit obecné koncily: tedy ať první následující po
skončení tohoto koncilu se slaví bezprostředně za pět let, druý však po skončení tohoto
bezprostředně následujícího za sedm a dále odtud vždy po desetiletí na místech, která je
nejvyšší pontifik, či v jeho nepřítomnosti sám koncil, zavázán určit a označit v měsící před
skončením kteréhokoliv koncilu s jeho svolením a souhlasem.“715

Takto tedy zněla koncilní usnesení. Mezi normou a její aplikací je samozřejmě
rozdíl. Už papež Martin V. (1369-1431) se rozhodl o posílení otřesené pozice
papežství uzavřením konkordátů s evropskými monarchiemi. Výměnou za omezení
některých práv a poplatků se panovníci zavázali akceptovat pozici papeže jako
svým způsobem monarchy sui generis, vládnoucího ve vlastním, papežském státu.
Toto panství následně papeži začali budovat s mimořádným úsilím, protože ho
chápali do budoucna jako ochranu před protivníky, ale i jako zdroj příjmů
zaškrcených ratifikací konkordátů. K tomuto úsilí navíc mohli oproti svým
světským protějškům využít i duchovní prostředky, jakými jsou exkomunikace
nebo interdikt.716
V tomto kontextu se lépe chápe podivuhodný výrok ze závěti Mikuláše V. (13971455), který soudil, že papežové by se v dávné i dřívější minulosti vyhnuli
pronásledováním, pokud by stavěli opevnění (jak právě tento papež činil).717

Cit. překlad podle ibid., s. 356.
Srv. Pellegrini, Marco, Il papato nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 2010, s. 7-116.
717
„Has quidem et veteres ac recentes persequutiones Romani Pontifices, nullo unquam, ut jure
existimamus et credimus, tempore pertulissent, si novis et inexpugnabilibus munitonibus se,
praesertim intra Urbem, protexissent.“ Cit. podle Prodi, Paolo, Il sovrano pontefice: un corpo e due
anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2006, s. 109;
Signifikantní je i hodnocení renesančního papežství ze strany Guicciardiniho (Kniha IV, kapitola
12): „Con questi fondamenti e con questi mezzi esaltati alla potenza terrena, deposta a poco a poco
la memoria della salute dell’anime e de’ precetti divini, e voltati tutti i pensieri loro alla grandezza
mondana, né usando più l’autorità spirituale se non per instrumento e ministerio della temporale,
cominciorono a parere più tosto prìncipi secolari che pontefici. Cominciorono a essere le cure e i
negozi loro non più la santità della vita, non più l’augumento della religione, non più il zelo e la
carità verso il prossimo, ma eserciti, ma guerre contro a’ cristiani, trattando co’ pensieri e con le
mani sanguinose i sacrifici, ma accumulazione di tesoro, nuove leggi nuove arti nuove insidie per
raccorre da ogni parte danari; usare a questo fine senza rispetto l’armi spirituali, vendere a questo
fine senza vergogna le cose sacre e le profane.“ Guicciardini, Francesco, „Storia d´Italia [online].
[cit. 2016-08-02].
715
716
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Jestliže ale na jednu stranu tento přístup pomohl zachovat papežský úřad, na stranu
druhou vedl k tomu, že papežství bylo celkem po právu chápáno za zesvětštěné.
Nejvyšší pontifikové se stali pány jednoho z klíčových evropských dvorů, který ale
především za papežů z rodu Medici oslňoval spíše vytříbenou mluvou a rafinovým
uměním, nikoli ale snahou o nápravu nešvarů církve, jak je dostatečně
vyjmenovávaly předchozí kapitoly (nedisciplinovanost kléru a řeholníků,
nedostatečné vzdělání duchovenstva aj.).
Pro příklad se zaměřme na problematiku kardinálských dvorů. Již od pontifikátu
Pia II. (1405-1464), který zastával funkci náměstka sv. Petra v letech 1458-1464,
jsou stále častější zmínky o luxusním životním stylu členů kardinálského sboru.
Dvory měly navíc co do počtu členů rostoucí tendenci: v době těsně předcházející
vyplenění Říma tvořili členové těchto dvorů snad až 7% římského obyvatelstva. V.
lateránský koncil (1512-1517) dokonce k určité štědrosti týkající se dvorů v zásadě
vyzýval.718
Evropou se proto začal šířit pocit, že nevykoná-li papežství reformu samo, vykoná
ji někdo jiný. Různá proroctví přikládala důležitost rozdílným osobám (francouzský
král, císař), a tato poselství se stala takřka běžnou součástí dobové kultury.719
Karel V., zvolený v roce 1519 císařem, vzbuzoval naděje, že by mohl být
protiváhou francouzsko-papežskému spojenectví, které bylo během pontifikátu Lva
X. (1475-1521) podpořeno i dynastickým spřízněním. Papež se pro jistotu tajnou
dohodou spojil i s Habsburkem. Karel přislíbil papa Medicimu Ferraru, Parmu,
Piacenzu a ochranu medicejského režimu ve Florencii. Pod dojmem Lutherova
vystoupení se papežství a císařství spojila v koalici namířenému proti Turkům,
heretikům, Francii a Benátkám. Celé následující dění mohl v papežských službách
sledovat i Guiccardini.720
Karlovi se podařilo porazit a zajmout u Pavie Františka I., který ale po svém
propuštění domluvené dohody odmítal dodržet. Spojil se s papežem Klementem
VII. v tzv. Lize z Cognacu, která měla omezit moc císaře v Itálii. Vzhledem
k průběhu konfliktu se ale papež začal obávat svého rozhodnutí, neboť válka se
vedla déle, než čekal a spolupráce s francouzským králem neprobíhala zdaleka
718

Srv. Bonora, Elena, Fragnito, Gigliola, Gotor, Miguel (a cura di), Cinquecento italiano: religione,
cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma, Bologna, Il Mulino, 2011, s. 67-76.
719
V samotném Římě před rokem 1527 Delumeau jmenuje mimo jiné jistého bratra Amadea, Egidia
z Viterba či Petra Galatina. Delumeau, Jean, Tisíc let štěstí, s. 89-90.
720
Srv. Pellegrini, Marco, Le guerre d´Italia (1494-1530), s. 155-158.
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podle jeho představ.721 Výsledkem bylo sacco di Roma v květnu 1527, kdy
nevyplacení žoldnéři, z velké části protestanti, rozpoutali ve městě teror.722 Obraz
ničení a zkázy je patrný také z líčení jednoho z členů vojska, Sebastiana
Schertlina.723
Srv. Kniha XVII, kap. 10: „Ma in questo mezzo i successi avversi delle cose avevano indebolito
molto dell’animo del pontefice, non bene proveduto di danari alla lunghezza, la quale già appariva,
della guerra, né disposto a provederne con quegli modi che ricercava la importanza delle cose, e
co’ quali erano soliti a provederne gli altri pontefici, non era bene sicuro della fede del duca di
Urbino, né confidava molto della sua virtù: ricevuta anche grandissima alterazione che nella
declinazione delle cose avesse dimandato il capitanato generale, onore solito a dimandarsi più
presto per premio della vittoria. Ma lo turbava ancora molto più il non si vedere che gli effetti del
re di Francia corrispondessino alle obligazioni della lega, e a quello che ciascuno si era promesso
di lui.“ Guicciardini, Francesco, „Storia d´Italia [online]. [cit. 2016-08-03]. Viz také Kniha XVIII,
kap. 5.
722
O chování lancknechtů vypráví i Guicciardini (Kniha XVIII, kap. 8): „Entrati dentro, cominciò
ciascuno a discorrere tumultuosamente alla preda, non avendo rispetto non solo al nome degli amici
né all’autorità e degnità de’ prelati, ma eziandio a’ templi a’ monasteri alle reliquie onorate dal
concorso di tutto il mondo, e alle cose sagre. Però sarebbe impossibile non solo narrare ma quasi
immaginarsi le calamità di quella città, destinata per ordine de’ cieli a somma grandezza ma
eziandio a spesse direzioni; perché era l’anno......... che era stata saccheggiata da’ goti. Impossibile
a narrare la grandezza della preda, essendovi accumulate tante ricchezze e tante cose preziose e
rare, di cortigiani e di mercatanti; ma la fece ancora maggiore la qualità e numero grande de’
prigioni che si ebbeno a ricomperare con grossissime taglie: accumulando ancora la miseria e la
infamia, che molti prelati presi da’ soldati, massime da’ fanti tedeschi, che per odio del nome della
Chiesa romana erano crudeli e insolenti, erano in su bestie vili, con gli abiti e con le insegne delle
loro dignità, menati a torno con grandissimo vilipendio per tutta Roma; molti, tormentati
crudelissimamente, o morirono ne’ tormenti o trattati di sorte che, pagata che ebbono la taglia,
finirono fra pochi dì la vita. Morirono, tra nella battaglia e nello impeto del sacco, circa quattromila
uomini. Furono saccheggiati i palazzi di tutti i cardinali (eziandio del cardinale Colonna che non
era con l’esercito), eccetto quegli palazzi che, per salvare i mercatanti che vi erano rifuggiti con le
robe loro e così le persone e le robe di molti altri, feciono grossissima imposizione in denari: e
alcuni di quegli che composeno con gli spagnuoli furono poi o saccheggiati dai tedeschi o si ebbeno
a ricomporre con loro. Compose la marchesana di Mantova il suo palazzo in cinquantaduemila
ducati, che furono pagati da’ mercatanti e da altri che vi erano rifuggiti: de’ quali fu fama che don
Ferrando suo figliuolo ne partecipasse di diecimila. Il cardinale di Siena: dedicato per antica
eredità de’ suoi maggiori al nome imperiale, poiché ebbe composto sé e il suo palazzo con gli
spagnuoli, fu fatto prigione da’ tedeschi; e si ebbe, poi che gli fu saccheggiato da loro il palazzo, e
condotto in Borgo col capo nudo con molte pugna, a riscuotere da loro con cinquemila ducati.
Quasi simile calamità patirono il cardinale della Minerva e il Ponzetta, che fatti prigioni da’
tedeschi pagorono la taglia, menati prima l’uno e l’altro di loro a processione per tutta Roma. I
prelati e cortigiani spagnuoli e tedeschi, riputandosi sicuri dalla ingiuria delle loro nazioni, furono
presi e trattati non manco acerbamente che gli altri. Sentivansi i gridi e urla miserabili delle donne
romane e delle monache, condotte a torme da’ soldati per saziare la loro libidine: non potendo se
non dirsi essere oscuri a’ mortali i giudizi di Dio, che comportasse che la castità famosa delle donne
romane cadesse per forza in tanta bruttezza e miseria. Udivansi per tutto infiniti lamenti di quegli
che erano miserabilmente tormentati, parte per astrignergli a fare la taglia parte per manifestare
le robe ascoste. Tutte le cose sacre, i sacramenti e le reliquie de’ santi, delle quali erano piene tutte
le chiese, spogliate de’ loro ornamenti, erano gittate per terra; aggiugnendovi la barbarie tedesca
infiniti vilipendi. E quello che avanzò alla preda de’ soldati (che furno le cose più vili) tolseno poi i
villani de’ Colonnesi, che venneno dentro. Pure il cardinale Colonna, che arrivò (credo) il dì
seguente, salvò molte donne fuggite in casa sua. Ed era fama che, tra denari oro argento e gioie,
fusse asceso il sacco a più di uno milione di ducati, ma che di taglie avessino cavata ancora quantità
molto maggiore.“ in ibid.
723
„Den 6. Tag im Mai haben wir Rom mit dem Sturm gewunnen, ob 6000 Mann darin zutot
geschlagen und die ganze Stadt geplündert; haben in allen Kirchen und ob der Erd genommen, was
wir gefunden, einen guten Teil der Stadt abgebrannt und seltsam hausgehalten, auch alle
721
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V ulicích Valladolidu a Valencie se po ulicích zpívala píseň trefně vystihující to,
jaký efekt musela mít na papeže skutečnost, že Svaté město bylo dobyto a
vypleněno.:
„Triste estaba el Padre Santo
Lleno de angustia y de pena
En Sant Angel, su castillo,
De pechos sobre una almena,
La cabeza sin tiara,
De sudor y polvo llena,
Viendo a la reina del mundo
En poder de gente ajena.“724

Podle sčítání lidu z přelomu let 1526 a 1527 měl Řím zhruba 53 000 stálých
obyvatel, přičemž více než čtvrtina z nich nebyli Italové. Ti, kteří byli spojeni
s rodem Colonna, jenž byl v konfliktu s papežem, byli asi jediní, kteří si z dobytí
města odnášeli něco pozitivního. Papež se – jak překvapivě zní i v citovaném
popěvku – uchýlil do své hlavní pevnosti Castel Sant´Angelo. Ponížení Mediciho
každopádně povzbudilo republikány ve Florencii, kteří obnovili governo civile.
Císařské vojsko, vedené Frundsbergem, opustilo Řím až v únoru 1528.725 Nechalo
za sebou zpostošené kostely, znesvěcené chrámy a zneuctěné řeholnice – i toto se
dá jistě pokládat za projev nekatolictví, který ovšem můžeme jen těžko zařadit do
širšího kontextu, neboť se jednalo o jednorázovou záležitost, byť takového rozsahu.
Klement VII. si na důkaz svého pokání nechal narůst plnovous. Došlo i k usmíření
s císařem, který byl papežem v roce 1530 korunován v Bologni. To znameno i
návrat Medicejských do Florencie – papež se nevzdával politických manipulací ani
pár let po pádu Říma. V tomto trendu pokračoval i Pavel III., který bezostyšně
vytvářel panství pro svůj rod Farnese. Ale o tom jsme již měli příležitost se zmínit.

Copistieren Register Briefe und Cortisanei zerrissen und zerschlegen.“ Cit. podle Reinhardt, Volker,
Blutiger Karneval: der Sacco di Roma 1527 – eine politische Katastrophe, Darmstadt, WBG, 2009,
s., 91.
724
„Smuten byl Svatý otec/Pln úzkosti a trýzně/Ve svém Andělském hradu/ve vysoké věžičce/Jeho
hlava bez tiáry/Zpocené a uprášené/Vidí královnu světa/V rukou cizáků.“ Cit. a překlad podle
Chastel, André, Vyplenění Říma: od manýrismu k protireformaci, Brno, Barrister & Principal, 2003,
s. 23.
725
Ibid., s. 31-37.
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Důležité je, že snahy o reformu snad začaly být konečně chápány vážněji. Nicméně
k svolání koncilu, který byl po událostech 15. století papežskou noční můrou, došlo
až během pontifikátu Pavla III. Jako součást snahy o vymýcení heretiků, kteří byli
chápáni jako velké zlo, bylo i založení Sant´Uffizia, které reagovalo na rozvoj
hereze v Modeně a v blízkosti papežského státu. Kongregace kardinálů měla mít
podle buly Licet ab initio (1542) teoreticky neomezenou působnost a žádné
z privilegií pro ni nemělo být překážkou:
„Licet ab initio nostrae ad summi apostolatus apicem assumptionis id semper nobis cordi
fixum institerit, ut fides catholica ubique floreret et augeretur, ac omnis haeretica pravitas
a christifidelibus nostra diligentia procul pelleretur, necnon diabolica fraude seducti viam
veritatis cognoscerent, et ad grémium et unitatem ecclesiae reducerentur; et si qui, animi
perversitate ducti, in eorum damnato proposito persisterent, ita plecterentur, ut eorum
poena aliis transiret in exemplum. Nihilominus sperantes quandoque eosdem sic seductos,
tum Dei omnipotentis misericordia, tum fidelium orationibus, ac dictorum virorum
praedicationibus, errores suos recognituros et, illis abiuratis, ad sanctam Ecclesiam
catholicam redituros, etsi id aliquantum different, auctoritate sacri oecumenici et generalis
concilii, quod ad id in primis propediem celebrare sperabamus [jde o budoucí Tridentský
koncil, pozn. aut.], deterritos, veram et catholicam fidem amplexuros, et ea mediante in
semitis iustitiae ambulaturos fore, negocium inquisitionis haereticae pravitatis huiusmodi
in hanc usque diem distulimus.
§ 1. Verum cum concilium huiusmodi ex diversis rationalibus causis, et praesertim
bellorum turbinibus, quae hactenus inter principes christianos viguerunt, nondum inchoari
potuerit, et humani generis hoste procurante, fidelium animi novis haeresibus in dies magis
polluantur, omniaque schismatis dissidiis repleantur, lacereturque fere christiani nominis
unitas, inconsutilisque Christi tunica seindatur.
§ 2. Nos ne, dum dies concilii per nos novissime indicti expectatur, omnia in deterius
labantur providere volentes, ac nequeuntes per nos solos, aliis etiam arduis occupatos
curis, omnia exequi, dilectorumque filiorum nostrorum Ioannis Petri Sancti Clementis,
Ioannis S. Sixti, Petri Pauli S. Balbinae, Bartholomaei S. Caesarei, Dionysii S. Marcelli,
et Thomae S. Silvestri tituli presbyterorum cardinalium fidem, doctrinam et virtutem
perspectas habentes, ac de eis plurimum in Domino confidentes, eosdem Ioannem Petrum
et Ioannem ac Petrum Paulum et Batholomeum, necnon Dionysium et Thomam, cardinales,
nostros et apostolicae Sedis in omnibus et singulis reipublicae christianae civitatibus,
oppidis, terris et locis, tam citra quam ultra montes, ubilibet etiam in Italia consistentibus
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ac in Romana Curia, super negotio fidei, commisarios et inquisitores generales et
generalissimus, auctoritate apostolica, tenore praesentium constituimus et deputamus.“726

Významnou skutečností pro další vývoj Římskokatolické církve byl fakt, že tato
kongregace byla vytvořena ještě před zahájením koncilu; nebyl to tedy ani tak
koncil, který by ovlivnil inkvizici, jako inkvizice ovlivnila koncil. Svědčí o tom
problémy, které s inkvizicí měli kardinaálové Pole, Contarini či Morone. Právě ti
patřili k tzv. spirituali.

2. 7. 2 Ecclesia viterbensis
Patrně nejvýznamnější skupinou, jejíž členové se pohybovali na hraně nebo i za
hranou římskokatolické ortodoxie, bylo společenství, které mělo za své centrum
sídlo kardinála Polea ve Viterbu.
Reginald Pole (1500-1558) se narodil v Anglii ve Stourton Castle (ve
Staffordshire). Skrze svoji matku Margaret (Markétu) byl spřízněn s dynastií
Plantagenetů. Reginaldův otec Richard zemřel v roce 1504 a matka se tak spolu se
svými šesti dětmi ocitla v obtížné životní situaci. K obvyklému vstupu mladšího
syna do služby církve tak zřejmě výrazně přispěly i existenční důvody. V roce 1513
začal studovat v Oxfordu, kde se připravoval na dráhu duchovního. V roce 1521
odejel díky finanční podpoře Jindřicha VIII. pokračovat ve svých studiích do Itálie,
konkrétně do Padovy. Do Anglie se zřejmě vrátil na konci roku 1525. Podstatnou
informací je, že se dostal s Jindřichem VIII. do konfliktu kvůli jeho rozvodovému
řízení - které nakonec vedlo k schizmatu – a odjel znovu do Padovy. V roce 1537
ho Pavel III. jmenoval kardinálem a v roce 1538 (zřejmě na přímluvu Contariniho)
do komise, která měla navrhnout určité reformy v církvi, jejímž výsledkem byl už
citovaný spis Consilium de emendanda ecclesia.727
V tu dobu už byl Pole v kontaktu i s řadou příznivců Valdése. Pro lepší vyjasnění
vzájemných kontaktů považuji za vhodné nyní krátce pojednat o osobě Marcantonia
Flaminia (1498-1550), který byl svým způsobem Valdésovým nástupcem.

726

Dalmazzo, Henrico, Franco, Sebastiano (ed.), Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum
romanorum pontificum, Taurinensis Editio, Augustae Taurinorum, tom. VI, 1860, s. 344.
727
Edwards, John, Archbishop Pole, Surrey, England, Ashgate, 2014, s. 1-91.
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Flaminio se narodil v roce 1498 v Serravalle (součást dnešního města Vittorio
Veneto, poblíž Pordenone), ale dětství prožil v Imole. O jeho mládí máme jen velmi
málo informací. V roce 1514 je dosvědčena jeho přítomnost v Římě, kde se začal
věnovat studiu klasiků a poezii. V roce 1515 se odebral do Neapole, Urbina a
následně do Boloni, kde studoval další dva roky, než po obnovení padovské
univerzity zamířil do města sv. Antonína. Byl zde v kontaktu s Bembem,
pravděpodobně se seznámil i s Polem. Působil i v Janově a v Římě. Dostal se pod
ochranu Gian Mattea Gibertiho, v jehož veronské diecézi se dostal do kontaktu
s obrodnými hnutími v rámci katolismu. Flaminio chtěl vstoupit k theatinům,
nicméně kvůli své žádosti o výjimku z tvrdé řehole ho Gian Pietro Carafa nepřijal.
V roce 1535 pokračoval ve studiu v Padově, kde v tu dobu už výrazně zaznívaly
myšlenky reformace. On sám se plně věnoval studiu Aristotelovy filozofie, později
se zajímal i o žalmy.
V roce 1538 přestala jeho spolupráce s Gibertim, kterýho nejspíše přistihl při četbě
zakázaných knih. Ve stejnou dobu se zapojil do diskuze o predestinaci a svobodné
vůli, kterou vedli Contarini, Seripando a další. Na počátku roku 1540 se usadil
v Neapoli, kde se dostal do okruhu Valdése.728
Po Valdésově smrti se valdesiáni přemístili do Viterba, kde působil kardinál Pole
jako papežský vikář. Konkrétně šlo o Flaminia, Carnesecchiho, Merendu, Soranza
a později Rulla. Brzy se k nim přidala i Vittoria Colonna. Z korespondence
s Alvisem Priulim se zdá, že jeho pojetí ospravedlnění navazovalo na pojetí
Valdése.729
728

Viz souhrnnou biografii Flaminia od Alessandra Pastoreho v Dizionario Biografico degli Italiani
- Volume 48 (1997).
729
Flaminio psal Priulimu: „Signor mio in Christo osservandissimo,
A me pare cosa maravigliosa il considerare per quante vie et con quante astutie s´ingegna la
superbia humana di usurparsi la gloria di Dio et di Christo, massimamente nelle cose apartenente
a la salute nostra. La quale ella non può patire che s´attribuisca in tutto et per tutto a la misericordia
di Dio et alli meriti del suo unigenito figliuolo nostro signore Iesu Christo ma, instrutta dalla
prudentia carnale con certi stratagemmi colorati di falsa pietà, vi mescola sempre l´opere humane.
[...]
Apresso, dico che non è cosa alcuna più possente ad infiammare l´anima nostra de l´amor divino
che il considerare et credere per dono di Dio che Cristo è unico principio, unico mezzo et unico fine
della salute nostra, et l´anima che arde d´amor divino non può esser tepida, né il fuoco della charità
può estinguere lo studio de le buone opere ma bene lo può accendere, conservare et aumentare,
come / sempre l´accende, conserva et aumenta. Sì che non dobbiamo dubitare che questa santissima
verità che esalta il beneficio di Christo et deprime la superbia humana faccia il christiano tepido et
estingua lo studio de le buone opere: anzi, tengo per cirtissimo che, mentre l´uomo non abraccia
questa verità tenendosi sicuro et certo de la salute sua in Christo et per Christo senza consideratione
alcuna de l´opere proprie, non potrà mai fare opera alcuna che non sia macchiata d´amor proprio.“
Flaminio, Marcantonio, Apologia del Beneficio di Christo e altri scritti inediti, Marcatto, Dario (a
cura di), Firenze, L. S. Olschki, 1996, s. 161-165.
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Tato skupina byla nazývána Ecclesia Viterbensis, nebo spirituali. Flaminio v jejím
rámci v pozici učitele komentoval evangelia a listy sv. Pavla v přítomnosti
kardinála a jeho okruhu. Navrhoval také vhodnou četbu – včetně Luthera či Butzera
– a pracoval na přepracování Beneficia; překládal i některé texty Valdése do
italštiny či kontroloval ty chystané k vydání. V tomto období zároveň prováděl
jakousi mystagogii Pietra Carnesecchiho. Kardinál Pole v tuto dobu na rozdíl od
Contariniho ideu ospravedlnění na základě pouhé víry rovněž přijal. Flaminio
neustával ani v korespondenčím kontaktu s těmi, kteří zůstali v Neapoli, zejména
s Giulií Gonzaga.730
Tito spirituali ale nebyli pouze uzavřenou skupinou, neboť jejich iniciativou byla
vydána Valdésova díla a především Beneficio, kterého se vytiskly tisíce exemplářů.
Silou těchto prací byla mimo jiné i pro tehdejší dobu relativně nezvyklá neútočnost
a odmítnutí otevřené kontroverze. Zároveň z toho ale v praktickém chování a
vystupování znamenalo praxi nikodémismu, který mnozí Italové, kteří
z náboženských důvodů odešli do exilu, tvrdé kritizovali (podobně jako Kalvín).731
Za hranou ortodoxie se ocitli po roce 1547, kdy byl v Tridentu přijat dekret o
ospravedlnění. Osobně se nedomnívám, že by to bylo způsobeno pouze trváním na
ospravedlnění skrze pouhou víru, které se zřejmě při dobré vůli dala interpretovat
ortodoxně, ale spíše kvůli – srv. texty Valdése v kapitole o Neapolském království
– jejich přesvědčení o jistotě spásy veřících. Podívejme se na text dekretu (6.
zasedání, hlava 12):
„Nemo queoque, quamdiu in hac mortalitate
vivitur, de arcano divinae praedestinationis
mysterio usque adeo praesumere debet, ut
certo statuat, se omnino esse in numero
praedestinatorum: quasi verum esset, quod
iustificatus aut amplius peccare non possit;
aut si peccaverit, certam sibi resipiscentiam
promittere debeat; nam, nisi ex speciali
revelatione, sciri non potest, quos Deus sibi
elegerit.“732

730

Srv. ibid., s. 8-11.
Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano, s. CXII-CXXV.
732
„Dokud žijeme v této smrtelnosti, ať se
731

233

Kardinál Pole se z koncilu vracel nepochybně z pocitem, že bylo odsouhlaseno
něco, co zcela neodpovídalo jeho pojetí ospravedlnění. Již před vydáním dekretu
ale Flaminio cítil potřebu vyjádřit se ve prospěch Beneficia, které bylo strháno
dominikány Catarinem a Nerlim jako heretické. Jeho Apologia je reakcí především
na prvního z nich. Text, který je koncipován jako dopis, nicméně nebyl dokončen
a jedná se vlastně jen o předmluvu. Flaminio zanechal psaní spisu v roce 1545.
Oproti textu Beneficia je Apologia čtenářsky náročnější, především kvůli dlouhým
citacím církevních autorit v latině a přeci jen je psáno ve výrazněji polemickém
tónu. Přesto Flaminio, podobně jako tomu bylo v Beneficiu, nevyvozuje všechny
důsledky a nepouští se do rozboru účinku svátostí apod.733
Ukázky z citovaného textu, který dokazují tématickou příbuznost s Beneficiem,
pochází z jediného zachovaného exempláře, který byl uchován během procesu
s Carnesecchim.734
Flaminio začíná konstatováním, že na prosby neznámého adresáta se rozhodl
sepsat odpověď na spis kritizující knížečku nazvanou O dobrodiní ukřižovaného
Krista (il libretto intitolato Del beneficio di Christo crocifisso). Vyjadřuje nicméně
obavu, že to není zcela v jeho silách.735 Dále víceméně bodově jmenuje jednotlivé
body Catarinova polemického spisu (sienský dominikán je označený jako C.).
Vzhledem k podrobnému rozebrání díla Valdése, resp. Fontaniniho, co do obsahu
prakticky identického, zmíním jenom několik ukázek, které se týkají otázky
ospravedlnění a pojmu beneficio.

rovněž nikdo neopovažuje o tajemném
mystériu božského předurčení soudit tak,
že by s jistotou tvrdil, že je určitě v počtu
předurčených; jako by byla pravda, že
ospravedlněný buď nemůže více hřešit,
anebo když zhřeší, může si být jist
napravením; neboť bez zvláštního zjevení
je nemožné vědět, koho si Bůh vyvolil.“ Cit. a překlad podle Hrdina, Ignác Antonín OPraem.,
Dokumenty Tridentského koncilu: latinský text a překlad do češtiny, Praha, Krystal OP, 2015, s. 42.
733
Flaminio, Marcantonio, Apologia del Beneficio di Christo, s. 28-36.
734
Ibid., s. 52-54.
735
Ibid., s. 83.
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Flaminio se domnívá, že hlavním důvodem Catarinových omylů je jeho nesprávné
pochopení problému ospravedlnění, ke kterému přistupuje lidským uvažování
(prudentia humana) a nenechává se osvítit Duchem svatým.736
Následně Flaminio metodicky přechází k definici pojmu ospravedlnění, přičemž
cituje vybrané perikopy Písma a pasáže z díla sv. Augustina a dalších autorů, které
v zásadě odpovídají těm, kteří byli citováni v textu Beneficia.
Po svatopiscích a církevních otcích vyjadřuje své přesvědčení, že třetím svědkem,
který dokládá jeho pojetí ospravedlnění, je zkušenost (Hora veniamo alla
esperientia, la qual è il terzo testimonio che noi nel principio promettemo di
addurre in confirmatione della doctrina del libretto).737 Člověk ji získává svým
zkoumáním a poznáváním své nedostatečnosti před Bohem.738
Kristus, pokračuje Flaminio, svými hříchy dal zadostiučinění za všechny a běda
tomu, kdo by chtěl dávat něco ze svého; bylo by to podobné jako chtít platit za dluh,
který za mě už nějaký přítel zaplatil, ale já bych jeho platbu neakceptoval.739
Stejně tak i zbytek textu je zaměřený silně kristologicky a dá se shrnout dalším
poukazem na Kristovo dobrodiní (beneficio), které v člověku vyvolává touhu
napodobovat Spasitele a konat dobré skutky:
„È dunque da tenere per fermo, sì come per isperienza si pruova, che la vera fede,
certificandoci dell´amore che ci porta Dio per Christo / Iesu, genera nell´anima nostra
amore et riverenza grande verso Dio, ci mortifica la carne, ci fa mutar costumi, pensieri,
affetti, opinioni, parole et operationi. In tanto si vede appertamente che per la vera fede
l´huomo morendo a sé medesimo et al mondo, rinasce a Dio et alla gloria sua, mettendo
tutto il suo studio nella imitatione di Christo per ricuperare l´imagine di Dio. Et quanto va

„Et l´origine del suo [Catarinovy, pozn. aut.] errore al parere mio è questo: ch´egli non intende
che cosa voglia dire l´essere giustificato per la fede. Il che né esso né alcun altro potrà mai bene
intendere esaminando questa materia solamente col discorso della prudentia humana, sì come
mostra questo padre di fare, senza havere punto risguardo all´esperientia che ciascuno, illuminato
et guidato dallo spirito santo, può havere di sé stesso.“ Ibid., s. 84.
737
Ibid., s. 95.
738
„O felice quella anima, la quale per dono di Dio viene a tanta annichilatione di sé stessa et,
conoscendosi povera di meriti et carica di difetti et di debiti, s´attrista in sé medesima et si consola
in Dio!“ Ibid., s. 97.
739
„Adunque Iesu Christo ha satisfatto con la morte sua alla giustitia del suo eterno padre per tutti
li debiti nostri, anchora che da questa satisfattione non godono se non coloro che l´accettano per
sua credendola, percioché tutti gl´altri rimangono debitori alla giustitia di Dio, sì come rimarrei
debitore io se, pagando un mio amico i debiti miei, io non accettassi quel pagamento per mio. / Ma
guai a collui che non accetta la satisfatione di Christo per sua, percioché non uscirà mai di prigione
finché non satisfaccia in fino ad uno minimo quattrino: né potrà mai per sé medesimo satisfare.“
Ibid., s. 100.
736
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crescendo questa santa fede et il sentimento della giustificatione per essa, tanto cresce la
charità et la santificatione dell´anima et del corpo, in tanto che chiunque da dovero ne è
partecipe disidera di non poter pensare ad altro che a questo divinissimo beneficio di
Christo crocifisso verso l´humana generatione. Il qual beneficio è tanto stupendo, tanto
immenso, in esso risplende tanta misericordia, tanto amore, tanta sapienza et tanta potenza
di Dio che, se egli potesse capere interamente nell´animo del christiano, son certissimo
che la carne passibile non potrebbe sostenere tanta felicità, l´anima et il corpo
arderebbono d´amore et si consumarebbono di dolcezza. Et costoro temono che la dottrina
della giustificatione gratuita / della fede non estingua l´amore et lo studio delle buone
opere? O stolti veramente et ciechi di cuore!“740

Nástup Gian Pietra Carafy na papežský stolec v roce 1555 znamenal pro spirituali
počátek konce. Papež zahájil řadu nových procesů, v nichž byli souzeni i vysoce
postavení preláti, kteří byli donuceni k defenzivě a sebeobhajobě, ačkoli ještě
v roce 1549 byl kardinál Pole během konkláve na dosah zisku tiáry. V Itálii tak
pomalu končila jedna specificky orientovaná komunita.741

2. 7. 3 Nekatolíci v Boloni a ve Ferraře

Boloňa byla jedním z hlavních cílů Julia II. Podařilo se mu ji dobýt v říjnu 1506,
čímž se dostala až na výjimky způsobené turbulentní situací v Itálii během válek o
Itálii pod skutečnou papežskou nadvládu. Nejvyšší pontifikové vládli za pomocí
kardinálů legátů, což je poměrně zajímavý aspekt prolínání světské a církevní moci
v rámci Papežského státu.742
Hlavním samosprávným orgánem byl Senát (Senato), tvořený především bohatými
měšťany potvrzovanými papežem, který s kardinály legáty dostával do častých
střetů. Oproti tomu ve Studiu byly zastoupeny střední vrstvy, jako např. řemeslníci,
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Ibid., s. 127.
Valdés, Juan de, Alfabeto cristiano, s. CXXVI.
742
Srv. v tomto ohledu Prodi, Paolo, Il Sovrano Pontefice, s. 249-293.
741
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lékaři atd. Do Senátu prakticky neměli šanci se dostat, protože jeho členové byli
voleni doživotně, a to samotnými senátory.743
Během 15. století papež často jmenoval legátem boloňského biskupa, což
zvyšovalo jeho autoritu a pravomoci. V 16. století tomu tak nebylo. Rozdíl spočíval
i v tom, že po nastolení přímé papežské vlády už byli tamními biskupy voleni
lokální duchovní, což bylo změnou oproti dřívější politice kurie.744
Boloňskou církev se – ačkoli v ní osobně nesídlil – pokusil zbavit největších
nepřístojností Lorenzo Campeggi (1474-1539). Vylepšení stavu duchovenstva a
disciplíny chápal i jako součást boje proti luteránům, neboť Lutherovo vystoupení
chápal do značné míry jako protest morálního a politického typu.745
Ani Boloni se nevyhnula vystoupení poustevníků inspirovaných postavou sv. Jana
Křtitele. Na počátku roku 1517 před kostelem sv. Petronia kázal Girolamo da Siena,
který už o něco dříve kázal v Miláně. Svým vystupováním si získal široké
publikum, ale začal šířit cose heretice et scandalose. Tvrdil, že pochází z řehole sv.
Pavla (snad odkaz na spiritualitu listů apoštola národů?), tvrdě kritizoval
františkány a dominikány a domníval se, že žebraví řeholníci mohou svobodně
opouštět své řády. Vystouil i proti Monte di Pietà. Inkvizitor fra Leando Alberti
vydal podnět k jeho zatčení, ale nakonec byl pouze vykázán z města pod trestem
oběšení.746
Boloňa lákala díky své univerzitě řadu studentů z Apeninského poloostrova i
z jiných zemí. Určitý čas zde učil i Pomponazzi. Jedním z těch, které svým učením
ovlivnil, byl i kalábrijec Tiberio Russiliano, který v roce 1519 vzbudil skandál
svými tezemi o věčnosti světa, astrologické cyklicitě fenoménů a dalších
záležitostech, kvůli kterým nakonec skončil svůj život snad až v Africe. Z Kalábrie
pocházel i Aurelio Galterini, další Pomponazziho žák, který byl silným kritikem
kléru a byl vyšetřován kvůli podezření z antitrinitarismu, nicméně spíše byl
zastáncem nedogmatického náboženství. Zdá se, že myšlenky o Nejsvětější Trojici
pohybující se na samé hraně ortodoxie byly v Boloni probírány i dalšími
vzdělanci.747
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Město sv. Petronia bylo zřejmě jedním z míst v Itálii, kde se daly sehnat práce
Martina Luthera, jak dosvědčuje část dialogu z pera Bartolomea Cerretaniho,
kterou cituji v první příloze. V roce 1524 boloňský biskupský vikář nařídil odevzdat
pod peněžní pokutou všechny libros editos per Martinum Leuterium hereticum. O
několik měsíců později byly přesto některé spisy saského reformátora (a jeden
Melanchthonův) nalezeny v augustiniánském konventu S. Giovanni in Monte.748
První významnější zásahy Sant´Uffizia v Boloni se odehrály v roce 1549, do té
doby obvykle dohled nad ortodoxií obyvatelstva vykonávali z papežského pověření
lombardští dominikáni. Mimo ně měli tuto záležitost na starost ale též biskupští
vikáři.749
Na přelomu 20. a 30. let se skrze učení Erasma a studium biblických jazyků dostali
k četbě Butzera dva studenti z Abruzza. Navedl je k němu blížeji neznámý Eusebio
Renato. Po cestě do zemí, kde se reformace stala převládající konfesí, se v roce
1537 Oddoni, jak se jmenoval jeden z nich, vrátil do Itálie, kde začal šířit myšlenky
reformátorů. Získal akademické grády v Boloni a následně působil především
v Padově a Vicenze. Kolem roku 1581 je dosvědčena jeho přítomnost v okolí
Boloni. Dall´Olio se domnívá, že by mohli mít tyto bratři něco společného s muži,
kteří během druhého boloňského setkání císaře s papežem v roce 1533 vyjádřili
saskému vyslanci, po kterém žádali vytvoření tlaku na uspořádání koncilu a
stěžovali si, že kdokoli v Itálii zmíní Krista nebo sv. Pavla, je považován za
luterána.750
Ve 30. letech se zvýšil počet řeholníků propagujících učení reformace. V Boloni
šlo především o augustiniány z konventu S. Giacomo a františkány konventuály ze
S. Francesco. V S. Agostino působil fra Giulio da Milano. V roce 1538 s ním byl
zahájen inkviziční proces. Šlo především o problematiku ospravedlnění, ve které
zastával radikální augustinianismus v zásadě odpovídající Lutherovi. S tím bylo
spojeno i odmítání svobodné vůle. V jiném kázání měl pak odmítnout druhou část
modlitby Andělského pozdravení jako lidský konstrukt. Kritizoval rovněž postní
praxi a svátostnou zpověď. Giulio byl z Boloni vykázán, ale krátce poté podstoupil
inkviziční proces v Benátkách, který skončil jeho odřeknutím. Posléze odešel do
kantonu Graubünden, kde až do své smrti působil jako pastor. Nekatolické učení
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v této době šířily v Boloni i další řeholníci; opět se jednalo o otázku ospravedlnění.
Mezi jejich příznivci byli zmiňováni duchovní, lékaři, senátoři ale i lidé z nižších
vrstev společnosti.751
V Boloni pobýval mezi lety 1538 a 1540 jeden z relativně známých představitelů
italských nekatolíků Paolo Ricci - bývalý františkán známější pod pseudonymem
Camillo Renato. V době boloňského pobytu si ale říkal Lisia Fileno. Rychle si
získal příznivce mezi učenci, mezi městskými elitami i rudes. Formou dialogu a
diskuze pojednával o očistci, zpovědi, přímluvách svatých, svobodné vůli a dalších
tématech. Zdá se, že zastával výrazný spiritualismus, který prakticky znevažoval
vnější rituály. Boloňu byl nucen opustit po konfliktu během kázání jednoho
augustiniána v roce 1540, kdy kritizoval řeholníkův důraz na půst jako nekonformní
s Písmem. Augustinián ho posléze označil slovy „propheta Martini Lutheri missus
in Italiam“. Fileno se odebral do Modeny, kde ale opět propagoval svoji nauku a
byl zadržen inkvizicí. Ve Ferraře odřekl a byl odsouzen na galeje, ale trest mu byl
zmírněn. V Boloni po sobě nepochybně zanechal výraznou stopu.752
Boloňští nekatolíci se začali zjevně lépe organizovat a scházeli se např. v domě
Benedetta Accoltiho či později Giovanni Battisty Scottiho, jehož aktivita
zasahovala i do Luky, Modeny, Říše a Ferrary, kde byl v kontaktu s Renatou
Francouzskou Do značné míry odmítal základy katolické nauky, včetně mše a
svátostí.753 Významný vliv na něj a jeho příznivce mělo především učení Butzera,
což bylo rozpoznáno i ze strany duchovních.754 V kontaktu byl i s Pietrem
Carnesecchim, příznivcem Valdése.755
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Zřejmě toto vzepětí heretických myšlenek přimělo příslušné autority k zpřísnění
dohledu nad knihkupci a cirkulací knih. Významnou roli sehrávali především
Němci, kteří měli větší šanci přivézt nebo si nechat dovézt knihy z vlasti.756
V Boloni pobýval ve funkci kanovníka Nicola Bargilesi, který byl dávným
známým Flaminia. Spoluautor Beneficia se na něj obrátil s žádostí o přečtení
Beneficia, protože ho zajímal jeho názor. Podobně jako Contarini ale Bargilesi
považoval pojetí Fontaniniho a Flaminia za přehnané.
Vzhledem k významu Boloni není překvapující, že v ní nějakou dobu působili i
Soranzo a Ochino. Tou dobou stále ještě kapucín otevřeně oznámil Bargilesimu, že
si myslí, že Luther má Božího ducha.757
V dubnu 1544 byl legátem v Boloni zvolen Giovanni Morone, který o dva roky
dříve víceméně přijal učení spirituali.758 Vůči podezřelým z hereze projevoval
značnou toleranci.
Další skupinou, ve které kolovaly heterodoxní knihy a názory, byla ta vedená
donem Corneliem da Carpi, ke které náležel i Lelio Sozzini, v jehož domě se často
scházela. Členové ale pocházeli prakticky ze všech sociálních skupin. Odmítali
autoritu papeže, vnější ceremonie, zpověď, očistec a zastávali ospravedlnění na
základě víry a predestinace.759
Accolti později vzpomínal, co vše v Boloni četl: „Io ho letto Commentarii de Martino Luthero et
de Martino Bucero, alcune opere di Zoinglio scritte al re di Francia, un´opera diabolica de Martino
Luthero Contra papam a diabolo inventum, un´altra operetta pur de Martino Luthero dove afferma
una certa spetie de purgatorio; ho letto quel de Caronte e Mercurio [zřejmě Alfonse de Valdése,
pozn. aut.], ancora Pasquino in Hestasi e una tragedia fatta da un monaco negro, un´altra De servo
arbitrio; ho letta l´Institutione de Giovan Calvino […] le opere de Antonio Brucciolo, ho letto le
prediche di fra Bernardo Lucchino, alcune opere de Philippo Melantone, un´opera de Sebastiano
Busteo e molti altri libri, perché in Bologna, in casa del Magio, ce ne venevano le cataste, essendo
lì molti tedeschi.“ Cit. podle ibid., s. 123.
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V roce 1543 začala první systematická akce proti heretikům, která byla motivována
značným rozšířením heterodoxních myšlenek. Mezi vyšetřovanými byl mimo jiné
i Scotti. O jejich osudu rozhodoval v Boloni sám Pavel III. Vše se vyřešilo
uvězněním a odřeknutím se.760
Další rozsáhlá represe se odehrála v souvilosti s přesunem koncilu do Bologni
v roce 1547. Většina procesů se ale usutečnila až v letech 1548-1549 (již za přímé
účasti Sant´Uffizia), v reakci na obrácení a výpovědi Scottiho, který byl k vyznání
přiveden společnou akcí jezuitů a kardinála Cerviniho. Je možné, že tato řízení měla
určitou spojitost se snahami některých měšťanů zbavit se papežské nadvlády a
nastolit formu vlády, která by umožnila politické zastoupení více vrstvám. Jisté je,
že tvrdá akce vůči nekatolíkům, doprovázená ale snahou o přesvědčení mírnějšími
prostředky, měla sloužit jako příklad ostatním vladařům. Opět nakonec prakticky
všichni své názory odřekli.
V dalších letech Sant´Uffizio sice vedlo i další procesy, ale nebylo jich už ani
zdaleka takové množství a šlo spíše o ojedinělé případy, zřejmě v reakci na rázný
postup z předchozích let. Tím spíše muselo zapůsobit zatčení Moroneho v roce
1557. Asi nejvýraznější byl proces s generálním vikářem Bartolomeem Casalim,
kterého jmenoval v roce 1558 biskup Campeggi. V únoru 1559 se začaly objevovat
hlasy o jeho heterodoxii, které byly oznámeny inkvizitorovi. Do věci se následně
vložil sám kardinál Ghislieri. Casali ale zemřel a celá záležtost zůstala bez
rozsudku.761 V Boloni se k inkvizitorovi fra Albertimu přišel vyznat i
novokřtěnecký biskup Manelfi.762 Poměrně rozsáhlé bylo i vyšetřování hereze
v koleji Španělů, které skončilo odřeknutími. Mimo heterodoxních tvrzení o
la confession auriculare, rimettendo ogni confessione a Christo vero sacerdote, si negava la
satisfattione nostra, dicendo Christo haver sodisfatto per noi. Item si negava il purgatorio, non
conoscendo altro purgatorio che Christo, adhucendo il detto del apostolo, purgationem faciens
pectorum. Item si negavano i meriti delle opre, le indulgenze, li suffragii per morti. Item si negava
l´invocation de santi, l´imagini tenevamo idolatria, ci beffavamo de vodi. Item la giustificatione si
tenea alla lutherana, chiamando li catholici papistici. Item tenevamo tutte le ceremonie della Chiesa
impietà et le beffevano. Item, credo fosse l´anno passato, sonando di festa la città per le rogationi,
messer Ulisse mi dicea nella camera soa: “Oldi, oldi l´idolatria”. Item tenevamo certamente soli
quellu haveano le su dette openioni esser figluoli d´Iddio predestinati, il resto reprobati. Item
tenevamo la Chiesa romana una synagoga del diavolo, ma la germanica santa et giusta. Item per
non esser convinti per authorità de dottori, concludesemo fra noi che li dottori erano adulterati
nelle loro opere. Item tenevamo che niuno ha libero arbitrio per acettar né perreprobar la gratia
del signore Iddio […]; pur m´occorre che tenevamo vani li recetti ecclesiastici del digiuno et d´ogni
altra cosa santa o utile, tenendo anchora puotersi mangiar ogni tempo anchora che vener o sabbato
carne, pur non gli fosse scandalo del prossimo”. Cit. podle ibid., s. 157.
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svátostech a ritech církve jeden z obviněných tvrdil, že Nejsvětější Trojice
neexistuje od věčnosti, ale až od chvíle Kristova vtělení. Někteří členové koleje
udržovali styky s Giorgiem Siculem.763
Událostí, která univerzitní město silně zasáhla, byla aplikace Indexu z let 15581559, který byl prvním indexem vyhlášeným Sant´Uffiziem, přičemž měl mít
všeobecnou platnost. Boloňští senátoři se snažili o zmírnění podmínek, protože se
báli exodu vyučujících a studentů. Kongregace kardinálů ale zůstala neoblomná.764
Na konci 50. let začaly problémy pro rodinu Sozzini, o kterých byla již zmínka
v kapitole o Toskánsku. Cosimo I. se snažil o to, aby byli souzeni v jeho panství a
na nějaký čas se mu podařilo stíhání v Boloni zastavit. Protože ale zanedlouho byli
zadrženi někteří z těch, které Sozziniové obrátili ke svým názorům, začalo se další
kolo vyšetřování. Některým se podařilo utéci, ale za Celsa se následně museli
přimluvit jeho příznivci. Přesto byl i nadále sledován.765
Na začátku jara roku 1560 byla odhalen i skupina asi sedmi řemeslníků, kteří
chápali svátosti pouze jako znamení. Nakonec všichni odřekli. Oproti procesu
s Celsem Sozzini bylo ale evidentní, že s osobami z nižšího společenského žebříčku
byo jednáno podstatně rázněji.766
Navzdory tomu, že německá komunita byla zjevně podstatným faktorem v šíření
nekatolických nauk v Boloni, podle všeho se zdá, že první Němec byl souzen až
v roce 1564. Jednalo se o medika Johanna Tolmera, původem z Kolína. Vydělával
si ale na živobytí i jako vychovatel. Možná zarazí, že původně vzbudilo podezření
to, že při pozdvihování proměněné hostie k ní neobrátil oči. V jeho pokoji ale byliy
nalezeny následně Erasmovy a Melanchthonovy spisy. Nakonec odřekl, ale musel
zůstat v Boloni pod dohledem.767
V roce 1566 a 1567 byly odhaleny prakticky poslední heterodoxní skupiny ve
sledovaném období. Jejich učení spočívalo zřejmě opět v symbolickém pojímání
svátostí inspirovaném kalvinismem. Jednalo se o poměrně širokou skupinu, do
které patřili jak urození, tak prostí řemeselníci. Jeden z jejich členů unikl do
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Modeny, kde byl ale chycen, a protože byl už jednou inkvizicí odsouzen, byl poslán
na smrt. I v Boloni byly vyneseny tvrdé tresty.768
Významným centrem nekatolických nauk bylo i Ferrarské vévodství. Jednalo se o
součást dominia rodu d´Este, které jim ale bylo svěřeno papežem. Navzdory tomu,
že sami vévodové setrvávali v rámci katolické heterodoxie, vykazovali značnou
toleranci vůči myšlenkám reformace.
Modena - která byla rovněž součástí estenského panství, ale byla závislá na
císařství a nebude proto podrobněji rozebírána – byla jedním z hlavních center
italského nekatolictví vůbec, ale i Ferrara, kde sídlil vévodský dvůr, poskytovala
mnoha nábožensky nonkomforním myslitelům útočiště.
Hlavní figurou byla samotná vévodkyně Renata Francouzská, manželka Ercole II.
d´Este. Navštívil ji dokonce i Kalvín a jako sekretáře si držela Clémenta Marota.
Snažila i o záchranu některých obviněných nekatolíků.
Příkladem takové snahy byl pekař Fanino Fanini z Faenzy. V roce 1547 byl souzen
ve Faenze, kde se svých názorů zřekl. Musel ale podstoupit druhý proces, který se
tentokrát konal ve Ferraře, v němž byl odsouzen k smrti. Vévoda se snažil na
naléhání své manželky popravu co nejvíce oddálit. Kardinál Carafa ale převědčil
papeže, aby 31. května 1550 vydal breve, které vévodu vyzývalo k poslušnosti bez
ohledu na rodinné záležitosti. Z obavy, aby nebyl označen za ochránce heretiků,
nakonec d´Este ustoupil a Fanino Fanini byl v srpnu 1550 oběšen a jeho pozůstatky
byly následně spáleny.
Faniniho smrt byla vzápětí využita nekatolickou propagandou v zahraničí.
Francesco Negri a Giulio da Milano, dva Italové, kteří uprchli z náboženských
důvodů do zahraničí, vydali spisy o jeho smrti, v nichž byl prezentován jako
mučedník reformace.
Dalším heretikem popraveným ve Ferraře, který si získal značnou proslulost, byl
Giorgio Siculo. Bývalý benediktýn se ve svém myšlení uchýlil k radikálnímu
spiritualismu a byl zastáncem náboženské tolerance. Považoval za legitimní uchýlit
se k nikodémismu a svým učedníkům tajně vykládal nauku zjevenou mu údajně
Ježíšem Kristem.

768

Ibid., s. 311-332.

243

Siculovi názory nalezly určitý ohlas v prostředí benediktýnského řádu, kardinála
Polea i u vévodského dvora. V roce 1550 byl ale ve Ferraře zadržen inkvizicí.
Vyšetřován byl i kněz, který ho ukrýval (Nascimbene Nascimbeni) a dva
benediktýni, kteří mu vyjadřovali sympatie – don Luciano degli Ottoni a don
Benedetto Fontanini. Oba dva mniši následně přišli o významná postavení v rámci
benediktýnského řádu. Navzdory tomu, že byl zastáncem nikodémismu, odmítl
Siculo odřeknout své názory. Byl tajně uškrcen ve vězení a nebyla mu poskytnuta
ani možnost duchovní útěchy.
Vévoda se snažil přesvědčit Renatu, aby se spolu s dcerami v roce 1554 učastnila
velikonoční mše svaté. Vévodkyně to ale odmítala argumenty, které byly
protestantské. Ercole se dlouho namáhal ji přesvědčit, i za přispění francouzského
krále, ale nakonec ji přinutil, aby splnila jeho vůli až jejím praktickým uvězněním
v jejích komnatách. V roce 1560, poté, co zemřel její manžel, se vrátila do Francie
a otevřeně vyznávala nekatolickou konfesi.
Ve stejné linii jako jejich otec setrvávali i jeho následovníci. V roce 1597 přesto
vévodství přešlo pod přímou kontrolu Papežského státu.769

2. 7. 4 Shrnutí
Svébytným projevem nekatolismu v rámci Papežského státu bylo už samotné
vyplenění Říma v roce 1527. Bylo ohlašováno už předtím potulnými kazateli, kteří
měli za to, že se město proměnilo v Babylón a Bůh ho potrestá. Možná i tyto
předpovědi povzbudili luteránské vojáky k drastickému plenění a ničení Věčného
města.
Významným centrem valdesiánství se po smrti Juana de Valdése stalo Viterbo.
Kardinál Pole, sám příznivec španělského humanisty a teologa, v tomto městě hostil
okruh, který se nazýval spirituali.
V rámci těchto spirituali sehrával funkci jakéhosi učitele a duchovního vůdce
Marcantonio Flaminio. Jeho úkolem bylo překládání Valdésových spisů, editace
spisů připravovaných a psaní vlastních děl, kterými povzbuzoval své spoluvěřící.
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Sepsal i apologii Beneficia, která ale nikdy nebyla dokončena a zůstala
nezvěřejněná. Bylo to známkou toho, že Sant´Uffizio postupně začalo stíhat i výše
postavené osoby a později se nezastavilo ani u nejvýznačnějšího „konvertity“ ke
spirituali, kardinála Giovanni Moroneho. Definitivní tečku za tímto hnutím učinil
proces s Pietrem Carnesecchim.
Řada nekatolíků se objevila i v Boloni. Protestantské knihy se zde daly relativně
dlouhou dobu sehnat bez větších problémů, protože je dováželi především studenti
z německojazyčných oblastí. Zdá se, že i když velká část vyšteřovaných a
odsouzených měla sympatie k Lutherovi a Kalvínovi, významnou roli zde mělo
učení Martina Butzera. Největší akce inkvizičního typu se konaly v souvislosti
s přesunutím Tridentského koncilu a během pontifikátu Pavla IV. Rozsáhlá skupina
ale byla identfikována a potlačena i v 60. letech.
Především skupina okolo Lelia Sozziniho a jeho bratří přešla k radikálnímu
odmítání katolických dogmat, včetně toho o Nejsvětější Trojici. Sozzini ve svém
učení pokračovali v exilu, protože byli nuceni uprchnout.
Boloňu jako univerzitní město silně zasáhla i knižní cenzura, kterou se nepodařilo
zmírnit ani Senátu, který se obával odlivu vzdělanců.
Ferrara poskytovala útočiště především kvůli přízni vévodkyně Renaty
Francouzské, která téměř otevřeně vyznávala kalvinismus. Ani její přímluvy ale
nebyly platné, šlo-li o veřejně činné heretiky.
Nezdá se, že by heretické myšlenky byly vyznávány nějakou konkrétní sociální
skupinou. Příznivci reformace se nalézaly jak mezi vzdělanci a urozenými, tak mezi
řemeslníky.
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2. 8. Židé a muslimové v Itálii v 16. století
Po snaze o rekonstrukci existence a působení italských nekatolíků se nyní budu
zabývat vyznavači jiných náboženství. Konkrétně se bude jednat nejprve o Židy,
jejichž postavení se během sledované doby výrazně zhoršilo. Druhou skupinou
budou muslimové, kde bude projednán zejména specifický problém tzv. renegátů.

2. 8. 1 Židé
Židé tvořili v Itálii poměrně tradiční a významnou náboženskou menšinu. V 16.
století zřejmě na Apeninském poloostrově žilo okolo 50 000 Židů. Podstatnou
změnou, ke které došlo během první poloviny Cinquecenta, byl přesun většiny
v Itálii žijících Židů z jihu do střední a severní Itálie. Bylo to dáno rozhodnutím
španělských vladařů vyhnat Židy jak ze Sicíle (1493), tak o něco později
z Neapolského království (1541).770 Ve střední Itálii počet židovského obyvatelstva
stoupal už v předcházejích letech, neboť sem směřovali Židé vyhnaní z Francie a
Německa. Usazovali se ale i v Papežském státě, kde měla kurie zájem především
na bankovních aktivitách Židů. Lokální autority uzavíraly s Židy smlouvu
(condotta), v níž byl upraveny podmínky pobytu Židů a obvykle i podmínky
půjčování peněz. Mnozí Židé se ale věnovali i obchodu.771
Papeži vždy odmítali španělskou a portugalskou politiku vyhnání Židů a byli vůči
svým poddaným, kteří vyznávali judaismus, poměrně tolerantní. Významným
územím v rámci církevního státu, kde Židé nalezli své útočiště, byly Marky, v nichž
byli významným ekonomickým činitelem. Obzvláštní důležitost měla z tohoto
pohledu města Urbino, Senigallia a nejvýznamnější přístav Papežského státu
Ancona. Po vyhnání Židů ze Španělska, Portugalska a Sicílie se mnozí usadili právě
v Ankoně, což podpořil v roce 1547 svým výslovným pozváním Pavel III. Papežská
politika se ale v polovině století razantně změnila. Buly Pavla IV. (Cum nimis

Edikt, kterým byli Židé vyhnáni ze Sicílie, je k nalezení v Simonsohn, Shlomo, Between Scylla
and Charybdis: the Jews in Sicily, Leiden, Brill, 2011, s. 504-508.
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absurdum, 1555) a Pia V. (Hebreorum gens sola, 1569) znamenaly koncentraci
židovských komunit v italských územích Papežského státu do dvou povolených
uzavřených ghett; jedno bylo v Římě, druhé v Anconě. Důsledkem byly konverze
či odchod mnoha židovských rodin. V roce 1556 bylo dokonce upáleno v Anconě
24 marranos (Židů, kteří i přes přijetí křtu vyznávali judaismus). Tamní Židé si ale
přesto zachovali podstatná privilegia, kvůli svému významu pro obchod
s Levantou.772 Další procesy se odehrály v Pesaru mezi lety 1557 a 1581. Několik
z nich se týkalo přísně zakázaného sexuálního styku Židů s křesťanskými ženami,
šlo ale i o případ odpadlictví od víry nebo konvertity, který vymlouval své sestře a
ještě jednomu Židovi jejich rozhodnutí nechat se pokřtít.773
Poměrně významná židovská komunita ale žila i v Boloni. I v městě sv. Petronia
se zabývala hlavně bankovními službami, ale je dosvědčena i obchodní aktivita či
pozemkové vlastnictví. Rokem 1569 ale jejich přítomnost skončila. Většina z nich
odešla do nedaleké Ferrary. Ve městě pod vládou rodiny d´Este jsou Židé
dosvědčeni už od 12. století. Ferrara se po vyhnání Židů z Iberského poloostrova
stala i centrem sefardských Židů. Ercole II. neměl zdá se žádný problém s tím, když
pokřtěný Žid vyznával svou původní víru, důležitější pro něj byla snaha navázat
obchodní kontakty s Antverpami a Londýnem. Vévoda Alfons II. ale čelil většímu
tlaku Sant´Uffizia a dal souhlas k předání několika marranos do Říma. Později,
poté, co byla Ferrara připojena k Papežskému státu, bylo ghetto zřízeno i zde.774
Relativně početná skupina Židů žila i v Umbrii, především v Perugii.
Tradiční židovské osídlení se nacházelo i v Toskánsku, historicky nesjtarši je
doloženo v Pise, Sieně a San Gimignanu. V 16. století byla významná Siena, kde
bylo v roce 1572 vytvořeno ghetto. Ve Florenci sídlili židovští bankéři od roku
1437, kdy je pozval Cosime de´ Medici. Během následujících desetiletí docházelo
občas k jejich diskriminaci nebo vyhnání. V roce 1571 bylo ve Florencii otevřeno
ghetto a Židé mohli sídlit buďto v něm, nebo v Sieně. Výjimkou byla Pisa a
především Livorno, kde mohli Židé žít bez omezení, navíc jim v roce 1549 Cosimo
I. přislíbil zajímavá privilegia. Vrcholem vstřícnosti vůči Židům byla tzv. Livornina
z roku 1591, která měla podpořit rozvoj livornského přístavu nově založeného
v roce 1575. Šlo vlastně o svobodný přístav, ve kterém byla slíbena svoboda
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náboženského vyznání a kultu. Město bylo řízeno jednotlivými národy, mezi nimiž
byli např. i Arméni nebo Řekové. Opět se zde usazovali především Židé
s portugalskými kořeny, italští Židé byli paradoxně sefardskou oligarchií
diskriminováni.775
V Lombardii žili především tzv. aškenázové, Židé pocházející původně
z německojazyčných zemí, a to už od 14. století. Jejich život byl ale sužován
pronásledováními vyvolanými kazateli. V roce 1590 byli z Milánského vévodství
Židé vyhnáni (prakticky ale až o sedm let později). Většina odešla do Mantovy nebo
do Savojského vévodství. V něm máme rovněž dosvědčenu židovskou přítomnost
už od 14. století, ale byl zde větší vliv francouzských Židů. V roce 1565 Emanuel
Filibert dojednal s Židy condottu, v níž jim bylo umožněno usadit kdekoli na území
jeho vévodství a vykonávat aktivity pod jeho ochranou.
V Janovské republice byla vyloženě rozsáhlá komunita Židů, kteří zastávali
významnou roli v obchodním a ekonomickém životě. V roce 1493 byli Židé sice
oficiálně vyhnáni, ale prakticky se nezměnilo vůbec nic, stejně jako v případě
následných opatření podobného typu.776
V Benátkách Židé pobývali dokonce už v 10. století. Na konci 14. století byli
vyhnáni, ale usídlili se v Mestre. Do Benátek se vrátili po bitvě u Agnadella a už
v něm zůstali i po uklidnění situace. V roce 1516 jim byla vyčleněna čtvrť Ghetto
Nuovo. V roce 1541 bylo vytvořeno Ghetto Vecchio a bylo umožněno usadit se ve
městě i Židům z Levanty. V roce 1550 bylo nařízeno vyhnání marranos, ale v roce
1573 Rada deseti prakticky sefardské Židy pozvala nazpět. Benátky se staly i
centrem židovské kultury a knihtisku, i když v roce 1543 příslušné autority nařídily
na podnět z Říma spálení exemplářů Talmudu.777 Celkově byla opatření proti
Židům, ať už byla prováděna přímo ve městě sv. Marka, nebo šlo naopak o podporu
židovských obchodníků např. v Livornu, pro Benátky nevýhodná.778
Navzdory tomu, že si v některých městech zachovali svá privilegia, byli Židé
krátce po polovině 16. století obecně řečeno odděleni od zbytku populace, která
byla křesťanského vyznání. Židé se prakticky vždy koncentrovali do zvláštních
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čtvrtí, ale bylo to zejména z rituálních důvodů. První pravé ghetto s kontrolami
vstupu bylo zbudováno v Benátkách, které k podobným krokům přistoupily už
dříve ve svých koloniích ve východním Středomoří. S Ghetto Vecchio bylo později
spojeno mostem.
Ghetto bylo vlastně i symbolickým vyjádřením separace křesťanů a Židů. Bylo
chápáno ale i jako nástroj, který měl přivézt Židy ke konverzi. Bula Cum nimis
absurdum z roku 1555 byla vyjádřením znepokojení Pavla IV., že Židé měli vlastně
vykonávat to samé, co křesťané; přestávajli se od nich lišit, ačkoli by jim měli být
podřízeni. Uzavřením do ghett si měli uvědomit svůj status otroků.779 Římské
ghetto obývalo asi 1700 až 2000 osob, kteří žili v samém centru města, ale přesto
od něho oddělení. Židé museli pochopitelně přepracovat celou vnitřní organizaci
komunity. Silnou roli ve vedení ghetta získali znalci Zákona. Svým způsob šlo
vlastně o jeden z případů konfesionalizace. Nicméně ani v Římě nebyli Židé
neustále jen ve svém okrsku, ale poměrně často byli v kontaktu se zbytkem
obyvatelstva. Po smrti Pavla IV. sice došlo k jistému uvolnění za Pia IV., ale Pius
V. opět nařízení zpřísnil, jak už bylo uvedeno.780
Ghetto ale nebylo jediným nástrojem, jímž se kurie snažila obrátit Židy ke
křesťanství. V roce 1543 byl založen tzv. Dům katechumenů, v němž pobývali
Židé, ale i muslimové, kteří se rozhodli přestoupit na křesťanskou víru. Výuka
obnášela kázání dominikánů, modlitby, učení se katechismu a účast na
festivitách.781

„Cum nimis absurdum et inconveniens existat ut iudaei, quos propria culpa perpetuae servituti
submisit, sub praetextu quod pietas Christiana illos receptet et eorum cohabitationem sustineat,
christianos adeo sint ingrati, ut, eis pro gratia, contumeliam reddant, et in eos, pro servitute, quam
illis debent, dominatum vendicare procurent; nos ad quorum notitiam nuper devenit eosdem iudaeos
in alma Urbe nostra et nonnullis S. R. E. civitatibus, terris et locis, in id insolentiae prorupisse, ut
non solum mixtim cum christianis et prope eorum ecclesias, nulla intercedente habitus distinctione,
cohabitare, verum etiam domos in nobilioribus civitatum, terrarum et locorum, in quibus degunt,
vicis et plateis conducere, et bona stabiilia comparare et possidere, ac nutrices et ancillas aliosque
serviente christianos mercenarios habere, et diversa alia in ignominiam et contemptum christiani
nomininis perpetrare praesumant, considerantes Ecclesiam Romanam eosdem iudaeos tolerare in
testimonium verae fidei christianae et ad hoc, ut ipsi, Sedis Apostolicae pietate et benignitate allecti,
errores suos tandem recognoscant, et ad verum catholicae fidei lumen pervenire satagant, et
propterea convenire ut quamdiu in eorum erroribus persistunt, effectu operis recognoscant se
servos, christianos vero liberos per Iesum Christum Deum et Dominum nostrum effectos fuisse,
iniquumque existere ut filii liberae filiis famulentur ancillae.“ Dalmazzo, Henrico, Franco,
Sebastiano (ed.), Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, s. 498499.
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2. 8. 2 Muslimové
Zatímco Suprema na Sicílii a Sant´Uffizio na Apeninském poloostrově se zabývaly
především křesťany, kteří se obrátili na islám, Suprema na místech, kde měla
působnost na kontinentě, soudila především moriscos, tedy obrácené muslimy.
Odpadlíci od křesťanské víry byli tehdy nazývání renegáti.
Renegáti byli poměrně početná skupina, vezme-li v úvahu delší časové období.
V 16. a 17. století se mělo jednat celkem až o 300 000 renegátů. Mnozí z nich
doufali, že odchodem do muslimských zemí vylepší svoji životní situaci.782
Většinou šlo ale spíše o zajatce zadržené a unesené loupežnými korzáry nebo
zajatce na uhersko-osmanských hranicích. Národnostně bylo nejvíce Španělů, až po
nich následovali Italové. V rámci muslimských zemí byli nejčastěji přítomni
v Istanbulu, Tunisu nebo v Alžíru.783
Konverze k islámu byla obvykle více či méně vynucená. Pokud se renegátům
podařilo z otroctví nebo služby utéci, většinou se opět obrátili na křesťanskou víru.
V takovém případě ale formálně museli podstoupit inkviziční proces. Ten byl
obvykle velmi rychlý a spočíval v podstatě v odřeknutí se islámu, přihlášení se ke
Kristu a v nějaké mírné formě pokání. V Neapolském království ale místo inkvizice
– Sant´Uffizio ani Suprema nebyly do království nikdy uvedeny – vykonával službu
smíření biskup. Kvůli obavě z proniknutí tureckých špionů se někdy o kajícníky
zajímaly i světské autority.784
Podobný případ se nachází i v pisánském arcidiecézním archivu. Jedná se o
výpověď jistého Stefana da Portoferraio, který se objevil před inkvizičním
tribunálem. Vyprávěl, že když byl dítě, unesli ho Turci, kteří ho následně přinutili
přijmout islám a jejich způsob života. Poté co se vrátil do Itálie, tak se chtěl
zřeknout muslimské víry a znovu přijmout křesťanství. Tribunálem byl prohlášen
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za apostatu. Poté, co se zřekl islámu, byl znovu přijat do církve a bylo mu udělena
poměrně lehká forma pokání.785

2. 8. 3 Shrnutí
Během sledovaného období nenastal u muslimů v Itálii žádný podstatný rozdíl. Zdá
se, že většina z nich byla tzv. renegáty, kteří přestoupili na islám ze zištných důvodů
nebo kvůli únosu. Církev těmto apostatům obvykle nijak zvlášť v návratu mezi
křesťany nebránila.
Druhá sledovaná menšina, Židé, ale během sledovaného období zažila podstatně
větší změny. Poté, co se v jižní Itálii usadili po vyhnání z Iberského poloostrova,
byli vyhnáni následně jak ze Sicílie, tak z Neapolského království. Jednotliví
panovníci si ale uvědomovali hospodářský význam židovských komunit pro
prosperitu vlastních států a mnozí z nich se snažili Židy nalákat příslibem privilegií.
Podařilo se to především Toskánsku, Piemontu a Ferraře.
Od roku 1516 začala v Itálii vznikat ghetta, uzavřené čtvrti separující židovskou
populaci od většinové křesťanské společnosti. Nejvýrazněji myšlenku ghetta
vyjádřil Pavel IV. v bule Cum nimis absurdum – Židé se opovažují, místo toho, aby
byli služebníky křesťanů, s nimi jednat jako rovný s rovným, nebo jim být dokonce

Zde ukázka z textu; Stefano v pokleku a s velkou bolestí: „disse et narro con la sua propria
bocca come essendo lui d´eta di dieci anni in circa et ritrovandosi con un suo zio chiamati Pre Lisi
[těžko čitelné, pozn. aut.] da porto ferraio in una barca alla fiumara di grosseto dove erano andati
per caricar grano et portarlo a Livorno et havendolo caricato et venendo verso livorno essendo
fuori della fiumara [víceméně označuje krátkou řeku, pozn. aut.] da cinque miglia in circa furno
sopraggiunti da un brigantino di Biserta [město v Tunisku, pozn. aut.] qual era di Amurat Rais et
tutti furno fatti prigioni et condoti a Biserta et di li poi a Tunisi fussimo venduti etmio zio fu venduto
ad uno per lo porto in Costantinopoli et io fu venduto ad un capitano di Gianizzeri il quale si chiama
Assan Baluch Bassi [Rassi?, pozn. aut.] per cento venti scudi et in questo io stetti tre anni che
quantunque mi molestasse sempre et io mi facessi turco et mi lasciasse tagliare non dimeno non lo
volsi mai acconsentire ma finalmente un giorno fece venire il mastro che taglia et mi fece legare i
piedi et appiccare con i piedi in su lui stesso con le sue mani comincio a bastonarmi su le piante de
piedi con tanta crudelta che io prega lui che mi facessi tagliare et uscire di quello affanno et cosi
quel mastro mi taglio et mi misse nome Ali et non mi fece altro ma se bene mi taglio non dimeno del
mio core ho sempre adorato Christo“. AADP, Sant´Uffizio, III, c. 205r; Srv. Eymerichův inkviziční
manuál s Peñovými glosami, kde se dotýká i podobných případů: Peña, Francisco (ed.), Directorium
inquisitorum F. Nicolai Eymerici Ordinis Praed. cum commentariis Francisci Pegňae Sacra
Theologia ac Juris utriusque Doctoris. In hac postrema editione iterum emendatum & auctum, &
multis litteris Apostolicis locupletatum. Ad. S.D. N. Gregorium XIII. Pont. Max. Accessit haeresum,
rerum et verborum Multiplex, & copiosissimus Index. Cum privilegio, et superiorum approbatione.
Romae, in aedibus populi romani. Apud Georgium Ferrarium. MDLXXXVII, s. 351-352.
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nadřazeni. Ghetta tedy měla symbolizovat věčné otroctví, kterým měli být Židé
křesťanům poddáni. Měla sloužit rovněž ke konverzi Židů. V praktickém životě ale
Židé nebyli omezeni pouze na tyto uzavřené prostory a přicházeli do styku i
s křesťanskou populaci.

252

3. Závěr
Pro historika, obzvláště studenta, je vždy dvouznačné, není-li jím zvolené téma
v jeho domácím prostředí dostatečně prozkoumáno. Badatel se na jedné straně ocitá
ve stavu jakési deziluze z obtížnosti dostat se k pramenů, moci je prostudovat a
ověřit. Na druhou stranu nabízí tento handicap možnost přednést téma do značné
míry neotřelé a věřím, že pro mnoho výzkumných záměrů i užitečné.
S tímto paradoxem jsem se do značné míry potýkal i já sám. Jak snadno vyplyne
z letmého přehlédnutí seznamu literatury, v konečné verzi se mnoho titulů české
provenience neobjevilo. Má obrovská výhoda byla v tom, že dnešní doba nabízí
možnost zahraničních univerzitních pobytů, které nabízí příležitost věnovat
pozornost tématům, která jsou doposud v českém protředí relativně málo známá.
Díky studijnímu pobytu v Pise jsem mohl zpracovat mnoho titulů pocházejících
především z per italských historiků a jinak humanitně zaměřených vědců. Šlo jak o
edice pramenů, které jsou mimořádně cenné, tak odbornou literaturu. V kapitole o
nekřesťanech pak byla zužitkována možnost využít i primárních pramenů
pocházejících z archivu pisánského arcibiskupství.
Vzhledem k nesnadné dostupnosti těchto titulů jsem se rozhodl o citování delších
pasáží, což čtenáři poskytne konkrétní představu o charakteru, formě a obsahu
pramenů. Ty z mého pohledu nejdůležitější byly zařazeny do zvláštních příloh.
Konečná podoba práce je poměrně rozsáhlá. Přestože jednotlivé kapitoly obsahují
dílčí shrnutí, je na místě zde obecněji a kriticky zhodnotit přínos uskutečněného
bádání. Pokusím se zhodnotit věci, co se podařily, i věci, na kterých by bylo možné
pro příště zapracovat. Nejprve tedy k použité metodě, následně k samotným
odborným závěrům. Domnívám se, že se podařilo předvést poměrně komplexní
přehled italské společnosti v 16. století. V rámci možností jsem se vždy snažil
zhodnotit politické i sociální zázemí jednotlivých států, stejně tak jako zázemí
jednotlivých vyznání. Studium problematiky reformace na tehdejším italském
území odhalilo jak podobné rysy, tak i značné regionální odchylky. V tomto spatřuji
nepochybný přínos komparativního přístupu.
Zpětně bych ovšem volil menší množství sledovaných států. Jakkoli jsem učinil
vše proto, aby analýza všech mnou zvolených území byla co možná
nejkomplexnější, nyní po dopsání studie konstatuji, že snížení jejich počtu by
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umožnilo intenzivnější výzkum selektovaných objektů. Vše přitom značně
ovlivňuje dostupnost pramenů a literatury. Zatímco Janovská republika byla
obtížně pojmutelná a v kontextu sledované problematiky nenabídla tolik zajímavá
zjištění, Savojské vévodství se ukázalo jako mimořádně poutavý a pozoruhodný
výzkumný objekt. Na druhou stranu byly zohledněny i ty státy, které obvykle ani
v rámci italské historiografie nejsou příliš studované, což výrazně obohatilo
výslednou komparaci.
Nyní se dostávám k samotnému shrnutí jednotlivých kapitol do určité syntézy a
analýzy. Prvním zjištěním je nepochybně skutečnost, že italští nekatolíci a
nekřesťané prokazovali mimořádně velkou mobilitu, a to nejen v rámci Itálie, ale i
okolních zemí, zejména Francouzského království a švýcarských kantonů. Mnoho
osob skutečně putovalo z místa na místo, šíření myšlenek reformace proto bylo
rychlé a poměrně snadno uskutečnitelné. Z toho vyplývá i významné postavení
kalvinismu, který byl zřejmě nejvlivnější konfesí. Ženeva ostatně apoštoly své víry
sama vysílala.
Nejlépe o tom svědčí asi potulní kazatelé z doby před vypleněním Říma a řeholníci,
kteří přijali heterodoxní ideje. Osudy některých těchto kazatelů byly přiblíženy
v případě Toskánska, v Miláně i v Benátkách. Nejvýraznějším představitelem je
v tomto ohledu Bernardino Ochino, který působil prakticky na celém poloostrově.
Druhým zjištěním je masivní účast duchovních na šíření heterodoxních směrů.
Především augustiniáni a františkáni zajišťovali transfer idejí i spisů. Pokud čtenář
přijme do této skupiny i piagnoni, pak se jedná skutečně o pro mě až zarážející
množství těch, kteří z pozice řeholníků či kněží začali věřícím předávat nové
myšlenky, resp. staré myšlenky v novém podání.
Třetím zjištěním je významné místo Savonaroly a piagnoni na počátku
sledovaného období. I když většina z nich zůstala v rámci ortodoxie, jejich důraz
na niternost, disciplínu a spojení s ideálem posvátného státu je řadila možná
mnohem blíže ke Kalvínově Ženevě, než by se na první pohled mohlo zdát. Sám
Savonarola byl ostatně prvním, kdo použil ve sledovaném období termín beneficio
ve smyslu Kristovy oběti. Jeho spisy rovněž zdůrazňovaly roli Boží milosti a
nedostatečnost lidských skutků. Jak už bylo zmíněno, mnozí reformátoři na něj
s úctou odkazovali.
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Čtvrtým zjištěním je to, že společným znakem snad všech sledovaných skupin –
ať už slo o piagnoni, kalvinisty, valdenské, luterány, valdesiány, příznivce Butzera,
antitrinitáře či novokřtěnce – byl důraz na vnitřní prožívání víry oproti přehnanému
ceremonialismu. Byť v některých případech šlo spíše o redukci a v jiných o
ikonoklasmus. Dalším společným tématem bylo přesvědčení o ospravedlnění na
základě víry. Zde se ale jedná o dost obtížnou otázku, kdy sám nejsem schopen
určit, nakolik mezi těmito skupinami panovala shoda.
Pátým zjištěním – ačkoli může znít na první pohled banálně - je fakt, že životy a
osudy sledovaných skupin byly zásadním způsobem ovlivněny politickým děním v
Itálii. To je i důvodem, proč nepokládám někdy dlouhé pasáže věnující se
politickému vývoji za zbytečné, naopak. Klima prakticky neustálých válek mezi
Valois a Habsburky, které panovalo po většinu sledovaného období, jednak muselo
přinášet spoustu myšlenek týkajících se života, smrti a hodnoty vlastních činů,
zároveň ale – pragmaticky řečeno – přineslo hlavně v konečném důsledku nadvládu
Habsburků nad drtivou většinou poloostrova. S tím byla spojena i následná
perzekuce nekatolíků i Židů. Je samozřejmě otázkou, nakolik by byla situace
odlišná, pokud by uspěli Valois. Pravděpodobně šlo možná spíše o otázku
protoabsolutismu a konstrukce centralizovaných států, který byl oběma
monarchiím společný, i když ještě Karel V. zdá se vycházel z jiného pojetí.
Šestým zjištěním je, že přijetí určité konfese či názoru nebylo většinou spjato – asi
největší výjimkou jsou v tomto ohledu uzavření valdenští a poměrně elitističtí
valdesiáni (spirituali) – se sociálním postavením věřících. Příznivce reformace
nalézáme jak mezi šlechtou, tak mezi negramotnými venkovany na toskánském
venkově. Přesto většina z nich byla asi z jakési střední třídy – lékaři, právníci,
řemeslníci, humanisté.
Sedmým zjištěním je fakt, že asi ve všech státech bylo nekatolictví přinejmenším
zpočátku reakcí na neutěšený stav církve, spočívající v nedostatečné disciplíně
nevzdělaných kněží a řeholníků, mnohdy až pověrečné uctívání obrazů a svatých
(výtka Ochinovi, že káže příliš o Kristu a málo o sv. Gimignanovi je opravdu
pozoruhodná) a zneužívání prodeje odpustků. S tím, domnívám se, souvisí do jisté
míry i neukotvenost nauky o ospravedlnění, která byla vyhlášena až v roce 1547.
Až do té doby bylo obtížné říci, co je už určitě hereze a co ne. Myslím, že v tom
leckdy neměli jasno ani inkvizitoři. Po Tridentu už se dá skutečně hovořit o souboji
konfesí.
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S tím souvisí i konec nekatolíků a ghettizace Židů zhruba od 60. let, i když i pak
se některé případy vyskytovaly. Konec válek umožnil větší soustředění se na vnitřní
situaci jednotlivých dominií. Pokud heterodoxní komunity zachovávaly
nikodémismus nebo se obecně řečeno příliš neprojevovaly, byly většinou
tolerovány, i když spíše u osob vyššího postavení. Pokud se ale radikalizovaly a
svým způsobem konfesionalizovaly, jako třeba valdenští nebo kalvinisté z Terra di
Lavoro, byla snaha o jejich potlačení, protože hereze byla v dobovém chápání
něčím, co podkopávalo samotné základy státu a společnosti. Panovníci se proto
snažili o její potlačení. Jelikož v italském kontextu šlo o katolické panovníky, mohli
v tomto ohledu počítat s podporou papeže a Sant´Uffizia. Centralizace ostatně
omezovala pravomoci lokálních vrchností, které už často nemohly držet ochranou
ruku nad svými poddanými takovým způsobem, jako tomu bylo dříve.
Zajímavou skutečností je také to, že antitrinitářství a novokřtěnectví – což není
synonymum, ale často se tyto dva směry integrovaly - , které jsou myslím si
v obecném povědomí pokládány za italské specifikum, sice v Itálii přítomny byly,
ale zdaleka ne v masové míře. Mimo známých osob, které je vyznávaly, ale kterých
nebylo příliš mnoho, se ve větší míře s těmito fenomény setkáváme pouze
v Benátské republice a v Boloni. Jistý vliv ale měli díky Sozziniům i jinde.
Oproti tomu jiný obecně známý směr, kterým je valdesiánství, měl skutečně
v italském prostředí značný význam. Pozoruhodná kombinace alumbradismu a
reformačních myšlenek (a snad i myšlenek Savonaroly) se jakoby materializovala
v nejúspěšnějším spisu italské heterodoxie Beneficio di Cristo.
Celkově se nedá říci, že by nekatolíci tvořili v nějakém státě většinu, ba ani
významnější menšinu. Pokud šlo o ucelenější komunity, byly většinou omezeny na
určitou oblast, určité panství, nebo určité město.
Toto byly určité společné rysy, nyní jen krátce k regionálním specifikům.
V případě Toskánska určitě zarazí značné množství významných osob, které zde
působily, ať už šlo o Savonarolu, Ochina nebo Palearia. Jedinečná byla domnívám
se zejména florentská zkušenost spojená se Savonarolovým profetickým
republikanismem. Rod Medici navíc byl značně tolerantní k židovské menšině, což
v rámci italských států představovalo výjimku. Především založení svobodného
livornského přístavu bylo ve své době v Itálii unikátní.
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Janovská republika byla specifická především svým postavením v habsburském
impériu, dochované prameny bohužel o heterodoxních říci mnoho nedovolují.
Neapolské a Sicilské království oproti tomu zaujme skupinami albánských a
řeckých křesťanů, mimořádným významen pro rozvoj valdesiánství a brutálním
potlačením kalábrijských valdenských.
Milánské vévodství na svém území hostilo jednu z nejorganizovanějších
kalvinistických církví v Cremoně a obecně bylo poměrně dlouho významným
centrem kalvinistické propagandy.
Benátským specifikem bylo novokřtěnectví a jsou zde dosvědčeny i nejmasivnější
hony na čarodějnice. Serenissima mimo to byla centrem knihtisku, kde byly tištěny
mnohé libri prohibiti, což bylo dáno i nízkou pořizovací cenou.
Savojské vévodství bylo nejvýznamnějším centrem valdenských v Itálii. Tato
komunita navíc odolala snahám o eliminaci a přetrvala v podstatě až do dnešních
dní.
Papežský stát vynikal svérázným dvorem ve Ferraře, kde svého času mohl pobývat
dokonce i Kalvín. Vévodové d´Este rovněž vykazovali v rámci Papežského státu
toleranci i poté, co byla vytvořena ghetta v Římě a v Anconě. V rámci státu byla
významná i Boloňa, neboť šlo o univerzitní město s vysokým počtem
německojazyčného obyvatelstva, které s sebou přinášelo myšlenky reformace z
opačné strany Alp. Ve viterbském sídle kardinála Polea našli pro změnu po smrti
Valdése své útočiště spirituali.
Židé nalezli v Itálii nejprve útočiště po vyhnání ze španělských dominií, ale
následně došlo k jejich exodu i z jihoitalských monarchií, později i Milánského
vévodství. Ti, kteří zůstali, museli přijmout segregaci v ghettech, které je mělo
přinutit ke konverzi a upamatovat je na jejich – v duchu buly Cum nimis absurdum
- podřadné postavení.
Muslimská populace byla skutečně velmi specifická a zabýval jsem především
odpadlíky od křesťanství, kteří se znovu navrátili k své původní víře. Překvapí
určitě vysoký počet těch, kteří byli unášeni a následně přijali islám.
Je samozřejmé, že jsem v rámci své práce nemohl pojmout všechny, které by bylo
možné označit za heterodoxní. Mimo jiné jsme omezeni tím, co se zachovalo
v pramenech. Před jakoukoli generalizací je proto třeba mít se na pozoru. Kdo by
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například řekl, co se může honit hlavou na první pohled zcela obyčejnému mlynáři
ve Furlánsku?786
Asi nejvýraznějším zjištěním, které lze na závěr konstatovat, je to, že je čím dál
obtížnější chápat dobu tak vzdálenou. Těžko se vžít do doby, kdy mohla být i snaha
o poctivé pochopení vlastní víry chápána jako hereze. Vzpomeňme v tomto ohledu
asi nadnesenou, ale signifikantní poznámku adresovanou saskému vyslanci
v Boloni, že kdo v Itálii mluví o Kristu a sv. Pavlovi, je hned označen za luterána.
I v tehdejší době bylo obtížné označit někoho s jistotou za heretika - a jak jsem
uvedl v úvodu - i já se řídil v tomto ohledu někdy spíše svým subjektivním
názorem.
Opuštění zavedených církevních a společenských norem bylo často riskem a ten
mohl vést až na hranici. V rámci inkvizičních procesů jsme často mohli číst o
termínu odřeknutí se (abiura). Kolik takových odřeknutí muselo být obtížných a
kolik jich bylo upřímných? Případ Francesca Spiery napovídá, že mnozí museli
nakonec umírat v zoufalství. Tím ovšem není řečeno, že jejich volba musela být
správná. Mnozí utekli do Švýcarska; a i následující popěvek, byť až z pozdějšho
období, je popěvkem švýcarských gardistů, který se mi zdá vhodný uvést:
Náš život, to je pouť,
jdem zimou, nocí jdem.
Hledáme spásný kout
na nebi bezhvězdném.

Odkazuji samozřejmě na dnes už klasickou knihu Carla Ginzburga Sýr a červi: Ginzburg, Carlo,
Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha, Argo, 2000.
786
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Přílohy

Příloha č. 1
Úsek z Dialogo della mutazione di Firenze Bartolomea Cerretaniho týkající se
diskuze postav o Lutherovi, Savonarolovi a obnově církve.787
„[hovoří Gir., pozn. aut.] Noi visto | questo passaggio ci aviamo alla volta di
Genova et di quivi a Bologna, | dove udimo la fama di fra Martino e vedemo e sua
scritti, prima | quello contro alle indulgentie, di poi l´altro contro al maestro di Sacro
Palazzo, et | parvonci non manco mirabili che pieni d´ una vera et stabil dottri|na.
Gio.: O non sapete voi che ´gli è dannato e reprovato, Lui e sua composti? |
Gir.: Quelli che compone sopra la santa Scrittura, che non parlano di | cosa alcuna
salvo che esporla?
Gio.: Non lo so; ma sendo lui dannato, | consequentemente ogni suo scritto debbe
essere sospetto; e in Roma fu | citato, e fatto le cirimonie.
Ma l´antica suprestitione del frate si vede | che vi tira, perché e´ si conosce che
l´animo vostro è ancora pieno di quella | speranza; deh, dimmi Girolamo, è questo
vero? Qui non è altri che noi che siamo | fiorentini e tua amici, deh, dillo!
Gir.: Egli è vero. Ma dimmi, con quella | medesima fè et liberalità reale la quale ho
usato io verso te, non havete | voi a Roma una gran paura di questa renovatione
della Chiesa, per amo|re de´ vostri beni temporali?
Gio.: Girolamo, egli è vero che da qualche anno | in là se ne dubitò assai, ma hora
se tu vedessi là non è huomo | he non abbia un paradiso di piaceri et di voluttà
terrene; et di | queste cose si ridono et fannosene beffe; e quelli vostri argumenti |
he tutte le profetie, che le pietre, che la Scrittura sacra, che la Chiesa è vec|chia, che
i peccati del clero tutti portendono et chiamono la rin|novatione, et vostre monache
e contadini e frati et altri profeti|culi la dicono in questi tempi, di che a Roma
ciascuno se ne ride | et voi vi pascete di fragole.

787

Cerretani, Bartolomeo, Dialogo della mutazione di Firenze, s. 18-35.
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Gir.: Sai tu Giovanni quando viene || la corrutione? Quando la forma generata è
all´ultimo e fine di suo essere. | Sa´ tu quando la frutta cade? quando l´ è matura.
Sa´ tu quando l´ huomo nasce? | quando ´gli è al nono mese, nel quale egli è forma
perfetta. Queste cose son elli|no vere?
Gio.: Sì.
Gir.: Sa´ tu quando è finito il dì? quando il corpo del sole, | finito il corso del nostro
emispero, se ne va a l´ altro mezzo circulo.
Gio.: Tu di´ il vero.
Gir.: Tutte le cose hanno aumento e diminuitione e fine? |
Gio.: Certamente sì.
Gir.: Il diluvio universale sopra terra, quando | venne, ne l´ aumento del buon
vivere o nella diminuitione o pur nel fine? |
Gio.: Nel fine.
Gir.: Perché Idio visti i peccati dell´humana generatione disse che si pentiva haver
creato | l´ huomo, et vedeva che non solo era il mondo diventato un mare d´ inequità
| ma credevano essere suto creato ogni cosa per virtù di natura, et che non | fussi
altro Dio, ma ballando, cantando, tra un tumulto di peccati godevano, | et allora
ciascuno haveva un paradiso. Idio per vedere e peccati non si | dispera della salute
de´ peccatori, ma quando vede che non solo è dimen|ticato, ma che non è chi gli
creda, non vuole invano perdere il tempo | che fa? Manda il fragello e corrompe
quelle forme invecchiate.
E gentili | nel tempo d´ Augusto per la confusione delli Idoli, non solo quelli ma e
loro | principi adoravano, e li Ebrei sendo invechiata nella mente loro | la religione
e dimenticatosi de´ lor santissimi padri e facendo el sommo | sacerdote per danari
et vendendo e sacramenti, agiuntovi ogni altra spetie | di vitio e peccato, furon da
Dio reprobati. Il perché a´ gentili fe´ nascere il | suo figliuolo, alli Ebrei tolse il
regno, quelle forme vechie e corrotte levò via | e fece per virtù del sangue delli
apostoli la nuova generatione della Chiesa | sua. E quando lo fece? Quando li Ebrei
non credevano più che Idio fussi, ma bal|lavano, cantavano et ciascuno haveva un
paradiso; perché quello che non | crede che la religione nel premio e nella pena sia,
manca del timore e fa di qua | un paradiso; allora rovinò Idio quella gente, come era
suto loro prenun|tiato moltissim´ anni continuamente. E gentili sendosi fatti Signori
del mondo | cioè e Romani sotto Augusto, cominciò a declinare et venire alla
Corrutione | che fece Galba? Che Caligula? Che Nerone? Che Claudio, Commodo,
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Maximino? | Tutti questi fecioni un macello di quella civiltà et di quello Imperio; ||
a questo modo si veniva alla corrutione et la generatione della santa | Chiesa veniva
in aumento; non ti pare e´ così?
Gio.: Sì, veramente.
Gir.: Et così | con l´ opere de´ martiri, de´ confessori et de´ predicatori sempre è
aumentata | la Chiesa, in sino ne´ tempi di Gostantino, il quale gli donò i beni
temporali, | e quali hanno fatto l´ ufitio loro, cioè suffocati e beni spirituali, di sorte
| che la non fa più frutto, e quella barca che soleva per virtù del nochiere, el pri|mmo
de´ quali fu Pietro, Lino, Cleto, Clemente, Urbano, condurre per l´ onde |
tempestose del mondo al Cielo empirio l´anime delli huomini, ha, come dice |
Erasmo, smarrito el fine e carcasi di piaceri, di volutà, di boria, di pompa; | et che
sia il vero, guardisi quelli primi nochieri, e quelli de l´ età nostra. |
Di sorte che questa religione è, non per sè ma nelle mente delli huomini, |
invechiata, in modo che quasi tutti li huomini di questi tempi visi|tano e templi per
vergogna e per timore, e ´ prelati lì uffitiano, benché in pochi | luoghi, per non
perder l´ entrate; ma non già che né l´ una né l´ altra spetie creda | che sia Idio, che
il figlio venissi a incarnare, ecetera, ma che il mondo sia | sempre stato, sia, et habbia
e essere con questa corrutione di tutte le forme | e generatione, come sono corpi
immobili, vigitativi, sensitivi et ratio|nali, et che l´ uomo habbia, per essere più
nobile de l´ altre forme, a go|dere tutte le altre, et che morto questo huomo sia finita
ogni cosa per lui. |
Gio.: Deh Girolamo, e´ mi pare che tu lasci adreto un passo, va adagio; o quando |
fu la chiesa in maggior declinatione, che la fu a tempo de´ martiri et delli | eretici
che spegnievono tutto il gruppo de´ Cristiani et eraci pochi che | credessino a Cristo
Crucifisso?
Gir.: Io ti ho detto, Giovanni, che il fine secondo | Aristotile et li altri naturali, è la
vera regola; e ´l fine della religione cristiana nonn è ll´, Giovanni? A me pare valessi
più l´ opera d´ un San Lorenzo, | d´ un San Vincentio o successivamente d´ un altro
martire, in fare | rande spiritualmente la Chiesa et condurre huomini alla | vita
celeste, che non vale l´ opere di tutti e Cristiani de´ tempi nostri; |e potette più
l´opera d´ un San Francesco et d´ un San Domenico, che non fa quella di | tutti e
frati e preti de l´età nostra.
E che sia il vero: e martiri e ´ confessori | antichi l´ hanno fatta di piccola grande,
e questi di grande l´ hanno | fatta nonnulla; e che sia il vero: l´ openione comune
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de´ Teologi è che | la Chiesa sia non le mura di Roma o di San Piero e di San Paolo,
| né questo o quello, ma il gruppo de´ buon´ Cristiani. Questo gruppo || dove è
hoggi? Dove sono e martiri? Dove sono e confessori? Dove e predicatori | che
predichino Cristo Crucifisso e non l´ oro, che convertino a Dio l´ anime delli |
huomini? Dov´è più la carità? Ciascuno o religioso o secolare tira non a Dio, | ma
a casa sua.
O non vogliàno dire, che questa Chiesa sia alla corrutione | et al fine? Benché non
habbi a finire, sendo retta per virtù della trionfante la | quale è infinita.
Lasciamo ch´io ti vorrei, Giovanni, vedere ogni utile | e bene, ma e´ bisogna
confessare che queste cose sieno vere, et che questa | Chiesa habbi a fare come la
serpe, cioè col gittare e lasciare tra due massi | il vechio scoglio; pensa che alla serpe
duole et che com passione lascia tra | e sassi la veste antica, così dorrà alla Chiesa
lasciar le pompe e ´ piaceri, | ma li averrà come alla serpe, che resterà poi bella e
chiara e lucente, | come era la primitiva. E´ bisogna confessarlo; tu sai che a me o
stia | a questo modo o rinnuovisi non ne viene nulla, salvo che il zelo della | carità
fraterna.
Gio.: E´ non si può negarlo, se Dio è, come io credo, et che | l´ anima sia immortale.
Gir.: Questo non durerò fatica a provarlo sendo | da singular teologi e filosofi suto
largamente provato in varii | tempi et in molti modi.
Gio.: Che la Chiesa si habbi a rinovare, anche | questo confesso, perché l´ è molto
diversa da quella de´ primi Cristiani; | ma quello che offende < è che voi crediate di
poter intendere le cose future, e ciò offende > non solo mem a lo Evangelo, il quale
in San | Matteo dice che Cristo a quelli che lo dimandorno del giuditio rispose | che
non si aparteneva loro intendere e sapere e tempi e ´ momenti | delle cose future;
lasciamo Aristotile, che nelle «Posteriora» dice che | «delle cose future contingente
non è determinata verità»; ma e profeti | antichi, che pronuntiorno li flagelli e l´
avenimento del signore lo notorno | con certi tempi, hore, e punti che prima che l´
incarnassi non furno mai | intesi; e tengo per opinione che quelli che notorno e tempi
non l´ intendessino, ma mossi dallo Spirtu Santo dissono quello che vedevano et
udiva|no: et hora tanta la presuntione a questo vostro dogma, che non solo v´ è | la
rinovatione, ma la dite ne´ tempi e dì nostri su le parole del frate! |
Gov.: Che dicesti poco fa et hora di fra Girolamo?
Gio.: Dissi che costoro sentivano | di quella fantasia suprestitiosa, andando
cercando di questo frate Martino | et hora parlando della rennovatione della Chiesa.
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Gov.: Ella fu una gran cosa || questa del frate, et li articuli che prenuntiò per parte
di Dio, et come que´ successi de l´ anno | 1494 vennono havendoli avanti qualche
anno pronosticati in que´ tempi | che l´ Italia era in calma, et come successono
apunto secondo che le pronuntiò. |
Io parlerò largo: a me coteste cose danno che pensare, perché se voi leggete | le
prediche sopra l´ Exodo, o quelle avanti la venuta del Re Carlo, e´ pare | che egli
svessi scritto innanzi tutto quello che fu; lasciamo quello che | mandò a dire a
Lorenzo de´ Medici, e quello che disse a molti particulari, | la santissima vita sua e
de´ sua frati e di quelli che in verità credevano, | perché non predicava se non carità,
semplicità, patientia e fede, introdu|cendo nella mente delli huomini quella vita di
que´ primi Cristiani e di que´ santi religiosi.
Gio.: Voi Governatore anche ci havete qualche | fantasia? E´ mi piace, che ciascuno
parli largo et co´l cuore aperto, | perché e´ si trova meglio la verità. E´ non si può
negare che quanto a´ sensi, | non se li vedde mai un peccato mortale, né veniale,
perché e´ non harebbe | tenuto il credito co´ sua frati e con li altri huomini; ma in
quanto | a l´ intelletto e´ non fu mai il più disordinato, superbo et ambitioso, havendo
| ardire non solo di voler riformare l´ ordine suo qui in Toscana, ma | farsi fare
Generale di essa provincia et separarsi in obedientia dal | resto de l´ Ordine, nel
quale in quel tempo era tanti notabili huomini.
Gov.: Adunque tanti santissimi huomini che hanno fatto ordini | et religioni nuove
et le vechie rinnovate e ristrette, sarebbono | suti presuntuosi e superbi? Come fu il
Beatissimo Romualdo, San Giovan|gualberto et ultimamente a Milano il Beato
Amadio, il quale si segre|gò dall´ ordine delli Osservanti ristringendo la vita, et il
Beato Colom|bino, nuovo edificatore dell´ ordine dell´ Jniesuati? Sendoci prima | a
tutti questi ordini santissimi, come è quelli di san Benedetto il quale | è sì bello, tutti
questi sarieno superbi? Il bene stimo sempre sia | bene, maximamente che li effetti,
cioè la vita e ´ progressi sua e de´ frati | sua erono approbatissimi.
Gio.: E´ non si può scusarlo, e´ lo disse perché tutto | faceva.
Gov.: E che disse?
Gio.: Disse che l´ intentione sua era di fare un | Concilio, et farvi chiamare Papa
Alessandro per riformare la Chiesa, et in | detto Concilio farsi grande et reputato
mediante lasua dottrina, la quale | era singulare; paionti queste cose da santi? Che
di´ tu Girolamo?
Gir.: Io dico | se tu credi che Idio fondassi questa Chiesa militante o non?
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Gio.: Credolo. ||
Gir.: Credi tu che questa Chiesa militante habbi commertio, sendo fatta da Dio,
con | la trionfante, e che da quella sia retta?
Gio.: Confessato che la sia fatta da Dio biso|gna confessare ancor cotesto.
Gir.: Se ´gli è così, è di bisogno che sempre nella Chiesa mi|litante sia qualche
santo Huomo, al quale Idio e la Chiesa trionfante conferisca la | voglia sua, e quello
è quanto si de´ seguire nella Chiesa militante per salute di essa? |
Gio.: Egli è vero.
Gir.: Se ´gli è vero adunque, questo tale bisogna che sia huomo, | e non pianta né
animale sensitivo?
Gio.: Sì.
Gir.: Se ´gli ha essere huomo, non | è egli più conveniente che sia uno di vita
santissima, che uno che sia immerso | ne´ sensi e nelle cure del mondo?
Gio.: Veramente.
Gir.: O chi è stato ne´ tempi nostri | a chi si possa aplicare questo uffitio più che a
fra Girolamo? Per havere tenuto | sempre vita santissima, e per le cose future che
prenunziò in nanzi alla venuta | del Re Carlo, il che successe tutto, come disse
propriamente del passare | un Principe oltramontano coruno esercito terribile, al
cospetto del quale | ciascuno temerrebbe, e che ´gli era condotto da la mano di dio,
et che l´Italia | non haveva rimedio, e che le sua gente, che ne haveva assai e
bellicossissima, | e sua fortezza non varrebbono niente, dicendo queste formal
parole „che pi|glieria le fortezze con le meluzze“, il che seguì a punto; perché qual
fortezza li | mancò? Et ultimamente Castel Sant´ Agniolo al cospetto suo rovinò;
quelle inespu|gnabile del regno che rimedio hebbono?788
O non fec´ egli l´arca predicando e serrolla | in tempo? Che s´ egli havessi hauto
quello exercito barbaro per la briglia, saria | suto miracolo a condurlo sì a punto.
Nel tempo che le cominciò a prenuntiare | queste rovine e flagelli vedeas´ elli un
sol nugolo in cielo? Allora anche era | l´ Italia nel paradiso de´ piaceri, e così il
regno di Napoli, balli, canti, con|viti: allora venne la rovina. Le belle et armigere
gente d´ Italia e ´ sua fieri | Capitani, non fuggiron ellino innanzi a questo Esercito
come femine? O la morte | di Lorenzo de´ Medici e rovina di quello stato, non lo
disse egli a molti e di quelli | che reggievano?
Jedná se opravdu o rok 1498 a ne 1527, jak dokládá Mordenti komparací s jiným Cerretaniho
textem.
788
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Adunque tutte queste ragioni vogliono, che questo uffitio si dife|risca a lui, se le
ragioni la vogliono et che habbi fatto e detto e che sia tutto | successo.
Che puo´ tu dire? Maxime che a queste cose furno presente e testi|moni molt´
huomini singulari, perché quella età ne fu copiosissima median|te la diligentia e
opera di Cosimo e Piero e Lorenzo della famiglia de´ | Medici. E quali tutti huomini
plecarissimi e dotti, alla voce sua predicando | et dicendo queste formali parole:
«Gladius Domini super terram cito || et velociter ! Questo dice il Signore ! Io ve lo
dico da parte di Dio !», sendo dalla inmensa | dottrina amirati, da questa profetia
spaventorno e pieni di terrore stupivano. | Forse che furno huomini di bassa qualità?
Anzi furno la gloria et sapientia di dua | secoli: el conte Joanni de l´ Amirandola,
ms. Malatesta da Rimini, ms. Marsilio Ficino, ms. Ulivieri Arduini, lo Scottino de´
Benivieni, e molti altri huomini sin|gulari.
Siché adunque questo uffitio bisogna aplicarlo a questo frate; se ti pare | che questo
uffitio si differisca a lui, par t´ elli andarne chiaro, che questa Chiesa | ne habbi di
bisogno?
Gio.: O ella ne havea bisogno anche duecento anni fa, quando fu | Urbano, e poi
tanti mali, che svegliorno nella Chiesa di Dio.
Gir.: Non ti diss´io che | in cotesti tempi Idio soccorse la Chiesa sua con San
Francesco et San Domenico, le | quali religioni sono invecchiate? E non era in
cotesto tempo nellechiese molti | vitii e mancamenti che vi sono hora; allora vi era
l´ avaritia et l´ ambitione, | hora vi son giunti molti altri mali, e quello che è
maggiore, che non credono che | sia nulla dopo la morte e dicanlo et hanno il
paradiso. E tu sai quello ch´ io | ti ho detto, che ohni volta cheli uomini hanno fatto
il paradiso et Idio apre | l´ inferno et viene la ruina.
Siché per tutte queste ragioni, apartendosi questo | uffitio dell´ essere mediatore
alla trionfante a la militante a fra Girolamo, et la | Chiesa havendo non bisogno ma
necessità di gittare lo scoglio, bisogna confessare | che sia stato vero profeta.
Gio.: In verità, se non si fussi di poi impacciato di volere | dare il governo e le legge
alla Città nostra e travagliarsi di nostra pace, più con | questo principe che con
quello, et amicitie e modi di vivere e consigli e riforme | di donne e fanciulli,questosi
potrebbe forse acosentire. Ma e´ mostrò in | molti modi di volersi far capo nella
Città nostra, non solo del temporale | ma dello spirituale, per dare non solo modo
nuovo, dato da lui, del governare | la città, ma fare principio a un nuovo dogma di
religione, per introdurlo, quando | per mezzo del Concilio fussi divenuto grande, et
265

disposto il Papa, e creato sè | o un altro Pontificato. E di questo se ne vedde molti
segni e più, che non solo | la città nostra ma dove si condusse l´ opere sue metteva
dissensioni et divi|deva e padri da´ figli, el fratello dal fratello, e nelle regole di
monache e fra|ti tutti erano in parte.
Gir.: E´ mi piace parlar teco, perché tu non fai come quasi | tutti quelli che non
piace lor questa cosa bruttamente fanno, e questo è che si adi|rano, saltano et anche
merebbono lem ani, ma gravemente, come fu sempre | tuo costume, procedi al
trovare la verità, con patientia e prudentia | e con quella modestia che si ricerca a
un savio.
Ma veniamo avanti; questi | naturali non dicono eglino, che quanto il bene si
difonde in più persone tanto è mag|giore?
Gio.: Sì.
Gir.: Cristo Crucifisso non si sforzò egli, co´l comandarlo a tutti li | Apostoli, che
la sua religione si difondessi in tutto il mondo, perché ´gli è il fine || della carità,
che il bene si differisce in ogni luogo?
Et la scrittura sacra lo dice: | «in omnem terram»; e dice: «un ricco no gli è maggior
gloria arichire molti che uno»?
Gio.: Sì, certamente.
Gir.: Un huomo dotissimodiceva: «Qual è maggior gloria, o far pochi dicepoli | o
farne assai?»
Gio.: Assai.
Gir.: Et un predicatore quando consegue maggior premio, o a con|vertire cento
persone o un popolo?
Gio.: Un popolo.
Gir.: Tutti quelli che fanno bene fan|n´ eglino bene per amore o per timore delle
buone legge?
Gio.: Parte per amore e parte | per timore.
Gir.: O par t´ egli discrepante da un buon religioso, il dare,insegniare | et introdurre
una buona legge in una città, purchè l´ habbi il fine con la justi|tia e non manchi di
religione?
Gio.: Veramente di no.
Gir.: L´ insegniare un buon | governo, civile, iusto, rationabile, dove leggi possino
più che li huomini a una | città disordinatissima?
Gio.: Et anche questo pare.
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Gir.: Ordinato il governo, creare | legge al ben essere delli uomini, donne, fanciulli?
Gio.: Et anche cotesto, purchè | si apropi a sè, o ad alcuno altro privato.
Gir.: O fra Girolamo non ha egli fatto | tutte queste cose? Prima la città nostra, per
haver guasto quello stato che haveva | tenuto sessanta anni per trovarsi e Franzesi
in casa, non era ella in maximo disor|dine?
Gio.: Veramente.
Gir.: Se lui fece et fondò un vivere pubblico, se creò | legge circa l´ honestà et
vestire di donne et giovani et fanciulle, se lui c´ in|segnò vivere a uso di republica
civilmente et con quella religione che ne richiede | al secolo et a´ sacerdoti e
monache la vita di quelli antichi religiosi, o puossi | dire che costui habbi errato o
fatto bene?
Gio.: Queste cose son tutte buone.
Gir.: | Se lui, visto la contraditione de´ mali cittadini e de´ perversi religiosi, se lui
gli | ha separato da´ buoni, che male è stato ? Non dice Idio ne l´ Evangelio: «Io son
venuto | a mettere il fuoco, io ho messo il coltello in terra per separare i boni da´
cattivi» ? |
Gio.: E´ mi pare, che fra cotesti buoni fussi di molti tristi d´ ogni sorte, e molte
volte | se ne è scoperto il vero.
Gir.: Fra ´ primi sette Diaconi fu un tristo, fra ´ dodici dicepoli | ne fu un altro, fra
tutti e buoni semi è sempre del cattivo, nente di manco non fa che | il buono sia
cattivo ! Ma se non fussino e cattivi non sarieno conosciuti i buoni: il sole | par bello
per le tenebre della notte.
Gio.: E´ si vede, che e capi della città della parte | del frate havevano fatto quello
stato loro, e ne´ giuditii civili e criminali e ne´ consigli siaiutavano, di sorte che l´
honoranze erano loro, e così li utili; et era solo gasti|gato chi era il nemico del frate,
ma li amici non havevano mai il torto, e lui come | capo loro gli aiutava e confortava
a aiutarsi e farsi favore l´ un l´ altro.
Gir.: Io senti´ || molte volte dire al frate publicamente che chi faceva bene et era
buon cittadino | o buon huomo quello era suo amico, et che non voleva là chi facessi
il buono e l´ ipo|crito, et non poteva tenere questo e non quello che non andassi alla
predica, et in San Marco | e´ non gridò più acramente spetie nessuna quanto l´
ipocriti e ´ tiepidi, e quali quanto | potette li scoperse e perseguitò.
Gio.: Pure ommesso molti particulari si vede che si | ridisse, e disse non havere
hauto nulla da Dio, e che ´gli era sua inventione: questo non si può negare.
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Gir.: Dimmi, se venissi uno a te e dicessi: «Domani e l´ ti | avverrà i tali et i tali
particulari», di cose impossibili a saperle per altra via che | da Dio, et che fussi di
santissima vita, et che tutto quel dirti quelle cose gli fussi più | tosto per recar male
che bene, e dicessi: «Io l´ ho da dio», e quando la metà delle cose | fussino venute,
e´ tornassi a te e dicessi: «Quello che io ti dissi di quelle cose a ve|nire non è vero
ch´io l´ havessi da Dio, ma fu mia inventione», di poi venissi quasi | tutte l´ altre,
che direstù ?
Gio.: Direi che le prime parole fussino vere e queste ulti|me finte, perché
potrebbono più in me l´ essere delle cose che le sua parole.
Gir.: | Così bisogna dire delle cose del frate ! Maxime che ´ nostri teologi vogliono
| che Dio a benifitio della Chiesa e religione sua habbi mostro a´ sua profeti | assai
e mirabil cose, e fattole lor dire a´ popoli; di poi suttratto loro el lume | dello Spirtu
Santo, sono rimasti ne´ lor puri naturali, come huomini che erono | avanti che Dio
dessi loro il lume della profetia, e disperatosi e gridati a Dio | d´ essere rimasti al
buio.
Gio.: Nel Testamento vechio ne fu alcuno.
Gir.: Et | nel nuovo non ne manca, et è conveniente; chi vidde in Santo Stefano, in
San Paulo, | che disse nel suo ratto che vide molti segreti di Dio, che non è lecito a
parlar|ne a l´huomo <……> l´huomo chiama chi rimane senza il lume delle profetie:
o par|rebb´ egli che fussi suto conveniente che que´ Re antichi delli Ebrei, che
perse|guitorno i profeti, quando gli pigliavono havessino potuto co´ tormenti | far
dire loro e segreti che havevono de Dio ? E´ sarebbe inconvenientissimo, | Idio
sarebbe in potere delli huomini, e non è.
Gio.: No, certamente.
Gir.: Adunque | che fra Girolamo fussi profeta lo dimostra che quello che ha
pronuntiato ne è per in sino | a hoggi venuta buona parte, e se si ridisse, Dio gli tolse
el lume della | profetia, di che rimanendo ne´ suoi primi naturali non vedeva più
quelle | cose che egl´ haveva pronuntiate; anzi gliene pareva haver dette per sua
in|ventione, non sendo conveniente con la fune e con i tormenti dicessi o si |
ramentassi di quello che gli haveva fattodire Dio.
Gio.: O e´ non è così! Io tenevo | dire una che è chiara et è grande, anzi delle prime
propositione, che diceva || assoluto et è apunto venuto il contrario.
Gir.: Quale? Vieni avanti.
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Gio.: Non | disse egli, et è scritto, che lo stato popolare era fatto da dio et che non
poteva essere | guasto et chi tentassi guastarlo capiterebbe male, perché Dio voleva
che | la sua Città di Firenze vivessi a popolo? E che quello governo haveva a
dominare, | prima rihaute le sue cose perse, come Pisa e Montepulciano, di molte
altre cose | che non pensavano ? E che molti, per la bontà et justitia di quel vivere
publico, | molti havevono a venire spontaneamente a volere essere governati da | tal
governo? Et che questo saria presto, di sorte che l´ havevono a vedere quelli | benché
vecchi de l´ età vostra? Il che ´un solo non è stato, ma egli è suto tutto | il contrario:
et quel governo è guasto, et quelli che ne furno capi songrandi et | alti et arrichiti.
Questo non si ha a credere, non è necessario disputarlo | perché apertamente si vede.
E tutto si fe´ con l´ arme in mano, et io fui uno | di quelli capi che v´ intervenni et a
guastare il Consiglio et fare il parla|mento et la balia et rimandarne il Gonfaloniere
a casa; et haremolo fatto | prima se e mia compagni non si facevon ombra e paura
d´ una moltitudine | che si terrebbe legata con un filo d´ accia.
Gir.: Giovanni mio tu di´ il vero, ma tu | non di´ cotesta prepositione affatto del
non guastarsi governo; perché quando | dice cotesto nell´exordio dice in questo
modo come hai detto, e più queste | parole: «E se pure lo guasterai. e che gli acadessi
che tu lo guastassi et facessi | un signore violento, non ti durerà quindici dì, perché
così vuole il Signore».
Gio.: Tu | di´ il vero, ma quindici giorni sono passati, et il governo sta, e non siamo
| capitati male: a questo non hai tu che dire Girolamo nostro!
Gir.: Il centro del tutto | è intendere questi quindici dì quello che vogliono dire:
perché io lessi là nel | Testamento vecchio è un pezzo che un profeta promisse il
Signore tra 48 settimane | e passorno anni; niente di meno si tiene la Scrittura sacra
per vera, perché queste | cose e parole de´ Profeti non s´ intendono dopo, nonchè
prima.
E che sia il vero | l´ avento del Signore è 1520 anni che fu, e quelli profeti antichi
e quali lo vatici|norno con fatica s´intendono hora; et se tu non credessi a questo
leggi Pittagora, | padre della filosofia, il quale dice chele cose divine non s´
intendono senza | lume divino, et così molti altri de´ gentili, e ´dogma cristiano n´
è pieno, si che | de´ misteri divini è, come dice Ficino,da parlarne poco.
Et io per essere stracco | per essere stracco | lascerò parlare Lorenzo il quale sa
molto meglio di me queste cose.“
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Příloha č. 2
Výnos z XI. zasedání V. lateránského koncilu Circa modum praedicandi upravující
a zpřísňující podmínky, za jakých je možno kázat, mimo jiné zakazuje určovat
přesné datum Posledního soudu.789
„ Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro
approbante concilio. Supernae maiestatis praesidio, per cui ineffabilem
providentiam caelestia simul et terrena diriguntur, super gregem dominicum nobis
commissum, speculatoris officium, quantum imbecillitati nostrae conceditur
exercentes, totaque mente nobiscum ipsi revolventes inter alia complura et magna
ad nos etiam pertinere ut munus praedicationis, quod in ecclesia Dei praecipuum ac
pernecessarium, magnique fructus atque utilitatis, dummodo recte et ex sincera
caritate erga Deum et proximum, praeceptisque et exemplis sanctorum patrum, qui
haec profitentes cum fidei fundatione et propagatione plurimum ecclesiae
contulerunt, exerceatur. Quippe quod Redemptor noster primus fecit et docuit, et
eius praecepto et imitatione duodenus ille apostolorum numerus, quasi totidem caeli
Dei veri gloriam enarrantes per orbem terrarum, universum genus humanum, quod
sub peccati iugo vetusta servitute continebatur, sensum ab eorum tenebris
educentes, et ad perpetuae salutis lucem excitantes, verbum ipsum in omnem terram
et in fines orbis terrae, tamen ipsi prius, tum deinde sui successores, longe lateque
propagaverunt, altissimeque fundarunt, ut qui nunc tantum subeunt onus,
meminisse debeant,creberrimeque secum revolvere, praeter auctoris ipsius ac
fundatoris Iesu Christi pientissimi redemptoris, Petri etiam et Pauli ceterorumque
apostolorum et Domini discipulorum se vices, quoad hoc officium, subire, ac
sustinere. Sane fide dignorum relatione percepimus, quod nonulli praedicatores
nostris temporibus (quod dolenter referimus) non attendentes, se eorum, quos
diximus, et insuper sanctorum ecclesiae doctorum, aliorumque sacram theologiam
profitentium, qui assistendo iugiter christianis, ac se falsis prophetis rectam fidem
subvertere annitentibus opponentes, ecclesiam militantem illaesam prius, per se
talem eam esse manifestarunt, officium exercere, et non nisi utilia concurrenti
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eorum sermonibus populo ad vitiorum extirpationem, virtutum laudem, animarum
denique salutem fidelium, meditanda et perficienda debere assumere, multa tamen
et varia contra institutiones et exempla, quae diximus, quandoque etiam scandalosa
populis praedicare, quod mentem certe nostram mirum in modum commovit, dum
nobiscum ipsi mente volvimus, quod illi officii immemores sui, in suis sermonibus
non ad utilitatem audientium, sed ad suam potius ostentationem laborantes, vanis
quorumdam auribus blandiuntur, qui ad hoc iam devenisse apparent, ut verificetur
dictum Apostoli ad Timotheum ita scribentis: Erit enim tempus, cum sanam
doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros
prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem
convertentur: quorum falsas et inanes mentes, praedicantes ipsi praefati, non modo
in rectam veramque viam reducere minime student, sed illas maioribus etiam
erroribus implicant, dum sine ulla canonum attestatione, vel reverentia, imo contra
ipsas canonicas sanctiones, sacrae Scripturae sensum multifariam pervertentes,
temereque ac perperam plerumque interpretantes, contra veritatem praedicare,
terroresque ac minas, multaque mala prope diem affutura, iamque ingruentia, nulla
prorsus legitima ratione muniti, sed suo dumtaxat sensui obsequentes,
comminantur, repraesentant adesseque asseverant, plerumque etiam vana quaedam
et inania et alia huiusmodi populis ingerere, et quod enormius est, ab aeternitatis
lumine, et sancti Spiritus admonitione aut infusione illa se habere asserere audent.
Cumque ii sub confictorum miraculorum mendaciis varios errores fraudesque
disseminant, denique populos, quos in evangelica doctrina sedulo instruere, et in
vera fede detinere et conservare deberent, sermones suos a sensu et praeceptis
universalis ecclesiae retrahentes, a sacrisque constitutionibus, quas maxime sequi
deberent, deviantes, auditores suos amovent ac longe faciunt a salute. Per haec
namque et alia huiusmodi simpliciores homines, ut ad deceptionem procliviores, a
via salutis et obedientia Romanae ecclesiae deviantes, in errores varios perfacile
inducuntur. Propterea Gregorius huius muneris peritissimus, et fervore caritatis
incensus, praedicatores vehementer hortatur et monet, ut dicturi ad populum
prudentes cautique accedant, ne dicendi impetu rapti, verborum erroribus quasi
iaulis audientium corda confingant, et cum sapientes fortasse videri desiderant,
decepti speratae virtutis compagem insipienter discindant. Saepe namque verborum
effectus amittitur tum loquacitate importuna, vel incauta, audientium corda
levigantur. et sane in nullo alio rudem ii plebem maiori damno scandaloque
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afficiunt, quam cum vel tacenda praedicant, vel falsa et inutilia docendo, ea in
errorem inducunt. Quae quoniam huic sacrae religioni divinitus institutae, ut nova
et alinea, omnino contraria esse noscuntur, gravi certe accuratoque sunt examine
digna, ne scandalum populo christiano, et suorum auctorum, ac aliorum animabus
interitum pariant. Nos igitur sanctae Dei ecclesiae, cui disponente Domino
praesidemus, quae quidem una est, et unum Deum praedicat, colit, ac unam fidem
firmiter et sincere confitetur, iuxta illud prophetae vaticinium: Qui habitare facit
unius moris in domo uniformitatem, quantum cum Deo possumus posthabitam
reducere, et retentam conservare, quique populo verbum Dei praedicant, tales esse
cupientes, ut eorum praedicatione Dei ecclesia nullum scandalum patiatur; et si qui
corrigibiles sunt, ab his, quae proximis nostrisque temporibus praesumpserunt, cum
nonnullos eorum praeter illa quae diximus, in praedicationibus non viam amplius
Domini in virtute docentes, non evangelium, ut deberent, explanantes, sed conficta
miracula et nova ac falsa vaticinia, aliaque levia et ab anilibus fabulis parum
distantia, magnumque scandalum parientia, nulla devotionis et auctoritatis, eiusque
improbantis ac repellentis haec habita ratione, vastis clamoribus imprimere ac
suadere ubique conantes, et ne pontificali quidem dignitate fulgentibus, et aliis
ecclesiae praelatis parcentes, quibus potius honorem ac reverentiam exhibere
deberent, sed in corum personas ac statum audaciter ac temere invehi consuevisse,
et alia huiusmodi commisisse constat, in futurum abstineant, ut tam periculosum
contagiosumque malum, ac mortifera pestis radicitus evellatur, et a re factum ita
penitus deleatur, ut nec memoria eius remaneat: sacro approbante concilio,
statuimus et ordinamus ut nullus tamclericus saecularis, quam cuiuscumque etiam
mendicantium ordinis regularis, aut quivis alius ad quem facultas praedicandi, tam
de iure quam de consuetudine vel privilegio aut alias pertinet, ad huiusmodi
officium exercendum admittatur, nisi prius per superiorem suum respektive
diligenter examinatus, in qua re conscientiam ipsius superioris oneramus, ac morum
honestate, aetate, doctrina, probitate, prudentia, et vitae exemplaritate ad illud
aptus, et idoneus reperiatur, et hic, quocumque postea praedicaturus accesserit, de
huiusmodi examine et idoneitate sua per literas authenticas seu alias sui
examinatoris approbatorisque episcopis et aliis locorum ordinariis fidem legitime
faciat. Mandantes omnibus qui hoc onus sustinent, quique in futurum sustinebunt,
ut

evangelicam

veritatem, et

sanctam scripturam

iuxta declarationem,

interpretationem, et ampliationem dictorum, quos ecclesia vel usus diuturnus
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approbavit, legendosque hactenus recepit, et in posterum recipiet, praedicent et
explanent nec quidquam eius proprio sensui contrarium, aut dissonum adiicant, sed
illis semper insistant, quae ab ipsius sacrae scripturae verbis, et praefatorum
doctorum interpretationibus, rite et sane intellectis, non discordant. Tempus quoque
praefixum futurorum malorum, vel antichristi dventum, aut certum diem iudicii
praedicare, vel asserere nequaquam praesumant, cum Veritas dicat, non esse
nostrum nosse tempora vel momenta, quae Pater posuit in sua potestate: ipsosque
qui hactenus similia asserere ausi sunt, mentitos; ac eorum causa reliquorum etiam
recte praedicantium auctoritati non modicum detractum fuisse constet: inhibentes
omnibus et singulis clericis saecularibus vel regularibus praefatis, ceterisque
cuiuscumque status, gradus, et ordinis existant, qui hoc onus assument ne de cetero
in sermonibus suis publicis, alia quaque futura ex literis sacris constanter
praedicere, nec illa a Spiritu sancto vel divina revelatione se habuisse affirmare, et
alienas inanesque divinationes asseveranda, aut alio quocumque modo tractanda
assumant, sed ex divinae vocis praecepto evangelium omni creaturae cum vitiorum
detestatione, et virtutum commendatione enucleent et declarent, et pacem ac
dilectionem mutuam a Redemptore nostro tantopere commendatam ubique
foventes, non scindant vestem inconsutilem Christi, sed ab episcoporum et
praelatorum, ac aliorum superiorum, eorumque status scandalosa detractione, quoas
coram vulgo, et laicis non modo incaute, sed etiam intemperanter reprehendunt et
mordent, et ab eis male gestorum expressis quandoque nominibus aperta et
manifesta redargutione abstineant. Denique constitutionem felicis recordationis
Clementis papae quae incipit: Religiosi, quam tenore praesentium innovamus et
approbamus, inviolabiliter ab eis observari debere decernimus, ut hac ratione ad
utilitatem populi praedicantes, et eum Domini lucrifacientes, talentum, quod ab illo
acceperant, superlucrari, et eiusdem gratiam et gloriam consequi mereantur.
Ceterum si quibusdam eorum Dominus futura quaedam in Dei ecclesia inspiratione
quapiam revelaverit, ut per Amos prophetam ipse promittit, et Paulus apostolus
praedicatorum princeps, Spiritum, inquit, nolite extinguere prophetias nolite
spernere hos aliorum fabulosorum et mendacium gregi connumerari, vel aliter
impediri minime volumus. Extinguitur namque ipsius gratia Spiritus, Ambrosio
teste, si incipientibus loqui fervor contradictione sopitur: et tunc Spiritui sancto
inuria certe fieri dicitur. Et quoniam res magni momenti est, eo quod non de facile
credendum sit omni spiritui, sed sint probandi spiritus, teste apostolo an ex Deo
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proveniant; volumus, ut lege ordinaria tales assertae inspirationes, antequam
publicentur, aut populo praedicentur, exnunc apostolicae sedis examini reservatae
intelligantur. Quod si sine morae periculo id fieri non valeret, aut urgens necessitas
aliud suaderet, tunc eodem ordine servato ordinario loci notificetur, ut ille adhibitis
secum tribus aut quatuor doctis et gravibus viris, et huiusmodi negotio cum eis
diligenter examinato, quando quando id expedire videbunt, super quo eorum
conscientias oneramus, licentiam concedere possint. Si qui autem contra
premissorum aliquod committere quidquam ausi fuerint, ultra poenas contra tales a
iure statutas, excommunicationis etiam sententiam, a qua non nisi a Romano
pontefice, praeterquam in mortis articulo constituti absolvi possint, eos incurrere
volumus. Et ut eorum exemplo alii attentare similia minime audeant, eis
praedicationis etiam officium interdictum esse perpetuo decernimus; non
obstantibus constitutionibus, ordinationibus, ac privilegis et indultis, et litteris
apostolicis, ordinibus, et personis praefatis, etiam in Mari magno comprehensis, ac
etiam a nobis forsan approbatis, innovatis, vel etiam de novo concessis, quae quo
ad hoc nolumus eis in aliquo suffragari. Nulli ergo … Si quis autem …“

Příloha č. 3

Popis kontroverze mezi piagnoni a Antoniem Bruciolim z pera Benedetta
Varchiho. Podle Varchiho podání byl Brucioli vyhoštěn pro svoji kritiku života
žebravých řeholníků a jejich vměšování se do politických záležitostí města, což
vzbudilo ve městě rozruch.790
„XXX. [Libro ottavo, pozn. aut.] Al tempo di questi medesimi Signori, i quali
erano tutti vecchi e tutti Piagnoni, fu accusato e preso Antonio Brucioli, e la cagione
fu questa. Trovandosi il Bruciolo per la congiura di Luigi Alamanni e di Zanobi
Buondelmonti rubello in Francia, fu da Massimiliano Sforza, già duca di Milano,
che si trovava quivi in prigion libera, mandato per alcune sue bisogne nella
Lamagna, d´ove tornato di poi per le mutazioni dello Stato con Luigi Alamanni in
Firenze, pizzicava, secondo che le brigate dicevano, d´ eresia, ed era tenuto
luterano; cosa certa è, ch´egli era nemico a spada tratta de´ cherici, e spezialmente
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de´ frati, e gli oppugnava a viso scoperto, dicendo a pien popolo, dovunque si
trovava a ragionare, l´ uffizio loro essere badare a dir degli ufizi, e non impacciarsi
degli Stati ; che non sapeva a che servissero tanti vari abiti e tante diversità di
regole, che tutti avrebbono ad andar vestiti a un modo, e sotto una regola medesima
; la peste delle città, e le rovine delle republiche essere più d´ altri i frati ; e allegava
l´ esempio di Fra Girolamo che aveva diviso e malcondotto Firenze ; diceva ancora,
che dove anticamente ne´ testamenti si facevano de´ lasci alle republiche, o per
fortificazione o per ornamento delle città, o per riparamento de´ fiumi, o per
rassettamento delle strade, oggidì si laciano a´ frati, perchè, ridendosi eglino di
cotali sciocchi, si stiano non a lavorare, come avrebbe voluto egli, citando
l´esempio di San Pagolo, ma a trionfare, e poltroneggiare ne´ conventi. E per queste
e altre cose somiglianti ch´egli diceva tutto ´l giorno, non solamente i frati di San
Marco, de´ quali egli principalmente intendeva, ma tutti gli altri si risentirono, e
comiciarono a gridargli addosso aspramente,e perseguitarlo in tutti que´ modi che
potevano e sapevano ; ed il Foiano tra gli altri, in una sua predica senza nominarlo,
ma descrivendolo di maniera che fu molto peggio che se nominato l´ avesse,
dandogli del briccione pel capo, orò contro di lui acerbissimamente, e al fine disse
che i brucioli non erano buoni ad altro, che ad essere arsi. Era il Bruciolo, per
quello che a me ne paresse, chè in quel tempo lo praticai dimesticamente, uomo
anzi materiale che no, ma lealenaamorevole molto, e tanto costante e ostinato in
questa cosa de´ preti e de´ frati, che per molto che ne fosse avvertito e ripreso da
più suoi amici, mai non vi fu ordine, che egli rimanere se ne volesse, dicendo: Chi
dice il vero, non dice male. Onde questa Signoria lo fece pigliare dagli Otto, parte
come eretico, e parte come quegli che avesse scritto in Francia, che quello stato
popolare era, chi dice tra i trespoli, e chi governato dai Ciompi ; accennando,
dicevano, il gonfaloniere, per tassarlo e volerlo agguagliare a Miche di Lando :
come se Michele di Lando, ancora che scardassiere, non avesse mostrato maggior
animo, e più prudenza usata, che Luigi Guicciardini suo predecessore e molti altri
gonfalonieri nobilissimi non fecero : e perciò noi crediamo che queste cose gli
fussono apposte ; e tanto più che fattogli to(o se stříškou)rre tutti i suoi scritti non
trovarono altro, che alcune traduzioni da lui cominciate della Scrittura Sacra, e una
cifera, la quale egli aveva con Luigi Alamanni : onde, benchè i frati sollecitassero
di fargli dare della fune, fu tanto aiutato dagli amici di Luigi, che gli Otto non furono
d´ accordo a dargliela ; perchè i Signori, non sapendo che farsi, fecero un partito
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per le sei fave, e comandarono agli Otto, che per buone cagioni confinassero
Antonio Brucioli fuori del dominio per due anni. Dissesi allora, che la troppa
caldezza degli amici di Luigi Alamanni nel volerlo favorire l´ aveva disfavorito, e
che i Signori per non parere d´averlo fatto pigliare a passerotto, secondo l´ uso del
favellare d´ oggi, e senza cagione alcuna, gli fecero dar quel confino ; e poi s´
aggiunse, che ´l Bruciolo medesimo, il quale diceva alcuna volta di belle cose, s´
aveva concitato contro da sè stesso il magistrato degli Otto poco innanzi con un
detto, il quale fu questo : trovandosi egli dinanzi a loro signorie condannato da
quelle, per non so qual cagione, in cinquanta ducati d´ oro, che secondo l´ordine di
quel magistrato se ne vanno in più di sessanta, e scusandosi che non aveva un grosso
non che cinquanta ducati, il proposto, il quale lo contrariava, disse con quella
severità e maggioranza che sogliono : Noi te gli faremo ben trovare noi ; a cui il
Bruciolo subitamente rispose : Di grazia, vostre signorie me ne facciano trovare
fino in cento, perchè ho bisogno ancora io di cinquanta. In qualunque modo, di
questa condannagione e confino si favellò assai per tutto Firenze, e molto
dispiacque, che i frati tanto gravemente gli avessono, e tanto scopertamente, puntato
addosso ; dicendosi ch´ egli diceva vero, e che aveva mille ragioni a non voler che
i frati i quali fanno professione d´ avere il mondo rinunziato delle cose secolari, ed
in specialità di quelle che a´ governi degli Stati si appartengono, si travagliassero e
fu ragionato più volte tra uomini prudenti che modo si potesse tenere per dover
liberar Firenzeda così fatto inconveniente ; ciò è tôrre il credito a´ frati di San
Marco, e la reputazione a´ Piagnoni ; e se ben mi ricordo, fu opinione di Messer
Donato Giannotti, che poscia che da´ frati, come da persone indiscrete a
ambiziosissime, non s´ otterebbe mai un tal benefizio, che da loro venisse a dire,
che non nel convento di San Marco, man el palagio de´ Signori s´ avevano le cose
dello stato a trattare e deliberare ; sarebbe ben fatto fare una provvisione, per la
quale si provvedesse, che alla fine d´ ogni magistrato d´ Otto, si dovesse mandare
un bando, nel quale i nomi di tutti coloto che fossero stati condannata si
publicassero, e la cagione ancora perchè stati condannati fossero ; della qual cosa
avverebbe, diceva egli, che in lungo tempo si conoscerebbe, quelli che volevano
parere migliori, essere i peggiori uomini di Firenze.“

Příloha č. 4
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List Iacopa Bonfadia Pietru Carnasecchimu, v níž se zmiňuje o smti Valdése a
vzpomíná na neapolský valdesiánský okruh.791
„Ho inteso per lettere di messer Marcantonio Flaminio che Vostra Signoria ha
avuto febbre acutissima, la quale l´ha condotta appresso alla morte, e che ancora
non è fuor del letto, benché sia fuor del pericolo. Ne ho sentito, come debbo,
gravissimo dispiacere, e, considerando fra me stesso come Vostra Signoria è in ogni
cosa temperatissima e con quanto regolato ordine di vivere si governi, non so
trovare alcuna causa delle tante infirmitá sue, se non che è di troppo nobile
complessione; il che ben dimostra l´animo suo divino. Doveria Iddio, comme i
romani conservavano quella statua, che cadde loro dal cielo, cosí conservare la vita
di Vostra Signoria per beneficio di molti. E lo fará, acciocché cosí per tempo non
si estingua in terra uno de´ primi lumi della virtú di toscana. Vostra Signoria dunque
col presidio di Dio attenda a ristorarsi e vivere con quella allegria con che soleva,
quando eravamo in Napoli. Cosí ci fussimo ora con la felice compagnia. E mi par
or di vederla con un intimo effetto sospirare quel paese, e spesse volte ricordare
Chiaia col bel Pusillipo. Monsignor, confessiamopure il vero: Fiorenza è tutta bella
e dentro e fuori, non si può negare; nondimeno quell´amenitá di Napoli, quel sito,
quelle rive, quella eterna primavera mostrano un piú alto grado d´eccelenzia; e lá
pare che la natura signoreggi con imperio e, nel signoreggiare, tutta da ogni parte
piacevolissimamente allegri e rida. Ora, se Vostra Signoria fusse alle genestre della
torre da noi tanto lodata, quando Ella volgesse la vista d´ogn´intorno per quei lieti
giardini, o la stendesse per lo spaziato seno di quel ridente mare, mille vitali spiriti
se le moltiplicherebbono intorno al cuore. Mi ricordo che innanzi la partita sua
Vostra Signoria piú volte disse di volervi tornare, e m´invitò piú volte. Piacesse a
Iddio che ci tornassimo!... Benché, pensando dall´altra parte, andremo noi, poi che
´l signor Valdés è morto? È stata questa, certo, gran perdita e a noi e al mondo;
perché il signor Valdés era un dei rari uomini d´Europa, e que´ scritti, ch´egli ha
lasciato sopra l´Epistole di san Paolo e i Salmi di David, ne faranno pianissima fede.
Era senza dubbio ne´ fatti e nelle parole e in tutti i suoi consigli un compiuto uomo.
Reggeva conuna particella dell´animo il corpo suo debole e magro; con la maggior
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parte poi e col puro intelletto, quasi come fuor del corpo, stava sempre sollevato
alla contemplazione delle veritá e delle cose divine. Mi condoglio con messer
Marcantonio, perché egli piú che ogni altro l´amava e ammirava. A me par, signor,
quando tanti beni e tante lettere e virtú sono unite in un animo, che facciano guerra
al corpo e cerchino, quanto piú tosto possano, di salire insieme con l´animo alla
stanza, onde egli è sceso. Però a me non incresce averne poche: perché dubiterei
qualche volta che non s´ammutinassero e mi lasciassero in terra come un goffo.
Vorrei vivere, se io potessi: cosí esorto Vostra Signoria che faccia. Le bacio la
mano. Nostro Signore le dia quella prosperitá di vita, ch´Ella desidera.
Dal lago di Garda.“

Příloha č. 5
Výběr z díla Juana de Valdése Le cento e dieci divine considerazioni.
„Una comparazione che mostra in che consiste il beneficio che ha riceputo
l´umana generazione da Dio per Cristo. Considerazione XIII.
Ad un gran Re si ribellorono li suoi vasalli. Per la ribellione egli li condannò a
morte, li privò delle loro facultà, li cacciò fuori del regno. Condennati, privati e
scacciati si posero a servire altri Re forestieri e nemici al loro Re naturale. Onde
stando per alcun spazio di tempo il Re, che era benigno verso gli suoi vassalli,
desiderando ridurre al suo regno coloro che andavano errando e banditi,
primieramente eseguì il rigor della sua giustizia in un suo figliuolo, e dopo mandò
a far un bando generale per tutto ´l mondo, nel quale dichiarò che già la sua giustizia
era satisfatta e che già egli aveva perdonato generalmente a tutti coloro che se gli
erano ribellati, esortandoli a ritornare nel regno e promettendoli la intera
restituzione di quello che avevano perduto. Udirono questo bando coloro che erano
colpevoli nella ribellione, delli quali alcuni, pretendendo di non avere incorso in
essa, non vollero accettare il perdono, parendoli che accettando fussero stati ribelli.
Altri quantunque si conoscessero ribelli, non vollero dar credito al bando, parendo
loro cosa troppo strana che il Re perdonasse loro perchè il suo figliuolo gli era stato
ubidiente. Similmente alcuni altri quantunque si conoscessero ribelli, quantunque
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tenessero per certo il bando, quantunque pigliassero copia di esso, ed essi proprii il
pubblicassero, non pertanto osavano ritornar al regno, anzi per ogni via e modo a
loro possibile s´industriavano d´impetrar perdono dal Re con servizi doni e presenti,
non volendo per niun modo goder della liberalità del Re nè della obbedienza del
figliulo del Re; e non venendo al regno, non gli erano restituite le loro robbe. E così
nè questi nè gli altri godevano del perdono generale, di maniera che, quanto a loro,
tanto era quanto se non fusse stato fatto. Furono alcuni, li quali conoscendosi ribelli
e dando intiera fede e credito al bando, confidando nella parola del Re, accettarono
il perdono generale e vennero al regno, sommettendosi in tutto e per tutto al
reggimento del suo Re. E quantunque al principio dubitassero alquanto del perdono,
tanto più vedendo che non gli erano subito restituite le robbe, tuttavia perseverando
in non partirsi del regno, e vedendo che il Re li trattava bene, e che a poco a poco
gli andava restituendo quello che aveano perduto per la ribellione, parimente essi si
andavano certificando di aver avuto il perdono, e si trovavano contentissimi per
esser venuti a servire il suo Re e star sotto il suo reggimento e governo. E perchè
avevano provato il male della ribellione e dell´esilio, si privavano e si spogliavano
di tutte le amistà e di tutte le intelligenze degli uomini e di tutti li disegni proprii, li
quali, secondo il parer loro, gli potevano un´altra volta fare ribelli. In questo si
occupavano ed in questo si esercitavano, onde guadagnavano a poco a poco tanto
credito col Re, che non solamente gli restituì tutto quello che avevano perduto per
la ribellione, ma gli fece gran doni, e gli trattò di tale maniera come se mai non
fussero stati ribelli. Questa è la comparazione e, quantunque la sia per sè stessa
chiara, non voglio lasciar di dichiararla un poco meglio. E dico che, stando il primo
uomo nel regno di Dio, essendo stato creato alla immagine e similitudine di Dio, si
ribellò contra a Dio, per la qual ribellione fu privato della immagine e similitudine
di Dio, fu scacciato fuori del regno di Dio, e fu condennato a morte; ed in questo
esilio stette quasi tutta l´umana generazione, servendo al demonio longo tempo.
Volendo Dio per la sua misericordia rimediare a questo male, prima eseguì il rigore
della sua giustizia nel suo proprio figliuolo Gesù Cristo nostro Signore, e poi mandò
a predicar per tutto il mondo, come già la sua giustizia era satisfatta e come già egli
avea perdonato a tutti coloro che erano ribelli, e che potevano a suo piacere ritornare
al regno dal quale erano stati scacciati, e che loro restituirebbe la sua immagine e
similitudine che avevano perduta. Questo bando è stato udito per tutto ´l mondo. E
degli uomini alcuni, tenendosi per santi e giusti, hanno pensato che non tocchi a
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loro il perdono, parendogli che, dove non è errore, non ci sia perdono, e così l´hanno
lasciato passare. Altri sebbene si tengono per ribelli, non si fidano del perdono,
parendoli cosa troppo strana che Dio li debba perdonare e ricevere nel suo regno e
restituirli quello, che perdettero per la ribellione, per la giustizia ed obbedienza
alinea. Sono altri che, quantunque si conoschino ribelli e quantunque tenghino per
certo il perdono, ed abbraccino lo Evangelio, il leggano ed il predichino, non per
tutto ciò si possono ridurre ad entrare nel regno di Dio, perchè confidano più in sè
medesimi che in Dio, e così vogliono piuttosto star sotto il governo della loro
prudenza umana che venire al regno di Dio. Costoro pensano di dover acquistar il
perdono della ribellione con la loro industria e diligenza e con li loro meriti. E
perchè tanto costoro quanto gli altri non vengono al regno di Dio, non sentono il
beneficio di esso nè godono della liberalità di Dio nè della obbedienza di Cristo;
alla qual cosa li conduce la loro propria arroganza e presonzione, e così si stanno
smpre nella loro ribellione. Sono altri che si conoscono ribelli a Dio, e donano intera
fede e credito al perdono generale che nell´Evangelio gli è predicato da parte di
Dio, e così subito, senza pensar più oltre, accettando il perdono, se ne vengono al
regno di Dio, renonziando al regno del mondo e al governo della prudenza umana.
Costoro sebben al principio in alcuna materia dubitano, - dubitano del perdono,
dubitano del governo e regimento di Dio -, non appartandosi dal regno, si vanno
certificando nell´una e nell´altra cosa, e tanto più quanto che sentono che Dio gli va
restituendo quella immagine e similitudine di Dio, la quale il primo uomo perdette
per la sua ribellione, con tutti gli altri privilegi perduti per la medesima ribellione.
E perchè la principal pena della ribellione fu la morte, benchè non li liberi dalla
morte temporale, perchè moreno come gli altri, gli libera dalla morte eterna
promettendogli la resurrezione e dandogli il segnale di essa per la vivificazione
interiore e per la risurrezione di Cristo. Costoro vivono in somma alegrezza,
attendendo solamente a mortificare la loro prudenza e la loro ragione umana e tutte
le altre cose che li condussero alla passata ribellione, e li potebbero condurre ad
un´altra. In questo si stanno, in questo perseverano, e così vanno acquistando tanto
favor con Dio, che egli non solamente gli fa sentire il perdono e la felicità, che è
nello stare nel suo regno e possedere in esso la immagine di Dio, ma gli fa molte
grazie e doni, accettandoli per figliuoli. Questo regno si comincia in questa vita
presente ed è continuato nella vita futura; e tutta questa felicità la riconoscono
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queste persone dalla liberalità di Dio, dalla obbedienza del suo unigenito figliuolo
Gesù Cristo nostro Signore.“792
„Per certificarsi l´uomo della sua vocazione. Considerazione XXVIII.
Perchè intendo che importa grandemente che l´uomo sia certo di esser chiamato da
Dio alla grazia dell´Evangelio di Cristo, cioè affinchè credendo in Cristo acquisti
immortalità e vita eterna – perchè questa certificazione opera in lui la risoluzione
col mondo e con sè medesimo, e la mortificazione con la quale è mantenuta la
risoluzione -, vengo a dire che la persona che non averà avuto una vocazione così
evidente così chiara ed esterior come fu quella di san Paolo dopo la venuta dello
spirito santo, o come fu quella degli Apostoli mentre Cristo conversò con gli
uomini, nè così efficace e potente come in alcune persone nelle quali, benchè la sia
interiore, gli effetti sono tanto evidenti, che basta per esteriore, ma averà avuto una
vocazione placida e rimesa come è in quelle persone nelle quali, essendo ella
interiore e non potendosi dimostrare per segni esteriori, per esser alle proprie
esteriormente moderate nelli loro affetti e appetiti -, dico che questa tal persona si
potria certificare della sua vocazione per lo sentimento della sua giustificazione per
la fede. Voglio dire che, quando una persona, essendo mossa alla pietà Cristiana,
ovvero avendo inteso il movimento, dubiterà se fu mossa per esser chiamata da Dio
o per esser sollecitata da amor proprio, - trovando in sè alcuno sentimento della
giustificazione per la fede, cioè della pace della conscienza, che acquistano coloro
li quali credendo fanno sua la giustizia di Dio, potrà bene certificarsi che il suo
movimento alla pietà fu vocazione di Dio e non disegno di prudenza umana,
essendo questo certo, che solamente coloro, che sono chiamati da Dio, senteno in
sè il beneficio della giustizia di Dio, eseguita in Gesù Cristo nostro Signore.“793
„In che consiste il beneficio che gli uomini hanno conseguito da Dio per Cristo.
Considerazione XXXIV.
Un uomo ricco ha una schiava viziosa e mal inclinata, la qual ha li figliuoli così
viziosi e così mal inclinati come è ella. Egli, per esser tali, non li vuol tener in casa
sua per alcun tempo, ma in altro tempo per alcun´altra occasione si contenta di
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tenere e di mantenere in casa sua alcuni di loro, ed eziandio per conservarli si gode
di trattarli come figliuoli, e perchè conosce la loro mala inclinazione e vede che, se
va per via di rigore con loro, sarà impossibile che si mantengono in casa, li perdona
non solamente lo esser nati della schiava viziosa e mal inclinata, - perchè, quanto a
questo, pose l´animo in pace quando accettò in casa, - ma tutto quello che faranno
viziosa e vigliaccamente, tirati e vinti da quella mala inclinazione con la quale
nacquero. Ed essi, col trattamento buono del Signore che se li è fatto padre, e con
li buoni costumi che imparano stando in casa di lui, vanno lasciando quello che
ereditarono dalla vecchia e mala madre e vanno acquistando quello che veggono
nel nuovo e buono padre, e in questo modo vengono ad esser eredi delli beni del
Signore che se li è fatto padre. Con questa similitudine intendo in che consiste il
beneficio di Cristo negli uomini. Il ricco uomo è Dio; la mala schiava è la natura
umana, depravata per la prima trasgressione; li figliuoli sono tutti gli uomini. La
casa di Dio è il regno di Dio; il tempo, nel quale Iddio ammette gli uomini nel suo
regno, è il tempo dell´Evangelio; la occasione è la giustizia di Dio, eseguita in Gesù
Cristo nostro Signore. Per questa si contenta Dio di ammettere nel suo regno quelli
che vengono ad esso, e di tenerli per figliuoli e di trattarli come figliouli; e perchè
conosce la loro mala inclinazione e vede che, se usa con loro rigore, sarà impossibile
che si possino mantenere nel regno, li perdona non solamente il vizio della natura
depravata con la quale nasciamo, che è il peccato originale, - perchè, quanto al
peccato originale, li perdona quando li ammette al regno, - ma tutte quelle cose che
faranno viziosa e vigliaccamente, tirati e vinti da quella mala inclinazione con la
quale nacquero, la quale li è propria e naturale, mentrechè essi vanno combattendo
e contrastando con essa. Onde essi col favor di Dio, il quale di signor li è diventato
padre, facendo loro di schiavi figliuoli, e con li buoni costumi che imparano stando
nel regno di Dio, a poco a poco vanno lasciando quello che tengono della vecchia
mala e viziosa madre e vanno acquistando quello che veggono nel nuovo buono e
divino padre, lasciando di parere e di esser simile alla madre; e siccome, innanzi
che venissero al regno di Dio, avevano e rappresentavano in sè la immagine e la
similitudine della natura depravata, così parimente, entrati nel regno di Dio, hanno
e rappresentano in sè la immagine e la similitudine di Dio, ricuperando quello che
il primo uomo perdette. Con questo intendo in che maniera l´uomo fu creato
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all´immagine e similitudine di dio, e in che consiste il beneficio che gli uomini
hanno ricevuto da Gesù Cristo nostro Signore.“794
„In che consiste la libertà Cristiana, come si conosce e come si esercita.
Considerazione XXXVI.
Per intender bene in che consiste la libertà Cristiana, come si ha da conoscer e da
esercitare, importa molto intendere prima in che consiste la servitù Ebrea, come
s´intendeva e come s´esercitava. La servitù ebrea intendo che procedeva
dall´imperio della legge, la quale minacciando e promettendo teneva gli uomini in
servitù e li trattava come servi. Fra coloro che erano del popolo Ebreo altri per
inspirazione si applicavano alla legge ed altri per openione. E ce n´erano ancora
degli altri che non si curavano della legge; vivendo licenziosamente, non
conoscevano la servitù Ebrea nè si esercitavano in essa. Coloro che per openione si
applicavano alla legge, desiderando e procurando che in loro non fussero eseguite
le minaccie con le quali la legge minacciava li trasgressori, e che in loro fussero
adempite le promissioni che la legge faceva a coloro che la osservassero,
conoscevano la servitù Ebrea, ma non la esercitavano come conveniva, perchè,
essendo governati dal loro proprio spirito, erano superstiziosissimi in alcune cose e
licenziosissimi in alcune altre. Coloro che per inspirazione si applicavano alla legge
e si esercitavano in essa come conveniva, desiderando le promesse di essa e
temendo le minaccie, conoscevano la servitù Ebrea, vedendo che li bisognava stare
sempre ligati alla legge, e si esercitavano in essa come conveniva, tenendosi per
servi e dependendo dalla volontà di Dio, perchè essendo governati dallo spirito
santo, che li inspirava al compimento della legge, erano pii, santi e giusti. Di
maniera che la servitù Ebrea consisteva nella legge ed era conosciuta quando gli
uomini si applicavano alla osservazione della legge, ed era esercitata quando
l´applicazione procedeva dallo spirito santo. Per lo contrario, la libertà Cristiana
consiste nella abrogazione della legge, la quale fu abrogata del tutto nella venuta
dello spirito santo, il quale succedette nel governo del popolo di Dio in luogo della
legge. Fra coloro, che tengono nome di Cristiani, sono alcuni che tentano questa
libertà per spirito santo, sono altri che la indovinano per spirito umano, e sono altri
che nè la sentono nè la indovinano. Coloro che nè la sentono nè la indovinano, sono
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in tutto e per tutto simile a coloro che nel popolo Ebreo indovinavano la servitù
della legge, essendo in tutto e per tutto superstiziosissimi, obbligandosi e ligandosi
non solamente a quello che pensano esser legge di Dio, ma ancora a quello che
sanno esser legge umana, ed oltra a ciò essi medesimi si obligano e si legano ad
altre leggi; di maniera che non sanno nè in che consiste la libertà Cristiana nè la
conoscono nè la esercitano, vivendo li meschini in miserabile e dura servitù. Coloro
che per spirito umano indovinano la libertà Cristiana, sono molto simile a coloro
che nel popolo Ebreo non tenevano conto con la legge; costoro tollendo via da sè
ogni giogo, vivono licenziosamente, non conoscendo nè esercitando, come
conviene, la libertà Cristiana; costoro sono per l´ordinario impii e viziosissimi. Ed
intendo che indovinano la libertà Cristiana con spirito umano coloro li quali, per
suo proprio ingegno e giudicio e per quello che leggono e odono, intendono che´l
Cristiano è libero, li quali, non considerando se sono Cristiani di tal maniera che
appartenga a coloro la libertà Cristiana, vengono a fare licenza di carne la libertà
Cristiana. Coloro che per spirito santo sentono la libertà Cristiana, sono quasi simili
a coloro li quali nel popolo Ebreo si applicavano alla legge; costoro conoscono che
la libertà Cristiana consiste in questo, che ´l Cristiano non sarà castigato per il suo
mal vivere nè sarà premiato per lo suo ben vivere, conoscendo che il castigo è per
gli increduli ed il premio per gli fedeli, conciossiacosachè Dio castigherà coloro che
non crederanno a Cristo e non credendoli non accettarono il patto che egli pose fra
Dio e gli uomini, e che premiarà coloro che crederanno a Cristo e accettaranno
accettaranno il patto di Cristo. Coloro che conoscono in questo modo la libertà
Cristiana, non avendo risguardo nè a castigo nè a premio ed avendo risguardo a
guardare il decoro delle persone che rappresentano nella presente vita, cioè l´esser
membro di cristo, perfettissimo capo, e a viver in questa vita una vita simile a quella
che hanno da viver nella vita eterna, esercitano bene la libertà Cristiana. Perchè,
governati dallo spirito santo, da un canto si trovano e si conoscono liberi ed esenti
dalla legge, tanto che gli pare di poter dire con san Paolo: Omnia mihi licent [Cor.
VI], non temendo di esser castigati per trasgressione nè sperando di dover essere
premiati per osservazione, nella qual cosa sentono e conoscono la libertà Cristiana,
e dall´altro canto si trovano e si conoscono obbligati ad esser simile e Cristo nella
loro vita e costumi e perciò dicono con san Paolo: Non omnia expedient [I Cor. VI],
e stando in questo, si esercitano nella libertà Cristiana. Di maniera che la libertà
Cristiana consiste nella abrogazione della legge, ed è conosciuta quando gli uomini
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non temono il castigo della trasgressione della legge nè pretendono il premio della
osservazione di essa, ed è bene esercitata quando gli uomini osservano il decoro
che appartiene al Cristiano che è membro di Cristo e deve essere molto conforme
in ogni cosa sua a Cristo. di tutto questo raccolgo che, - poichè gli uomini, divinando
la libertà Cristiana con spirito umano, con ingegno e con giudicio si fanno viziosi
ed impii, e non la intendendo si fanno superstiziosi e miserabili, ed intendendola,
conoscendola, sentendola ed esercitandola per spirito santo, si fanno santi, pii e
giusti, facendosi molto simile a Cristo nostro Signore, - è bene che l´uomo si
applichi ad intendere la libertà Cristiana, domandando a Dio il suo spirito santo che
gliela faccia conoscere e sentire e che similmente gliela faccia esercitare. Ed in
questo modo nè il non conoscerla il farà viver con superstizione ed in miseria nè il
conoscerla con spirito umano il farà vivere licenzioso nelli costumi ed impo
nell´animo, e intenderla conoscerla ed esercitarla il farà vivere senza timore innanzi
a Dio con santità e giustizia tutto il tempo della sua vita e dipoi lo porrà glorioso
nella vita eterna con Gesù Cristo nostro Signore.“795
„Per una comparazione si mostra in che consiste l´errore delli falsi Cristiani, e
che cosa è quella che fanno li veri Cristiani. Considerazione XXXVIII.
Questo è certo, che tutti noi guidicaremmo e teniremmo per molto stolidi e per
molto pazzi coloro che, trovandosi fuorusciti di un regno per loro demeriti, ed
essendoli presentata da parte del loro Re una patente col suonome sottoscritta e
sigillata col suo sigillo per la quale li perdona e li fa abili a tornare nel regno, e
pigliando essi la patente e riconoscendo in essa la mano del Re ed il sigillo del Re,
non si curassino di venire al regno, ponendosi e esaminare se il sigillo, col quale fu
sigillata quella patente, era di oro o di rame, ed occupandosi in adorarla e onorarla,
standosi sempre nell´esilio privati del regno e privati della grazia del Re,
procurando per altri mezzi e per altre vie aver quel medesimo che ´l Re graziosa e
liberamente gli ha dato per quella sua patente che essi hanno avuta, letta e
riconosciuta, e che essi adorano e osservano con riverenza, facendo in essa e con
essa quello che non gli importa secondo quello intento per lo quale il re gliel´ha
mandata. Conciossiacosachè quello, che a loro, se fussero savii, toccaria di fare,
saria in ricevendo e conoscendo la patente venirsi al regno e accettare la grazia del
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Re e dopo conservare e guardare molto bene la sua patente in testimonio del
perdono suo, e quivi conosceriano della mano del Re e del sigillo tutto quello che
gli importasse a conoscere. Con questa comparazione e similitudine intendo che
cosa deve far l´uomo, subito che viene in cognizione della predicazione Evangelica,
la quale è come è una patente, per la quale Dio graziosa e liberamente ci perdona
tutti li demeriti, per li quali stiamo in esilio e fuori del suo regno, e ci abilita a
ritornare e ad entrare in esso e a ricuperare la sua grazia e con essa la sua immagine
e similitudine. E intendo ancora quanto è grande ed in che consiste l´errore la
stolidità e pazzia degli uomini li quali, leggendo l´Evangelio, approbandolo e
tenedolo per vero, e non confidando in quello che´egli promette, non entrando nel
regno di Dio, non facendo pace con Dio, si occupano in esaminare e verificare di
Dio e di Cristo cose curiose che a loro non appartengono e che non li sono utili, e
si occupano a servire d Dio e a Cristo in quelle cose che non gli sono dimandate nè
gli sono grate e con le quali per avventura procurano più contra di sè l´ira di Dio.
In questo errore intendo che vengono tutti gli uomini che con prudenza umana si
governano nelle cose di Dio, non conoscendo Dio nè Gesù Cristo nostro
Signore.“796
„Quattro contrassegni da conoscere coloro che pretendono pietà e spirito, non
tenendo nè l´uno nè l´altro. Considerazione XLVII.
Intendendo che li falsi profeti, dalli quali Gesù Cristo nostro Signore ci consiglia
che ci guardiamo perchè si mostrano pecore e sono lupi [Matth. VII], sono
propriamente coloro li quali, avendosi intromessi nella pietà Cristiana, pretendendo
per suoi esercizii e per sue industrie acquistare lo spirito di Dio ed essere spirituali,
e non avendo potuto riuscire col suo intento, restano sempre con li loro animi impii,
quantunque il dissimulino e fingano pietà, quanto ella si può fingere con
superstizioni strane e con altre cerimonie che hanno apparenza di pietà; - ed
intendendo che la causa, perchè Gesù Cristo nostro Signore ci dice che ci guardiamo
da costoro, è perchè sono la più perniziosa peste che sia per coloro che attendono
alla pietà, in quanto, avendo perduta la vergogna al mondo ed avendo rinonziato
l´onore e la riputazione esteriore ed avendo perduto il rispetto a Dio e a tutta la
religione, solamente attendono a far danno quanto ponno alla pietà e alle persone
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che attendono a essa, trovando aperta la porta a ciò per la conversazione e
comunicazione che hanno con le tali persone; - e desiderando che gli uomini pii e
spirituali conoscano questi tali lupi che se gli mostrano pecore, e conoscendoli si
guardino di conversare e pratticare con loro con la simplicità columbina la quale
con lo spirito hanno acquistata, usando la prudenza serpentina la quale gli è
naturale: - ho considerato quattro contrassegni con li quali le persone spirituali
potranno discoprire se colui, che viene a esse, viene chiamato da Dio o viene per
disegno proprio, chiamato dal suo amore proprio, voglio dire se colui, che,
disprezzando la falsa religione la quale seguitano gli uomini del mondo, si vuole
applicare alla vera religione che seguitano li figliuoli di Di, viene disgannato per
sua prudenza e per sua ragione umana o puramente per la partecipazione dello
spirito santo; perchè intendo che li disgannati per prudenza umana sempre sono
impii e sono perniziosi alle persone spirituali. Il primo contrassegno è la molta
affezione alle cose spirituali, dilettandosi in esse e correndo con ansietà dietro a
esse. E chiamo cose spirituali tutte quelle cose che sono propriamente dello spirito
santo e sono interiori e divine, come la lezione della santa scrittura, li ragionamenti
delle cose sante, la continua orazione e la continua adorazione in spirito, cioè il
contentarsi sempre l´uomo di tutto quello che Dio fa, tenendolo tutto per santo e
giusto e per buono, in quanto il tollera la fiacchezza della carne. Il secondo
contrassegno èil totale aborimento di tutte le conversazioni e di tutte le lezioni di
uomini e di libri ne´ quali non si vede alcuna parte di spirito santo. Perchè intendo
che l´uomo, che ha gusato veramente la conversazione e la lezione delle persone e
delli libri nelli quali è spirito santo, non può gustare altri uomini nè altri libri, e se
li gusta è segno che non ha gustati questi altri. Il terzo contrassegno è approvare le
cose dello spirito santo, li concetti e li conoscimenti e li sentimenti che si acquistano
per lo spirito santo, e ciò con l´animo e non con l´ingegno. La prudenza umana
approva alle volte le cose spirituali non con l´animo, ma con l´ingegno, e per
openione e non con sentimento interiore; ed intendo che l´uomo, che, con
sentimento interiore, le conosce, facilmente discopre quando uno le approva con
l´animo o con l´ingegno. Il quarto contrassegno è la mortificazione dell´animo e del
corpo; dell´animo in tutti gli affetti che sono secondo il mondo, fra li quali pongo
principalmente la curiosità per quale si voglia via ella sia palliata e ornata, e del
corpo in tutti gli appetiti che sono secondo la carne. La prudenza umana approva ed
insegna la mortificazione, ma per molto che ella l´approvi ed insegni, non è stato
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mai nè mai sarà uomo che senza spirito Cristiano, voglio dire che senza stare
incorporato in Cristo, la acquisti di tal maniera che non possi essere facilmente
conosciuta dall´uomo che in parte l´averà acquistata per Gesù Cristo nostro Signore.
E pertanto mi risolvo in questo che le persone pie e cristiane potranno securamente
ammettere alla loro conversazione e prattica gli uomini che vederanno affezionati
alle cose spirituali, distaccati e disinnamorati delle cose delle quali non ha parte lo
spirito santo, e da quali vedranno vera mortificazione, tenendo per certo che non
basta la prudenza nè la astuzia umana a fingere nè a dissimulare in tutte queste cose,
benchè basti in alcune di esse, ed ancora in questo non in tutto ma in parte. E questa
parte è facilmente discoperta dalle persone pie e Cristiane alle quali appartiene
usare la prudenza serpentina, di maniera che, servendosi di questi quattro
contrassegni, conoscano coloro che vengono a essi mostrandosi pecorelle, essendo
in effetto lupi; e facendo così, si serviranno dell´aiuto che ci dà Gesù Cristo nostro
Signore.“797
„Donde procede che li superstiziosi sono severi e li veri Cristiani sono
misericordiosi e pietosi. Considerazione LX.
La severità e rigorosità, che vedo e conosco per l´ordinario nelle persone che il
vulgo tiene per devote e spirituali, essendo elle in verità superstiziose e
cerimoniose, quanto al castigare o desiderare di castigare li vizii e li difetti degli
uomini, intendo che procede da due cause. L´una è la propria natura dell´uomo il
quale è inclinato a stimar e apprezzar le cose sue e a condannare e disprezzare le
altrui. E l´altra è la propria natura delle superstizioni e delle cerimonie alle quali è
annexa la severità e la rigorosità, ed è così che, volendo queste tali persone
superstiziose e cerimoniose, che´l suo vivere superstizioso e cerimonioso sia
stimato e prezzato, sono forzate a essere severe e rigorose con opere e con parole
contra coloro ce, non essendo come sono esse, hanno delli vizii e delli difetti
esteriori, acciocchè così sia più prezzato e stimato il loro vivere che tengono per
virtuoso. Ed è ancora vero che, avendo le superstizioni e cerimonie la sua origine e
principio d´alcuna maniera di legge che gli uomini s´immaginano, ed essendo
annexa alla natura della legge la severità e la rigorosità perchè con queste ella si
mantiene e si sostenta, avviene che tanto coloro che attendono alla osservazione
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della legge o delle cerimonie e superstizioni che nascono da essa, quanto coloro che
attendono a fare che gli altri le osservino, sono severi e rigorosi contra coloro che
non le osservono. Di qui intendo la causa donde procedeva negli Ebrei la severità e
rigorosità, per questo non mi maraviglio se coloro, che in esser superstiziosi e
cerimoniosi sono simile agli Ebrei, sono ancora severi contra li vizii e li difetti degli
uomini. E quello che più stimo e che con questo intendo perchè era Dio nel tempo
della legge severo e rigoroso, mostrando agli uomini più severità e rigorosità che
pietà e misericordia, quantunque gli mostrasse l´uno e l´altro. E stimo molto più
intender con questo che, perchè, dopochè Dio mandò al mondo il suo unigenito
figliuolo Gesù Cristo nostro Signore, gli uomini non stanno sotto la legge ma sotto
l´Evangelio, il quale è alieno da severità e da rigorosità, avviene che coloro che
appartengono all´Evangelio, essendo popolo di Dio, non sono severi nè rigorosi
contra li vizii e difetti degli uomini, anzi sono pietosi e misericordiosi. E ancora di
qui avviene che Dio mostra più pietà e misericordia che severità e rigorosità. Di
maniera che l´affetto di severità e rigorosità nell´uomo è indicio di amor proprio e
di animo soggetto alla legge, a superstizioni e a cerimonie, come erano gli animi
degli Ebrei, e l´affetto pietoso e misericordioso è indicio di mortificazione e di
animo liberato per l´Evangelio dalla legge come sono quelli delli veri cristiani,
membri di Gesù Cristo nostro Signore.“798
„Che in soli rigenerati per lo spirito santo, essendo esperienza delle cose di Dio, è
ancora certificazione di esse. Considerazione LXVII.
Tutto quello, che in questa vita si fa, si conosce e s´intende, o è per instinto naturale
o è per esperienza e per scienza e per divina inspirazione e rivelazione. Nelle bestie
è instinto naturale ed esperienza, secondochè ciascuno per sè il può considerare.
Negli uomini è generalmente instinto naturale ed esperienza come nelle bestie,
benchè con maggiore eccellenza; ed è ancora scienza, la quale intendo che consiste
in quello che un´uomo impara dall´altro uomo, non avendo di ciò maggiore
certificazione che la relazione che gli è fatta, ed è tanto nelle cose divine quanto
nelle umane. Negli uomini regenerati dallo spirito santo è instinto naturale ed
esperienza e scienza e di più divina inspirazione e rivelazione. Voglio dire che gli
uomini rigenerati sanno conoscono ed intendono alcune cose per instinto naturale,
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altre per esperienza ed altre per scienza ed altre per divina inspirazione, stando in
loro lo instinto naturale più casto e più puro che negli altri uomini, ed avendo
esperienza non solamente delle cose naturali e umane come gli altri uomini, ma
ancora delle cose spirituali e divine, ed avendo scienza non solamente imparata da
altri uomini ma ancora inspirata e rivelata da Dio. Tutti gli uomini, stando senza
spirito santo, stanno senza esperienza delle cose spirituali e divine, avendo
solamente la scienza di esse che si acquista per la scrittura; onde avviene che
siccome nelle cose umane e naturali delle quali non hanno esperienza, stando con
sola la scienza, stanno con openione senza alcuna certificazione, così nelle cose
divine, stando senza esperienza stanno con openione senza alcuna certificazione. In
quanto, ove non è esperienza, non può essere certificazione, e la esperienza nelle
cose di Dio è riservata a coloro che hanno lo spirito di Dio, li quali, avendo
esperienza delle cose spirituali, sanno che conoscono e che intendono le cose
naturali e umane. Voglio dire che è tanta differenza da quello, che gli uomini
rigenerati sanno conoscnono ed intendono nelle cose divine, e quello che nelle
medesime sanno conoscono e intendono gli altri uomini, per savii che siano, quanto
è da quello, che sanno e conoscono ed intendono nella medicína li medici che sanno
solamente la teorica di essa a quello che sanno e conoscono li medici li quali
insieme con la teoria hanno la pratica. Donde vengo a raccogliere che, non avendo
gli uomini non rigenerati esperienza nelle cose divine, non ponno aver confidanza
nè diffidenza che sia salda e ferma, ma solamente per opinione nella maniera che la
hanno nelle cose umane. E perciò riesce vero quello che ho scritto in un´altra
considerazione [VII] che spesso Dio dà alle persone pie alcune cose le quali non
confidano impetrare, negando loro alcune altre che confidano impetrare, intendendo
che questo avviene, quando il suo confidare ed il suodiffidare consiste in scienza
ed openione e non in esperienza e certificazione. Appresso vengo a raccoglier che,
avendo gli uomini rigenerati esperienza delle cose spirituali, hanno certificazione
di esse, e che, avendo certificazione, hanno ancora confidanza e diffidenza salda e
ferma. E perciò riesce vero vero quello che ho scritto in un´altra considerazione
[LIX] che, per la certezza o incertezza con la quale le persone pie si trovano nella
orazione, ponno intendere quando sono inspirate a orare dallo spirito santo e quando
sono inspirate a orare dallo spirito umano, e per conseguente quando hanno da
confidare a quando hanno da diffidare. Avea Ezechia Re di Giudea esperienza nelle
cose spirituali, e perciò, essendo inspirato a orare nella sua infermità, orò e gli fu
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prolungata la vita secondo la sua confidanza; ed il medesimo Re, diffidando di poter
con la sua orazione impetrar da Dio che rivocasse la sentenza data contra
Gerusalem, non si curò d´orare. Se non avesse avuto esperienza nelle cose divine,
governandosi solamente con la scienza, tanto con più fiducia averia orato,
dimandando la rivocazione della sentenza data contra Gerusalem, quanto che
orando aveva impetrato la rivocazione della sentenza data contra la sua vita, ma,
avendo la esperienza, lasciò di governarsi con scienza, e così stette fermo nella
confidanza e fermo nella diffidenza. E se la esperienza delle cose divine insegna
questo a uno di coloro che avevano lo spirito di Mosè, quanto meglio lo insegnerà
a coloro che hanno lo spirito di Gesù Cristo nostro Signore.“799
„Che solamente la incorporazione in Cristo è quella che mortifica. Considerazione
LXXXIV.
Tornando a considerare quello che altre volte ho considerato intorno alle due
depravazioni che sono nell´uomo, delle quali l´una è naturale ed è ereditaria, e
l´altra è acquisita ed è imparata [Consid. VI], vengo ad intendere che ambidue
queste depravazioni stanno nell´animo e stanno nel corpo, voglio dire che dalli
nostri primi padri tutti gli uomini ereditano questo che nascono negli animi impii e
nemici di Dio, infedeli a Dio e pieni di amor proprio, e nelli corpi nascono viziosi
e male inclinati. E dico di più che con li mali esercizii, con le male compagnie e
con le false dottrine andiamo aumentando tanto la depravazione dell´anima, per la
quale nascemo figliouli d´ira, quanto quella del corpo, per la quale siamo motle
volte peggiori delle bestie. La prudenza umana, non conoscendo la depravazione
naturale dell´animo nè del corpo, anzi non conoscendo se non la depravazione
acquisita del corpo, non ha mai avuto intento a mortificare negli uomini se non
quello che ha conosciuto per male, e di qui avviene che tutte le leggi dottrine e
religioni, che hanno trovate gli uomini, hanno avuto intento solamente a mortificare
la depravazione, e di questo solamente la acquisita; ma Dio, conoscendo
principalmente la depravazione naturale e di questa tenendo per peggiore quella
dell´animo, nella legge di Mosè ebbe intento mortificare l´una depravazione e
l´altra e principalmente quella dell´animo che è più naturale ed è più perniziosa agli
uomini, essendo, come è, più contraria a Dio, e perciò comandava l´amor di Dio,
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l´adorazion di Dio e la confidanza in Dio e proibiva ogni concupiscenza interiore.
Questo che pretendeva far la legge di Dio negli uomini, non lo faceva mai, non già
per la imperfezion sua, ma per la imperfezione degli uomini; ma il fa la
incorporazione in Cristo. Concossiacosachè come prima è incorporato l´uomo per
la fede in Cristo, cominciano a morire in lui la depravazione naturale e la acquisita
a vanno morendo secondochè si va incorporando in Cristo, e vassi l´uomo
incorporando in Cristo secondochè va essendo simile alla morte di Cristo; e mentre
ch´egli va per questo cammino, non gli sono imputate le cose nelle quali erra o per
la depravazione naturale o per la acquisita. E morendo prima in lui la depravazione
naturale e di questa più tosto quella dell´animo che quella del corpo, gli è facilitata
la mortificazione della depravazione acquisita la quale gli resta, acciocchè, come
per esercizio, attenda a mortificarla mentre vive; e la mortifica più tosto con la
considerazione che con gli effetti esteriori. E la considerazione è di quello che patì
Cristo, dell´esser morto nella croce con Cristo ed esser risuscitato con Cristo ed
essere il suo intento vivere nella vita eterna con Cristo, le quali considerazioni sono
di tanta efficacia nell´uomo che, facendogli perdere il gusto di tutte le cose della
vita presente, mortifica in lui tutto quello che è carne ed è mondo, benchè non penso
che muora del tutto infinchè con effetto non muore l´uomo. Da tutto questo si
raccoglie che la prudenza umana non sa che cosa sia mortificazione, e che la legge
di Mosè la comandava, ma non la dava, e che solamente si acquista per la
incorporazione con la quale noi che crediamo siamo incorporati in Gesù Cristo
nostro Signore.“800
„Se la giustificazione è frutto della pietà, e se la pietà è frutto della giustificazione.
Considerazione XCVII.
Volendo esaminare fra questi dui doni di Dio, pietà e giustificazione, quale di loro
si possa dire che sia frutto dell´altro, cioè se la pietà è frutto della giustificazione,
essendo l´uomo prima pio che giusto, e volendo in questo come proceder con
ordine, primeramente dico che per pietà intendo il vero culto divino, che consiste
in adorar Dio in spiritu et veritate, Jo. IV, approvando con l´animo tutto quello che
Dio fa, tenendolo per giusto, santo e buono – in questa significazione intendo che
usa san Paolo questo vocabolo pietà I, Tim I, - e dico che per giustificazione intendo
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la purità dela conscienza, che osa comparire innanzi al giudicio, quale era quella di
san Paolo quando diceva: Reposita est mihi corona iustitiae etc. [II Tim. IV].
Passando più oltre intendo che, chiamando in concilio, per far questo esamine, il
lume naturale, la prudenza e ragion umana, sempre ella dirà e affermerà, che la
giustificazione è frutto della pietà, intendendo che non può avere uno
giustificazione e purità nella sua conscienza, se prima non adora Dio in spiritu et
veritate, dandogli quello che come creatura sua gli deve dare, e che, subito che dà
a Dio quello che gli deve dare, è giusto, avendo nettezza nella sua conscienza. E
così si risolve che la giustificazione è frutto della pietà, poichè dall´essere un uomo
pio, risulta che è giusto. Appresso intendo che, chiamando in concilio, per fare
questo esame, lo spirito santo, lo spirito Cristiano, egli dirà e affermerà, che la pietà
è frutto della giustificazione, intendendo che non può l´uomo aver pietà, adorar Dio
in spiritu et veritate, se prima non è giusto, accettando l´Evangelio di Cristo,
facendo sua la giustizia di Cristo, e intendendo che, subito che l´uomo credendo è
giusto, comincia aver pietà, adorando Dio in spirito e verità. E così si risolve che la
pietà è frutto della giustificazione, perchè l´uomo è prima giusto che pio. Se fusse
vero quel che dice ´l lume naturale, la prudenza e ragion umana, per la medesima
causa seguiria che non è stato nè è nè sarà uomo pio, voglio dire, che interamente e
compiutamente dia a Dio quello che gli deve dare. Ed essendo vero quello che lo
spirito santo, lo spirito Cristiano dice, seguita bene che è stato ed è e sarà un gran
numero d´uomini giusti, perchè sono stati, sono e saranno molti uomini che sono
stati, sono e saranno giustificati per Cristo, accettando e facendo sua la giustizia di
Cristo. Gli uomini, che giudicano che la giustificazione sia frutto della pietà, per il
medesimo dànno testimonio di sèm che giudicano per lume naturale, per prudenza
e ragion umana, come ariano giudicato Platone ed Aristotele, li quali non ebbero
alcuna notizia di Cristo, e costoro in vero non so io quello che sentano di Cristo, del
negocio Cristiano nè dell´Evangelio. Gli uomini, che giudicano che la pietà sia
frutto della giustificazione, per il medesimo caso dànno testimonio di sè, che
giudicano per spirito santo, per spirito Cristiano, come giudicavano san Pietro e san
Paolo, li quali largamente conobbero Cristo ed ebbero dello spirito di Cristo.
Costoro hanno questa opinione di Cristo, che in lui Dio castigò tutti li nostri peccati,
cioè tutto quello che mancamo a quello che come creature di Dio siamo obbligati a
dare a Dio; sentono del negocio Cristiano, ch´egli è un viver sotto ´l governo dello
spirito santo in sanctitate et iustitia [Luc. I], e sentono dell´Evangelio, che è un
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bando che comprende queste due cose: la remissione dei peccati e la giustificazione
per Cristo, e il reggimento e governo dello spirito santo, delle quali due cose godono
coloro i quali, credendo in Cristo, accettano l´Evangelio. Di tutto questo discorso si
raccoglie che coloro, che intendono la giustificazione esser frutto della pietà,
seguitano Platone ed Aristotele, e che coloro, che intendono la pietà esser frutto
della giustificazione, essendo la giustificazione frutto della fede, seguitano san
Paolo e san Pietro. Si raccoglie ancora che questo nome pietà, inteso nel modo che
qui s´intende, non si può attribuire a Dio, perchè egli non deve niente a niuno, anzi
per il contrario ognuno deve a lui, e quello, che egli fa con noi, non è per pietà, non
è per debito nè per obbligazione, ma per compassione per misericordia e per
liberalità, essendo con noi in ogni cosa compassionevole, misericordioso e liberale.
Il che principalmente si dove conoscer in questo che pose tutti li nostri peccati nel
suo preciosissimo figliuolo Gesù Cristo nostro Signore, per metter in noi la giustizia
del medesimo Gesù Cristo nostro Signore.“801
„Come si ha da intendere quello che dice la santa scrittura, attribuendo la
condannazione ora all´infedeltà, ora alle male opere, e la salvazione ora alla fede,
ora alle buone opere. Considerazione XCVIII.
Fra le cose che nelle sante scritture dànno molestia alle persone Cristiane che,
avendo fede, sentono dentro di sè il frutto della fede, che è la giustificazione, ed il
frutto della giustificazione, che è la pace della conscienza, quando voglio esaminare
con essi li loro concetti, li loro sentimenti spirituali, tengo per molto principale
questa che, sentendosi elli giustificati per la fede e per conseguente con pace di
coscienza, non ponno intendere per che causa, parlando Cristo del dì del giudizio,
dice che condannerà altri perchè non averanno operato bene, e che salverà altri
perchè avevano operato bene [Matth. XXV], nè per che causa san Paolo dica che
Dio darà a ciascuno secondo le sue opere [Rom. II], e san Pietro che Dio giudicarà
ciascuno secondo le sue opere [Petr. I]; di che tanto più si maravigliano, quanto che
il medesimo Cristo dice che si salverà chi crederà, e che sarà condannato chi non
crederà [Marc. XVI], e il medesimo san Paolo dice che la fede del cuore giustifica
e la confessione della bocca salva [Rom. X], e il medesimo san Pietro attribuisce la
salute delle anime alla fede [I Petr. I]. E dal non intender questo, avviene che
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ciascuno di essi pensa a questo modo: se Dio mi ha da giudicar secondo le mie
opere, non è dubbio alcuno che mi condannerà, perchè in esse non vi è bontà alcuna;
anzi in quello che pareno più buone, ci è più contaminazione di amor proprio,
interesse, e di propria gloria, di maniera che, se io ho da essere giudicato per le mie
opere, le mie cose anderanno male. Onde, desiderando io levar via questa questa
molestia e questo scrupolo dalle persone Cristiane e spirituali, e salvar la
intelligenza delle sante scritture, di maniera che non si contradicano, penso così:
che nelle opere buone o male non considera Dio la quantità, ma la qualità, la quale
consiste nell´animo di colui che fa le opere, nelle cose ove l´impieghi. Che ciò sia
vero nelle male opere, non bisogna provarlo. E che sia vero nelle buone opere,
consta per quello che Cristo dice di coloro che gettavano li loro denari nel tesoro
del tempio, laudando l´animo di colui che fa le opere [Marc. XII]. E consta ancora
per quello che il medesimo Cristo dice, parlando del dì del giudicio, ove non dice
che salverà coloro che saranno stati caritativi semplicemente, ma coloro che
saranno stati caritativi con esso lui [Matth. XXV], cioè coloro li quali credendo
staranno incorporati in esso; onde pare che dica Cristo che salverà coloro che aranno
usato con lui carità e condennerà coloro che non l´aranno usata. Ora, essendo chiaro
ce non ponno operar con animo pio se non coloro che sono pii e santi, nè ponno
conoscer Cristo nelli suoi membri, per usar la carità con lui, se non coloro che
appartengono al medesimo corpo di Cristo, consta chiaramente che non ponno
operar bene, operar cristianamente se non coloro che sono membri di Cristo, coloro
che hanno dello spirito di Cristo e sono pii, santi e giusti e credeno in Cristo. E
constando questo, consta ancora, che è il medesimo nella santa scrittura il dire che
gluiuomino si salveranno per le loro buone opere e si condanneranno per le loro
male opere, ed il dire che si salveranno per la loro fede e che saranno condannati
per la loro infedeltà. Onde le persone Cristiane hanno da sapere due cose. L´una
che sole esse operano bene, perchè, tenendosi per giustificate per Cristo, non
pretendono di giustificarsi per le loro buone opere, e così, operando, operano
puramente per amor di Dio, e non per amor proprio come operano gli uomini li
quali, non si tenendo giustificati per Cristo, pretendono giustificarsi per le loro
buone opere, e così, operando per amor proprio, per proprio interesse e non per
amor di Dio, non operano bene, perchè le loro opere non aggradando a Dio, non
ponno esser chiamate buone opere. L´altra che giudicandoli Dio secondo le loro
opere, non gli metterà in conto la contaminazione che conoscerà in esse, avendogli
295

perdonato il peccato originale con tutto quello che hanno di essa mala radice, e
perchè gli metterà in conto la fede, che gli arà data, e la purità che sarà nelle loro
opere poche o molte, in quanto saranno frutto di quella fede. E così li salvarà Dio,
mostrando nel giudicio esteriore, che li salva per le loro buone opere, salvandoli
revera con la fede che esso gli arà data. Giustificherà Dio la sentenza con la quale
condennarà gl´impii e superstiziosi e salvarà li pii e santi, allegando l´opere esteriori
dell´una e dell´altra parte, il vivere con santità e giustizia dell´una parte ed il vivere
con ingiustizia e impietà dell´altra parte. Ma questo sarà per gli uomini che non
conoscono nè veggono se non l´esteriore; e nella medesima sentenza coloro, che
conoscono e veggono l´interiore, la radice donde nasce il viver e l´operar dell´una
parte ed il vivere e l´operar dell´altra parte, - essendo più che uomini per la
rigenerazione Cristiana, conosceranno, che la fede ha salvato coloro che si
salveranno, e che la infedeltà ha salvato coloro che saranno condannati. Qui mi
potria dire uno impio, volendo calunniar la santa scrittura, e un superstizioso,
volendo canonizzare le sue opere superstiziose: se questo, che tu di´, fusse vero,
che necessità saria di far menzione dell´opere? non saria meglio, che la scrittura
stessa salda in dire che, chiunque crederà, si salverà, e che, chiunque non crederà,
sara condannato? A costoro risponderò tre cose. La prima, che dal non intender
essile sante scritture procede che trovano inconstanza in esse, e non la trovariano se
le intendessero, e le intederiano se non le volessero intendere con prudenza e ragion
umana, la quale è incapace delle cose che sono dello spirito di Dio, come sono le
sante scritture. La seconda, che avendo Dio, come si è detto, a giustificar la sua
sentenza innanzi agli uomini li quali non veggono se non l´esteriore, è necessario
che alleghi le opere che sono esteriori, quelle che dànno testimonio della fede di
colui che crede e della infedeltà di colui che non crede. E la terza, che essendo tutti
gli uomini prontissimi a operar male e tardissimi a operar bene, pare cosa
necessaria, che la santa scrittura usi questo modo di parlare per raffrenar la
prontezza al male ed incitar la tardità al bene, affinechè, siccome coloro, che
sentono già la rigenerazione e rinnovazion Cristiana, si appartino dal male e si
applichino al bene, solamente per il dovere della medesima rigenerazione e
rinnovazione, per guardar il decoro cristiano, per non contristar, anzi per rallegrar
lo spirito santo, così ancora coloro, che si cominciano a sentir rigenerati e rinnovati,
facciano il medesimo, per far ferma la loro vocazione e per operar la loro salute, e
ciò facciano ancora coloro che non conoscono rigenerazione nè rinnovazione, per
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paura di esser condannati, e così questi siano manco mali e quelli, essendo manco
mali, siano più buoni per proprio interesse, infinchè, avendo cominciato a sentire
gli affetti della rigenerazione e rinnovazione Cristiana, siano ancora essi buoni, non
facendo male e facendo bene, non già per paura e per interesse, ma solamente per
il dovere delle persone Cristiane incorporate nel figliuolo di Dio Gesù Cristo nostro
Signore, al qual sia gloria per sempre. Amen.“802
„Donde procede che gli uomini non credono che in cristo furono castigati tutti li
nostri peccati, o ´l credono con difficultà. Considerazione XCIX.
Considerando la grandissima difficultà con la quale gli uomini si riducono a creder
l´Evangelio, la buona nuova della remission delli peccati, giustificazione e
riconciliazione con Dio, per la giustizia di Dio eseguita in Cristo, conciossiacosachè
ancora coloro, che credono per rivelazione e divina inspirazione, trovano più
difficultà in credere questa remissione di peccati, giustificazione e riconciliazione,
che tutte le altre cose insieme, che crede la Chiesa cristiana -: molte volte mi sono
posto a pensar, donde può procedere questa difficultà, e ultimamente sono venuto
in questa risoluzione, che, per credere questa remissione di peccati, giustificazione
e riconciliazione, trova l´uomo dentro di sè la contradizione della sua mala
conscienza, e per questo avviene, che con grandissima difficultà si riducono a tenere
per giusti coloro che credono per divina rivelazione e divina inspirazione, non
potendosi mai ridurre a ciò coloro che credono per opinione e per relazione. Coloro
che credono inspirati, infinchè non trovano pace nelle loro conscienze, non credono
intieramente all´Evangelio, e ritrovando pace nelle loro conscienze, cessando la
loro contradizione interiore, è levata la difficultà nel credere all´Evangelio. Coloro
che credono insegnati, come mai non trovano pace nelle loro conscienze, mai non
credono all´Evangelio, perchè mai non cessa la contradizione interiore; non
cessando elle nè anco cessa la difficultà nel credere, anzi, mentrechè dura la
contradizione, la difficultà si può chiamare impossibilità. Credono gli uomini
facilmente per relazione delle scritture sante, che Dio è onnipotentissimo,
giustissimo, credono che Cristo è innocentissimo e purissimo da ogni peccato,
credono che Cristo patì per volontà di Dio, perchè in niuna di quelle cose trovano
contradizione interiore che basti a fare che non credano quello che affermano le
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sacre scritture; e, per non escludere il beneficio di Cristo, credono ancora che Cristo
satisfece per il peccato originale, perchè non anco trovano in questo contradizione,
in quanto, perchè, non li accusando le loro conscienze del peccato originale, non
conoscendo in esso propria colpa, facilmente si riducono a creder, ce senza merito
proprio gli è perdonato quello in che non conoscono colpa propria. E quando si
viene al punto di credere, che Cristo satisfeci a Dio per li peccati che ciascuno di
loro commette, - benchè hanno le sante scritture, le quali larigissimamente gli dànno
testimonio di questo, anzi tutte esse in conformità predicano questo, subito si tirano
fuori, perchè trovano la contradizione interiore nelle loro proprie conscienze e così
si risolvono a restringere il beneficio di Cristo solamente al peccato originale,
intendendo a loro modo, o ad ampliarlo ancora alli peccati proprii, ma con la giunta
della propria satisfazione, come se Cristo dicesse: io ho satisfatto per li peccati di
tutti voi, ma con patto che ciascuno satisfaccia per li suoi, - e non considerano la
ingiuria la quale in questo fanno a Cristo; non la considerano perchè non la sentono,
e non la sentono perchè non conoscono Cristo. Coloro, che per dono di Dio credono
che Dio è giustissimo, che Cristo è innocentissimo, che fu opera di Dio il patir di
Cristo, e che patì per il peccato originale, al fine si riducono a credere, che per il
patir di Cristo acquistano la remissione delli peccati, e sono giusti e sono in grazia
di Dio già riconciliati con Dio, considerando in questo modo: se Dio è
innocentissimo, se quello, che Cristo patì, il patì per volontà di Dio, e se la volontà
di Dio fu che egli satisfacesse per il peccato originale, ancora è vero che gli uomini,
che hanno impetrato tutto ´l perdono delli loro peccati, sono giusti e sono
riconciliati con Dio, poichè dal peccato originale ci viene a tutti l´esser peccatori,
ingiusti e nemici di Dio e ci vene il far cose donde crescemo nella ingiustizia e nella
nimistà. Con questa considerazione pacificano le loro conscienze e facilitano ´l
credere e tengono per certo che coloro, che non credono questo, o non credono che
Dio è giustissimo o non tengono che Cristo è innocentissimo o non credono che fu
volontà di dio il patir di Cristo, perchè se ´l credessero crederiano quello che ne
seguita, cioè che patì non per sè ma per loro, e perciò si teneriano per giusti. Qui
intendo tutto questo: prima, la cecità della prudenza umana che non è capace della
verità che predica l´Evangelio; secondo, l´ignoranza degli uomini li quali, non
intendendo donde gli viene questa incapacità, non attendono a rimediarla, ma a
coprirla; terzo, che, satisfscendo cristo per il peccato originale, satisfece per tutto
quello che noi pecchiamo per la mala inclinazione che ci è naturale per il peccato
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originale; quarto, che la fede di coloro, che credono insegnati, non acquitendo nè
pacificando le loro conscienze, non facilita ´l credere che in Cristo furono castigati
tutti li nostri peccati; quinto, che la fede di coloro, che credono inspirati,
acquietando e pacificando le conscienze, facilita il credere che in Cristo furono
castigati tutti li nostri peccati. Ed è così che coloro che hanno questa fede inspirata,
provando ed esperimentando in sè la verità che predica l´Evangelio, vengono a
intender per esperienza quello che prima credeano per inspirazione. Prima credono
che Cristo fu castigato per loro, perch è così gli predica l´Evangelio, ed essi
interiormente sono mossi a credere che ciò sa vero; poi, trovando pace nelle loro
conscienze, intendono, in che maniera Cristo fu castigato per loro. Quelli, che no ´l
credono o ´l credono non inspirati ma insegnati, non trovando mai pace nelle loro
conscienze, non intendono mai, essendo adempitoin loro quel detto del Profeta: Nisi
credideritis, non intelligetis. Esa. VII.“803
„Che la fede cristiana ha necessità d´esser confermata con la esperienza; quale è
la esperienza e come s´acquista. Considerazione CII.
Essendo ´l fondamento del negozio Cristiano il credere, che consiste nell´accettare
il perdon generale per la giustizia di Dio già eseguita in Cristo, pare cosa propria,
che ´l Cristiano si occupi in quelle considerazioni che appartengono al credere, e
così fra l´altre cose, che ho considerato d´intorno al credere, è questa che l´uomo
mai non sta saldo, fermo e constante nella fede cristiana, finchè non tiene in sè
alcuna esperienza di quello che crede. Ed è così certo che tanto tiene di fermezza,
quanto tiene di propria esperienza; e niente più interviene a noi altri che crediamo
con l´Evangelio, di quello che ci avviene con un uomo molto savio e molto
spirituale. Voglio dire che siccome, mentre credemo la sapienza e la spiritualità di
questo uomo per relazione di altri uomini, siamo disposti di maniera che, venedo
altri uomini li quali ci facciano contrario relazione, muteremo l´openione che
tenemo di lui o almeno dubitaremo di essa, finchè, avendo stretta familiarità con
quel tal uomo, conosciamo per esperienza che è vera la relazion che ci è fatta,
perchè allora non basta uomo alcuno a persuaderci il contrario, così ancora, mentre
crediamo quel che dice l´Evangelio, che Dio castigò in Cristo tutti li peccati nostri,
per la relazione che ci fanno coloro che ci predicano l´Evangelio, stiamo a pericolo
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che, venendo altri predicatori che ci dicano ´l contrario, crederemo d´altra maniera
o almeno dubitaremo della prima predicazione, infino a tanto che, avendo noi la
esperienza di quello che ci è predicato nell´Evangelio, stiamo fermi e constanti in
quello che crediamo, non potendo tutti gli uomini del mondo mutare nè alienare in
niuna maniera la nostra fede, poichè è confermata con la propria esperienza. Onde
intendo che il primo e principale intento che debbiamo avere noi che accettiamo
l´Evangelio credendo che in Cristo Dio ha castigato tutto li nostri peccati, è
acquistare la esperienza di questo, affinechè essendo così confirmata la nostra fede,
non sia bastante uomo alcuno di appartarci da essa nè di farci dubitare nè titubare
in essa, come sono bastanti mentre mentre la nostra fede non sta confermata con la
esperienza. E se alcuno mi domanderà, in che maniera si acquista l´ esperienza della
fede, gli responderò che allora l´uomo ha l´esperienza di quello che crede, qundo
ha pace nella sua conscienza, parendogli di poter comparir nel giudicio di Dio con
quella medesima sicurezza che compareria, se fusse visso con la innocenza che
visse cristo, e avesse patito per volontà di Dio quello che patì Cristo. Appresso gli
risponderò che la mortificazione e la vivificazione sono efficacissime esperienze,
con le quali è confermata la nostra fede, conciossiacosachè solamente coloro, li
quali credono, si conoscono giusti in Cristo, hanno mortificazione ed hanno
vivificazione. E se mi domanderà un altro, dicendo: come farò io, che credo, per
confirmar la mia fede con esperienza? gli risponderò due cose. L´una, che si spogli
di tutte le giustificazioni che sono senza Cristo, tanto di quelle che consistono in
non fare, quanto di quelle che consistono in fare, e che, abbracciandosi solamente
con la giustificazione che è in Cristo che consiste in credere, travagli con la orazione
a Dio, supplicandogli che gli faccia sentire la pace della conscienza, che lo
mortifichi, che lo vivifichi. E l´altra, che tenga strettissimo conto con sè medesimo,
con le sue opere, con le sue parole e con li suoi pensieri, con intento di conoscer in
tutte queste cose, quanto ha acquistato di mortificazione e quanto di vivificazione,
e con intento ancora di mortificarsi e di vivificarsi ogni dì più, pretendendo di
acquistare questa esperienza Cristiana, con la quale è mortificata la fede Cristiana.
E a colui, che considerasse di saper come deve fare per spogliarsi delle sue
giustificazioni, e così di quelle che consistono in non fare, come di quelle che
consistono in fare, gli direi che di quelle che consistono in non fare si spoglierà,
conoscendo che, se non ammazza, che se non ruba, se non è fornicario e se non fa
ingiuria al prossimo, è o perchè non è inclinato a ciò o perchè teme la vergogna del
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mondo o la pena con la quale sono castigati quelli peccati in questa vita, e di ciò si
potrà certificare, considerando che non lascia di fare delle altre cose alle quali è
inclinato, che non sono vergognose nel mondo nè sono castigate in questa vita,
come sono l´ambizione l´onore la propria satisfazione e la propria reputazione; e
gli dirò ancora che delle cose, che consistono in fare, si spoglierà conoscendo da un
canto la superstizione che ha posto in alcune, e dall´altro canto l´amor proprio col
quale ha contaminato e imbrattato dell´altre; e in questo modo verrà a termine che,
conoscendosi in sè privato e spogliato d´ogni giustificazione, sarà constretto ad
abbracciarsi con quella che gli offerisce l´Evangelio, mostrandogli come Dio
castigò tutti li nostri peccati nel suo unigenito figliuolo Gesù Cristo nostro
Signore.“804
„Epistola del primo editore alli cristiani lettori.
Celio Secundo Curione, servo di Gesù Cristo, a tutti quelli i quali sono santificati
da Dio padre e salvati e chiamati da Gesù Cristo nostro Signore. La misericordia,
la pace e la carità di Dio, vi sia moltiplicata.
Ecco fratelli, noi vi diamo qui, non le cento novelle del Boccaccio, ma le cento e
dieci considerazioni del Valdesso, le quai di quanta importanza siano vengo a
dichiararvi. Hanno scritto molti, e antiqui e nuovi, delle cose Cristiane, e fra di essi
alcuni meglio degli altri, ma chi meglio, più saldamente e più divinamente abbia
scritto che Giovanni Valdesso, dopo gli Apostoli del Signore ed Evangelisti,
sarebbe forsi difficile a ritrovare. Di grandi libri certamente, ed operosi e molti,
alcuni di loro hanno lasciati, ma, fra quelli, molti eziandio di poca importanza nè
molto al vivere Cristiano necessarii, ma pieni di questioni inutili e di filosofiche
disputazioni, dalle quali mille inconvenienti nella chiesa di Cristo nati ne sono. E
perchè si veda che io dico il vero, ne proporrò qui alcuni di quei inconvenienti, da´
quali si potrà agevolmente far giudizio degli altri. In prima adunque, perchè hanno
scritti di grandissimi libri, non hanno potuto fuggir le menzogne, le follie e le vanità,
perchè, come dice il Savio: Dove sono molte parole, ivi è molta vanità [Ecclesiaste
V]. Poi questi gran scrittori hanno tutta lascrittura tirata a questioni e disputazioni,
e ne hanno fatto una Accademia, dubitando quasi di ogni cosa, talmente che hanno
renduta tutta dubbiosa la dottrina del figliuol di Dio e degli Apostoli suoi, e la

804

Ibid., s. 457-461.

301

infallibile e certissima speranza della eterna vita. Ma questo, che dirò ora, non è
meno importante degli altri inconvenienti: che con suoi amplissimi e quasi infiniti
volumi hanno ritirati gli uomini e alienati dallo studio delle scritture veramente
sante e dalla contemplazione della semplice verità, e hannoli fatti, di discepoli di
Cristo, discepoli degli uomini, a tal che siamo venuti a tanto che più e maggior fede
si dà a quei che si chiamano dottori (come se Cristo e gli Apostoli suoi non siano
veri ed eterni dottori e maestri della Chiesa) che alla semplice dottrina di Cristo.
Questa è la utilità, questa è la edificazione, la quale da quelli immensi volumi nella
chiesa di Dio è ridondata. La qual cosa vedendo il nostro Signor Gesù Cristo, a cui
la salute della sua chiesa più cara che la propria vita è stata, ha eccitato e risvegliato
alcuni, e aperto loro gli occhi, i quali pian piano riducessero le pecorelle sue a´
verdeggianti e salubri pascoli delle scritture sante e a´ puri chiari e soavi fonti della
parola di Dio. Qui ogni uno, secondo il talento cioè il dono ricevuto, si è affaticato;
ma a me pare, e spero che così parrà a tutti quei che della dottrina di Cristo hanno
vero gusto, che queto nostro, in queste divine considerazioni e alcuni atri suoi
scritti, ha così ben considerati, e dati a considerar a noi tutti, gli ufficii dell´uomo
Cristiano, che ben pochi pochi vi possano mettere avanti il piede. Egli non ha già
scritti cotanto grandi volumi e scartafacci, ma piccioli, ma pochi, ma puri, ma chiari,
ma veramente divini. Hanno scritto molti delle virtù e costumi e ufficii di uno uomo
savio e dabbene come Aristotele, Panezio e Cicerone, e fra´ Cristiani Ambrosio e
in questa età Tommaso Venatorio, ma niun di costoro ne ha trattato sì altamente nè
ha dimostrato sì efficacemente nè ha ragionato sì dolcemente nè con tanta maestà
nè con tanta autorità nè con tanta grazia come il Valdesso nostro. Questo, questo è
veramente degno di esser chiamato il libro degli ufficii Cristiani, il libro delle
Cristiane demonstrazioni, e delle veramente divine speculazioni. Egli di ogni
movimento, di ogni azione, di ogni evento, che sotto il cielo si faccia, o da Dio o
dal Diavolo o dall´uomo pio o dall´impio, mostra la origine, la caggione, i progressi
ed il fine, e tutto ciò da´ chiari certi e indubitati principii delle scritture sante,
accompagnati di sì belli e tanto proprii esempi e similitudini e comparazioni e
divisioni e definizioni, che egli è necessario (se pur non vogliamo essere più ostinati
e fuori del senso comune) a consentirvi che cosa debbe l´uomo a Dio, che cosa a sè
e che sl suo prossimo, quanto sia il beneficio di Cristo e a cui utile sia, la infermità
e la potenza di Cristo, la bassezza sua e la grandezza, la mortificazione nostra e
vivificazione, la elezione e riprovazione, e mille altri belli e utili luoghi che
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s´imparano chiaramente, e talmente che con la prattica di questo libro meglio
intenderai tutte le cose necessarie della scrittura santa, che coi grandi e ponderosi
comentarii di molti. Or di questo s. Pietro Paolo Vergerio, come stromento della
divina provvidenza in farlo stampare, acciò da tutti potesse osser venduto e
posseduto. Egli venendo d´Italia e lasciando il finto Vescovato per venit al vero
Apostolato al qual era chiamato da Cristo, portò seco di molte belle composizioni,
e fece come si suol fare quando, o per incendio della casa propria o per sacco ed
esterminio di qualche città, dove ogni uno scampa con le più care e più preziose
cose che egli si trova in casa, così il nostro Vergerio, non avendo cosa più cara che
la gloria del Signor nostro Gesù Cristo, ne recò seco quelle cose le quali ad
illustrarla e allargarla servir poteano. Lasciò adunque i tesori terreni e portossene
seco i tesori celesti e divini, fra´ quali questo ne è uno de´ più belli e più rari che si
potesse immaginare. E sapendo egli che le cose buone ed eccelenti tanto sono
maggiori, megliori e più lodevoli quanto a più persone sono comunicate, lasciommi
queste cento e dieci considerazioni acciocchè io le facessi stampare, il che come
vedete ho fatto, con quanta diligenza ho potuto e saputo. Queste considerazioni,
come sanno molti, furono prima dall´autore scritte in lingua Spagnuola, ma poi da
una certa persona pia e degna in lingua Italiana tradotte, e però non hanno in tutto
potuto lasciar le maniere di parlar che della Spagna proprie sono; e oltre di ciò vi
sono anco qualche parole, ma poche però, del linguaggio dell´autore. Perciocchè
Giovanni Valdesso fu di nazione Spagnolo, di parentado nobile, di grado onorato e
splendido Cavaliere di Cesare, ma vieppiù onorato e splendido Cavaliere di Cristo.
Non però egli seguitò molto la Corte dopochè gli fu rivelato Cristo, ma se ne stette
in Italia, e fece la maggior parte della vita sua in Napoli, dove con la soavità della
dottrina e con la santità della vita, guadagnò molti discepoli a Cristo, e massime fra
gentili uomini e cavalieri e alcune signore in ogni maniera di lode lodatissime e
grande. Pareva che costui fosse da Dio dato per Dottore e Pastore di persone nobili
e illustri, benchè egli era di tanta benignità e carità che a ogni piccola e bassa e
rozza persona si rendeva del suo talento debitore e a tutti si faceva ogni cosa, per
tutti guadagnar a Cristo. E non solamente questo, ma egli ha dato lume ad alcuni
più famosi predicatori d´Italia, il che io so per aver conversato coi medesimi. Non
ebbe moglie, ma fu continentissimo, nè attendeva ad altro, per quanto poteva, che
alla vera mortificazione, nella quale trovandolo la morte, fu perfettamente
mortificato per esser poi perfettamente vivificato nella resurrezione de´ giusti e
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dodersene con Cristo nostro Signore. Morse in Napoli circa l´anno M D XL. Ha
lasciato anco alcune altre belle e pie composizioni, le quali per opera del Vergerio,
com´io spero, sarannovi comunicate. Orsù adunque fratelli e sorelle nella carità di
Dio e nel precioso Sangue di Gesù Cristo, pigliate questo tesoro e pensate che non
sta la cosa nell´averlo e possederlo, ma nell´uso e nel frutto che se ne raccoglie. egli
ha considerate queste belle cose, non per dar pasto alla sola immaginazione, ma per
mandar ciò che avea considerato e risolto in esecuzione. Bisogna aver la scienza sì,
ma alla scienza bisogna accompagnar la pratica insieme, perciò che tutta la lode di
ogni virtù e arte consiste nella pratica e nelle azioni alla virtù e arte convenienti. E
voi che nella lezione delle Cente novelle del Boccaccio e altri simile, spendete tutto
il vostro tempo inutilmente, lasciatele un poco da banda e leggete queste
considerazioni del Valdesso, le quali sono veramente Novelle, perciocchè qui si
ragiona di quella grande, divina e lieta novella dell´Evangelio di Gesù Cristo, del
gran perdono de´ peccati, della riconciliazione con Dio fatta per la morte del
figliuolo di Dio. Qui troverete i veri e santi inamoramenti di Dio e di Cristo con
l´umana generazione, qui intenderete i veri abbracciamenti e veri basiamenti fatti
per mezzo dello Spirito santo e finalmente qui troverete quai siano i veri diletti e
piaceri delli animi, di Dio e di Cristo inamorati e desinamorati del mondo.
E se la lingua non vi par tanto pulita e leggiadra come quella del Boccaccio,
ricordatevi di quel che dice quel gran Paolo Apostolo di Gesù Cristo, che il regno
di Dio consiste nella virtù dello spirito e non nella bellezza del parlare, benchè
neanche questa maniera di parlare è da spreggiare anzi io la trovo molto propria e
bella a ciò ch´esprimer vuole, che è la prima virtù dello scrittore. Ma qui io faccio
fine al mio ragionamento, per non privarvi più della santa lezione di queste divine
considerazioni, le quai legendo anco voi diligentemente e con prieghi a Dio per me
e per tutti considerarete, acciò si possiamo tutti inamorar di Cristo e incorporarsi in
lui, sì come egli è incorporato con noi; a cui sia ogni onor e gloria in eterno.
Da Basilea, M D L, il primo di Maggio.“805
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Výnos z X. zasedání V. lateránského koncilu Super impressione librorum
požadující kontrolu tiskovin biskupy či příslušnýmě pověřenými osobami.806
„Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam,sacro
approbante concilio. Inter sollicitudines nostris humeris incumbentes, perpeti cura
revolvimus, ut errantes in viam veritatis reducere, ipsosque lucrifacere Deo (sua
nobis cooperante gratia) valeamus. Hoc est quod profecto desideranter exquirimus,
ad id nostrae mentis sedulo destinamus affectum ac circa illud studiosa diligentia
vigilamus. Sane licet litterarum peritia per librorum lectionem possit faciliter
obtineri, ac ars imprimendi libros temporibus potissimum nostris divino favente
numine, inventa seu aucta et perpolita, plurima mortalibus attulerit commoda, cum
parva impensa, copia librorum maxima habeatur, quibus ingenia ad litterarum
studia percommode exerceri, et viri eruditi in omni linguarum genere, praesertim
autem catholici, quibus sanctam Romanam ecclesiam abundare affectamus, facile
evadere possunt, qui etiam infideles sciant et valeant sacris institutis instruere,
fideliumque collegio per doctrinam christianae fidei salubriter aggregare. Quia
tamen multorum querela nostrum et sedis apostolicae pulsavit auditum, quod
nonnulli huius artis imprimendi magistri, in diversis mundi partibus libros tam
Graecae, Hebraicae, Arabicae et Chaldae linguarum in latinum translatos, quam
alios, latino ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata
etiam religioni christianae contraria, ac contra famam personarum etiam dignitate
fulgentium continentes, imprimere ac publice vendere praesumunt, ex quorum
lectura non solum legentes non aedificantur, sed in maximos potius tam in fide,
quam in vita et moribus prolabuntur errores, unde varia saepe scandala, prout
experientia rerum magistra docuit, exorta fuerunt, et maiora in dies exoriri
formidantur; nos itaque, ne id, quod ad Dei gloriam, et fidei argumentum, ac
bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur,
ac Christi fidelium saluti detrimentum pariat, super librorum impressione curam
nostram habendam fore duximus, ne de cetero cum bonis seminibus spinae
coalescant, vel medicinis venena intermisceantur. Volentes igitur de opportuno
super his remedio providere, hoc sacro approbante concilio, ut negotium
impressionis librorum huiusmodi eo prosperetur felicius, quo deinceps indago
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solertior diligentius et cautius adhibeatur, statuimus et ordinamus, quod de cetero
perpetuis futuris temporibus nullus librum aliquem seu aliam quamcumque
scripturam, tam in Urbe nostra, quam aliis quibusvis civitatibus et diocesibus
imprimere seu imprimi facere praesumat, nisi prius in urbe per vicarium nostrum et
sacri palatii magistrum, in aliis vero civitatibus et diocesibus per episcopum vel
alium habentem peritiam scientiae libri, seu scripturae huiusmodi imprimendae ab
eodem episcopo ad id deputandum, ac inquisitorem haereticae pravitatis civitatis
sive diocesis, in quibus librorum impressio huiusmodi fieret, diligenter
examinentur, et per eorum manu propria subscriptionem, sub excommunicationis
sententia gratis et sine dilatione imponendam approbentur. Qui autem secus
praesumpserit, ultra librorum impressorum amissionem, et illorum publicam
combustionem, ac centum ducatorum fabricae basilicae Principis apostolorum de
Urbe sine spe remissionis solutionem, ac anni continui exercitii impressionis
suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat, ac demum
ingravescente contumacia taliter per episcopum suum vel vicarium nostrum
respektive per omnia iuris remedia castigetur quod alii eius exemplo similia minime
attentare praesumant. Nulla ergo … Si quis autem …“

Příloha č. 7
List Bernardina Ochina sienské Balíi napsaný v Ženevě 1. listopadu 1543.807
„/A2r/ Bernardino Ochino alli molto magnifici signori, li signori di balía della città
di Siena. Christo giustitia et pace nostra.
Se infin a hora ho scripto a molti e non a te, Siena, città mia, non è stato per defecto
d´amore. Ma perché, sapendo quanto – chome di me tenera et amorevole patria – ti
se´ carnalmente dolta et afflicta della mia partita, non mi bastava l´animo di poter
così subito satisfarti, consolarti et con spiritual fructo darti lume del vero. Ma hora
che ´l tempo ha in parte mitigato el tuo dolore, talché con animo più quieto,
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tranquillo et charo potrai discernere meglio el vero, mi so´ resoluto scriverti, non
per excusar la /A2v/ mia partita, essendo stato già necessitato farlo (per honor di
dio) in più resposte le quali sonno in luce et puoi vederle, né con animo di explicarti
tutte le verità che sonno necessarie credersi et sapersi dal christiano et longo tempo
sonno state sepulte nel regno di Antechristo, per non esser possibile farsi in sì breve
epistola et per haver già incominciato a farlo in alchuni sermoni che sonno impressi
et penso di continuo sequir con la gratia di dio mentre che li piacerà darmi vita.
Ma ho pensato a voi, magnifici signori di balía, fare una confessione della mia fede
quanto a uno articolo solo, dalla viva fede del quale pende tutta la salute della vera
chiesa di Christo et la ruina del regno di Antechristo, però per epso so´ perseguitato.
Et questo è che io credo et confesso con Paulo che, essendo li homini (per el peccato
del primo parente) figlioli de l´ira et della dannatione, morti et impotenti a relevarsi
et a reconciliarsi con dio, Christo /A3r/, iustitia nostra mandato dal suo etterno
padre, con atribuirsi li peccati delli suoi electi et offerirsi in croce per epsi, ha
satisfacto plenissimamente et in tutto placato l´ira di dio, imo adoptati per figli del
suo etterno padre et facti suoi heredi, richi di tutti li divini tesori et gratie. Et tutto
per Christo, per mera gratia et misericordia di dio, senza che ´l meritassemo o
facessemo alchuna opera la quale in tutto o imparte fusse di tal gratie degna. Talché,
non perché gli electi aprano li ochi, cognoscano dio, vanno a epso et operano in
gloria sua opere sancte o si fanno forza di operarle, però dio li accepta, abraccia et
li ha electi. Ma perché per mera gratia li ha electi in Christo, però li chiama
internamente et tira a sé, li apre li ochi, li dà lume spirito gratia et li fa far opere
buone in gloria sua; in modo tale che, benché l´impio sia libero in far et non far
molte opere humane et basse, niente di meno, infin che per Christo non è regenerato,
essendo captivo et servo del pecca/A3v/to, non può operar opere divine et alte per
non esser in sua libertà di operare né in tutto né in parte in gloria di dio. Et questo
perché non è in alchun modo in sua potestà l´haver spirito, lume sopranaturale, fede,
speranza, charità et l´altre virtù necessarie per operar a gloria di dio. Imo l´impio,
mentre che è impio, se ben facesse tutto quello che potesse, non solo non amarebbe
dio con tutto ´l core et el proximo (infin alli inimici) chome se medesimo, ma non
oservarebbe straccio della divina legge nel modo che è obligato. è ben vero che
farebbe dell´opere extrinseche, ma non a honor di dio, sì chome è tenuto. Però, né
satisfarebbe a un minimo suo peccato o obligo, né meriterebbe apresso a dio
beneficio alchuno, né si disporebbe immodo alchuno alla divina gratia. Imo in tutte
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quelle opere sue pecarebbe non per farle, ma per non farle a gloria di dio sì come è
obligato. Né per questo debba l´impio mancare di andare a udir la parola di dio, di
fare /A4r/ elemosine, orationi et simile opere, imperoché ´l non farle peccarebbe
molto più. Dio vuole ch´el si passi per simile mezi et che se li obedisca nel modo
potiamo con ricognoscere ogni gratia in tutto da dio per Christo et in nissuno modo
da noi.
Ma di poi che siamo per Christo liberi del peccato et che per fede regenerati, se ben
restano in noi le prave concupiscentie a exercitio di virtù, nientedimeno haviamo
un cor novo et tale che non li consentiamo né obediamo, imo li repugniamo. Alhora,
essendo veramente liberi, liberamente et con spirto operiamo opere grate et accepte
a dio, secondo le quali ci renderà; non perché in sé sien degne di esser premiate,
essendo (anco quelle de´ giusti) sempre imperfecte et non tali quali ci sarebbe debito
et si converrebbe alla infinita bontà d dio: benché tali difecti non ci sieno imputati
per esser noi già membri di Christo. Ma li iusti saranno premiati secondo le opere
loro in quanto che quelli che haranno facte migliori /A4v/ opere haranno hauto
maggior lume della bontà di dio et con maggior fede abracciato per suoi li tesori di
Christo: però se ne saranno più insignoriti, li goderanno con maggior sentimento
spirituale et saranno più felici, ma non già per la dignità delle loro opere ma per la
dignità delle opere di Christo et per mera bontà et misericordia di dio. Però, benché
potiamo satisfare alchuna volta alli debiti et oblighi che haviamo con li homini et
apresso di epsi meritar qualche gratia, nientedimeno non potiamo in modo alchuno
satisfare a un delli minimi oblighi et debiti che haviamo con di oné meritar apresso
a lui una minima gratia. Imo di continuo crescano li oblighi nostri et, remoto
Christo, tutte le opere nostre pesate alle bilancie della divina iustitia sono degne di
punitione. è pur vero questo che, se havessemo a gloriarci delle opere, io potrei
gloriarmi sopra molti altri imperoché con Paulo facevo proficto nel mio iudaismo
sopra molti miei coeta/A5r/nei. Ma ora, col medesimo Paulo, reputo come fango
tutte le opere et iustitie mie né cerco se non di posseder Christo con fede per mio et
di esser trovato in epso richo, non delle mie iustitie et opere, ma delle sue.
In conspecto di dio adunque non vedo altre satisfactioni che quelle di Christo, né
altre indulgentie se no´ quelle che per lui haviamo; et solamente in Christo vedo
esser purgati li peccati de´ suoi electi et plenissimamente. Et se ben dio alchuna
volta li castica, non è per satisfarsi né per purgargli da´peccati o della pena ad epsi
debita, essendosi tutto adempito a sufficientia et suprabondantia in Christo, ma per
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svegliargli, humiliargli, preservagli et exercitargli in tutte le virtù, con forgli ogni
dì più perfetti. Non vedo anco altri tesori spirituali et meriti che quelli di Christo,
né altre gratie et benedictioni et iustitie. Et è empiissima cosa patire o operare con
intento di satisfare in conspecto di dio alli peccati o alli oblighi che haviamo con lui
o con ani/A5v/mo di meritare apresso a dio. Perché è un dir che Christo non ha
satisfacto in tutto né meritatoci ogni tesoro et gratia, ma che in parte siamo salvi per
noi, con diminuir la gloria di Christo (la quale per epso si debba tutta dare a dio) et
darne parte a l´homo (al quale non si conviene se non oprobrio, confusione,
vergogna et vituperio).
Credo anco et confesso che al mondo non fu mai né sarà altra vera, pia et sancta
religione seno´ quella di Christo, la qual consiste in creder vivamente che siamo in
tutto purgati da´ peccati per Christo et per lui reconciliati col padre, iustificati,
sanctificati, adoptati per figlioli di dio et facti suoi richissimi et felicissimi heredi.
Et colui che questo crede con maggior fede è miglior christiano et religioso. Tutte
le altre religioni nelle quali li homini cercano, credano et pensano iustificarsi,
purgarsi et arichirsi da sé (da tutto o imparte) sonno impie et tanto più quanto che
più patano o si affadicano a questo fine con sotterrare el gran be/A6r/nefitio di
Christo. Né per questo damno ne ritrago dalle buone opere, imo nissuna cosa è che
tanto exciti et serva a ben operare sì chome questa viva fede: che siamo salvi in
tutto per Christo, per mera gratia et bontà di dio et in nissun modo per nobilità,
dignità, bontà o prectiosità di opere nostre. Agiongo anco di più che è impossibile
farsi da noi una opera veramente buona, grata et accepta a dio, se non haviamo
questa viva fede. Imperoché, mentre che l´homo pensa almanco imparte potere
satisfare et meritar da sé, non opera mai in tutto a gloria di dio. Et questo perché,
non sentendo el gran beneficio di Christo di esser salvo in tutto solamente per lui,
resta sempre in amor proprio et confidentia di sé, però opera per interessi suoi. Ma
quando in Christo sente tanta bontà di dio che solamente per Christo et per gratia
crede esser salvo, alhora, non havendo più causa di operar per sé et scuoprendoseli
supremamente la gran charità di dio in Christo, è sforzato a ope/A6v/rar non da
servo per timor di pena o speranza di premio, ma da figlio per impeto di spirito et
di amore a gloria di dio. Et queste sonno l´opere che li sonno grate.
Credo anco et confesso essere una sola universale sancta et catholica chiesa di
Christo, cioè la congregatione de li electi et di quelli che credano in tutto esser
iustificati per Christo. Questa è quella che non può errare in cose che importino alla
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salute stante in epsi lo spirito santo. Et se li electi qualche volta cascano non però
periscano, imperoché Christo è con epsi sempre et sarà infin alla consumatione del
secolo.
Credo anco et confesso che tutti li electi si salvano per Christo et per mera gratia
et non per alchuna opera loro: né in tutto, né imparte. Et credere così è l´unica fede
per la quale li veri et boni christiani sonno differenti da tutte le altre false fedi,
religioni et sette. Imo in questa fede consiste tutta la somma della christianità. Et
in più credo et confesso questo essere l´unico et vero evangelio di dio /A7r/,
promesso per li profeti nel vechio testamento, predicato da Christo, da Paulo,
dall´apostoli et dalli sancti. Di questa verità ne sonno piene le scripture sacre et in
particulari le epistole di Paulo alli romani et galati. Questa è quella evangelica verità
per la quale Christo fu crocifixo, lapidato Stephano et li profeti di dio, li apostoli et
sancti persequitati incarcerati flagellati et morti.
Per questa verità so´ fuor di Italia persequitato a morte et dalli antechristiani hauto
per exxcomunicato. Ma la causa è sì iusta per la qual pato che mi scusa per se stessa.
Se erro in questo articolo hanno anco errato dal principio del mondo infin a hora
tutti quelli che in verità sonno stati sancti, precipue li apostoli et singularmente
Paulo, imo et Christo. Et meritano tutti di essere excomunicati, reprobati et
maledicti. Imo se in questo erro si doverebben bruciar li evangelii, l´epistole di
Paulo et tutte le scripture sacre, imperoché l´evangelio sarebbe un ingan/A7v/no,
falsa la fede di Christo et impia la religione. Il che è impossibile, imperoché ´l
spirito di dio et le scripture sacre rendano testimonio di questa verità. Studiatele,
con humiliarvi di core a dio, et vi darà lume del vero.
Ho incominciato, et con la divina gratia sequirò, di dare in luce, sommariamente et
volgarmente, quelle cose che sonno necessarie al christiano, acciò siate inexcusabili
apresso a dio. Direte: «Le tue opere sono prohibite legersi ». Rispondo che questo
è evidente segno che le danno lume del vero et epsi non vorebbeno esser scuperti.
In quelli miei sermoncelli non vi è in substantia altro che le proprie sententie et
parole delle scripture sacre. Però in prohibirle prohibiscano alli populi la parola di
dio. Vedete se sonno impii et se se li debba obedire! Et dall´altra parte, ne le
publiche scole et per li pulpiti, lasiano legere et predicare prophana, heretica, impia
dottrina. Purché non tolghino l´acqua a´ lor mulini!
La luce dello evangelio non è piccola /A8r/ che, se sete in epsa, haviate da temer
che io v´inganni, imo è sì grande che (secondo Paulo) è ascosa solamente a quelli
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che periscano; et se sete in tenebre dovete farvi beffe di chi vi proibisce el lume.
Non amo sì poco la mia patria che io volesse ingannarla, imo li miei, me stesso et
Christo. Se anco io fusse solo in credere et confessare el vero evangelio, et voi non
mi credesse, havreste qualche apparente scusa. Ma non vedete che la maggior parte
de´ christiani hanno aperti li ochi al vero, maxime i nobili, pii et veramente docti
spiriti? Oh, se in Italia, in Francia et nella Spagna potesse liberamente predicarsi lo
evangelio sì chome in Germania! Quasi ognuno lo acceptarebe, sì potente è la
verità.
Ma, con tutto che sien prohibiti li libri christiani et el predicarsi la pura parola di
dio (et di più puniti crudelissimamente quelli che confessano o si mostrano amici
dello evangelio), nientedimeno quanto sono più persequitati, exprobrati, incarcerati,
bruciati et morti /A8v/ più crescano. Se vedesse el numerodelli segreti christiani
che sonno in Italia, in Francia et nelle altre parti del mondo, vi stupireste. Se la non
fusse opera di dio si dissolverebe sì chome dixe già Gamaliel. Ma la va sempre
crescendo.
Forse potete dire che questa sia doctrina nuova? è quella de´ propheti, di Moisé, di
Christo, de li apostoli et di tutti li sancti: quella che incominciò al principio del
mondo, è durata infin a hora et durarà sempre. Vero è che per un tempo è stata
sepulta. Et in modo tale che, quando alli tempi nostri Christo incominciò a dar di sé
un poco di lume, se verificò quello che già predixe quando dixe: «Credi che quando
verrà el figlio de l´homo, cioè a manifestarsi in spirito, troverà fede in terra?».
Chome un fulgur et un baleno che vien da oriente e subito appare in occidente, imo
illustra tutto, così fa adesso lo evangelio. Doctrina nuova sonno le humane et
diaboliche inventioni et traditioni che si predicano nel regno de Antechristo
sforzandosi non di cap/B1r/tivar la loro carnal prudentia et sensualità alla parola di
dio ma di tirar col li argani d´ogni sexto alli loro propositi le scripture sacre, con
corromperle et depravarle et con servirsi del nome solo di Christo, della sua chiesa
et religione, imporlo di nuovo in su la croce.
Forse ch´el credere che siamo salvi solamente per Christo, per mera gratia et bontà
di dio, è doctrina sospecta? Imo è securissima. Talché, se ben non havesse per sé el
testimonio delle scriture sacre et del spirito sancto, in ogni modo è sì clara che per
se stessa si manifesta vera, sancta et divina, perché dà tutta la gloria a dio et a l´homo
ignominia et confusione. Et in queste due cose si può né excedere né errare. Christo,
quando volse provar a li hebrei (li quali calumniavano la sua doctrina) che l´era
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vera, sancta et divina, el demostrò con questo mezo, perché la dava tutta la gloria a
dio. Sospecta vi debba esser la doctrina d´Antechristo, perché exalta l´homo con
deprimer Christo. L´homo /B1v/ non è altro che uno impio et venenoso verme et
nella sua salute vuol essere compagno di Christo!
Forse che non ce è stato predicto tutto quello che ora haviamo inanti alli ocho? C´è
stato pur predicto che Antechristo debba venir et che ´l suo regno debba succedere
a l´imperio romano, sì chome Paolo scripse, che sarà homo di peccato, figliolo della
perditione, che sederà nel tempio di dio et si demostrarà al mondo come se ´l fusse
dio? Imo per questo si chiama Antechristo, perché si mettarà innanti a Christo et si
farà adorar in loso suo et extollendosi sopra dio: li sarà contrario. Alhora,
abondando la iniquità, epsa abominatione starà nel loco sancto.
Ditemi, non haviamo viste tutte le predicte cose nella tirannide papistica? è stato
anco predicto, non solo che le opere loro saranno di Satana, ma che la doctrina loro
sarà di demonii. Et epsi dicano che non possano errare! Paulo dice che l´homo
animale non intende le cose del spirito /B2r/. Et loro, essendo carnalissimi et
impiissimi, non solo presummano di volere giudicar, sindicar et dannar le cose
divine et spirituali, imo (caminando alla ceca) vogliono che se li creda che non
possano errare.
è stato pur predicto che farà alhora tal tribulatione che non fu mai la simile et che
sedurranno et ingannaranno el mondo infin con segni, miracoli et prodigii mendaci
et falsi. Talché, se quelli giorni non fusseno abreviati, ognuni si damnarebe, infin
alli electi, se ´l fusse possibile. Ma dio li abreviarà per lor respecto. è stato pur
predicto et predicato che la chiesa debba reformarsi. Non vi par forse che ne habbi
bisogno, et non mancho nella doctrina che ne´ costumi?
Haviamo anco incominciato a vedere verificarsi quello che già Paulo predixe, cioè
che Cristo occiderebbe Antechristo non con le forze humane ma col spirito della
sua bocca, cioè con la sua parola et che ´l destrugerebbe et anihilarebe el suo regno
col mostrarsi in spirito claro et illu/B2v/stre et dar lume di sé alli suoi eletti. Ditemi,
si vede pur che già è incominciato a cadere el suo regno. Et che sia el vero, dove è
hora quel credito, quella reputatione, maestà, reverentia, obedientia, auctorità,
dominio, tirannide infin nelle conscientie che già li papi con ingannar el mondo
havevano da un venticinque anni in là? Dove è quella affluentia di populi i quali
corrivano a Roma dove sonno tante loro rendite et entrate? Già el mondo si fà beffe
delle loro indulgenze, iubilei, absolutioni, benedictioni, reconciliationi, meriti et
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gratie. Et così delli loro interdicti, excomunicationi, censure et maleditioni. Et se
una scintilla sola da un sì poco tempo in qua ha dato tanto lume del vero, che credete
faranno hora tante torcie accese?
Al mondo non furno forse mai, da li apostoli in qua, sì clari spiriti, né anco sì ben
discusse le scripture sacre sì chome hora. Questa è opera di dio el qual vuol sempre
honore delle sue imprese. Venciarà adunque. Però col sangue de´ mar/B3r/tiri el
qual si sparge di continuo in diverse parti del mondo. Et si verificarà quello che
dixe Christo: che ´l suo evangelio sarebbe predicato per tutto ´l mondo. Et alhora
verrà la fine.
Non vedete che non adoran già più Antechristo seno´ certi homini carnali per
interessi propri et gente data in reprobamento? Et se el populo ebreo non acceptando
Christo quando venne in carne non fu excusato apresso a dio (per dire: « Li nostri
prelati dicano che non è el messia ma un seductore et non possono errare. Li
haviamo a credere? Et non debbiamo volere essere più savi di tutti li altri? La nostra
sinagoga et chiesa l´ha repudiato. Siamo obligati a fare el simile anco noi ») non
saranno anco scusati quelli che hora non acceptano Christo, el qual si mostra in
spirito. Né li giovarà el dire sì come molti dicano: « Noi voliamo credere secondo
che ci hanno insegnato li nostri parenti et secondo che haviamo trovato credere li
altri. La nostra chiesa et i nostri prelati non possano errare et credan così /B3v/. Non
voliamo saperne più di loro». Imo tanto manco saranno excusati quanto che hora
Christo si mostra con maggior clarità et quanto che hora sonno in diverse parti del
mondo tante cheese, tanti populi et nobili spiriti che hanno riceuto lo evangelio et
quanto che la chiesa di Antechristo è più corropta in doctrina et costumi che non fu
mai la sinagoga de li ebrei. è possibile che non vediate la lor falsa religione esser
piena d´humane inventioni, hipocrisie, superstitioni, idolatrie et abominationi?
Oh quanto saresti felice, et si sarebbe per te, se ti purgasse, Siena mia, da tante
ridicule, pharisaiche, fastidiose, pernitiose, stolte et impie frenesie di quelli che
mostrano di esser li tuoi sancti et sonno epsa abominatione apresso a dio, et
pigliasse la pura parola di dio et el suo evangelio nel modo che ´l predicò Christo,
li apostoli et quelli li quali in verità l´hanno imitato! Non vuoi fare qualche
demostratione verso di Christo, essendo dotata di tanti nobili spi/B4r/riti? Vuoi
forse esser l´ultima a cognoscer Christo? Apre, apre horamai li ochi al vero, aciocé
cognoscendo el figliolo di dio per ogni tua iustitia, sapienza, salute et pace, vivendo
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a dio sempre felice, li renda ogni laude, honore et gloria per Iesù Christo signor
nostro. Amen.“

Příloha č. 8
Vybraná kázání Bernardina Ochina – kromě první předmluvy, kde hovoří o svém
odchodu z Itálie, aby mohl svobodně kázat evangelium, se jedná o kázání na sporná
témata, a to sice odpustky, existenci očistce a oprávněnost mnišských slibů.808
„Proemio
In Cristo fratello Bernardino senese alli pii, candidi e sinceri lettori salute
All´impii Cristo non satisfece; imo quanto piú se gli demostrò divino, tanto piú el
perseguitorno. Se Cristo non gli satisfece lui, molto manco gli potrei satisfare io.
Però, lassandoli da parte, alli pii dirò che, quando avessi potuto in Italia predicare
piú Cristo, se non nudo, sí come come ce ´l donò el Padre e di doverebbe, al manco
vestito e velato, come giá in parte mi sforzavo di fare, pur a buon fine, per non
offendere i superstiziosi, non mi sarei partito. M aero venuto a termini tali, ch´el mi
bisognava, stando in Italia, tacere, imo mostrarmi inimico dell´Evangelio o morire.
Edio, non volendo negar Cristo, sí come non dovevo, e non avendo speziale
revelazione né particulare spirito d´andare volontariamente alla morte, per non
tentare Dio, elessi partirmi, sí come m´ha insegnato Cristo e con la dottrina e con
l´esemplo, ché anco lui fuggí piú volte e in Egitto e in Samaria e in Galilea, e piú
volte si nascose. Il che fece anche Paulo ed altri santi. Quando verrá l´ora mia, Dio
mi saprá trovare pertutto. So bene che, s´el pio ed anco el prudente considerará
quello che ho lassato in Italia, a quante calunnie mi sono esposto e dove sono andato
in questa mia ultima etá, che sará certo ch´el mio partirmi non nacque da umana e
carnal prudenzia, né anco da sensualitá, sí come spero in Cristo, che la mia vita
demonstrará; imo sa Dio che la mia sensualitá se dolta che Cristo tanto abbi possuto
in me. Dapoi adunque, Italia mia, che con la viva voce non posso per ora piú
predicarti, mi sforzarò scrivere e in lingua volgare, acciò sia piú comune, e pensarò

808

Paladino, Giuseppe (a cura di), Opuscoli e lettere di riformatori italiani del Cinquecento, vol. I,
s. 119-120; 172-179; 188-192.

314

che Cristo abbi cosí voluto, accioch´io non abbi altro respetto che allaveritá. E,
perché la giustificazione per Cristo è principio della vita cristiana, però
incominciarò da essa nel nome di Giesú Cristo, nostro Signore.

Predica XVI
Delle indulgenzie.

Nella primitiva Chiesa fu ordinato, ottimamente, che gli enormi pubblici peccati
fusseno puniti pubblicamente, non per satisfare a Dio e alla sua giustizia, alla quale
abbondantissimamente ha satisfatto Cristo per noi, ché non potevamo, ma a terrore
e acciò non s´avesseno a commettere simile errori; e a questo fine fu(u se stříškou)
ordinate le pene canonice, le quali potevano diminuirsi, relassarsi, commutarsi, e in
parte o in tutto perdonarsi da quelli che avevano tale autoritá.
Talché, se uno aveva blasfemato Dio publicamente, per il che, esempli grazia,
doveva, secondo le pene canonice, un anno con la correggia al collo la festa stare
alla porta della chiesa a domandare perdono a chi entrava e usciva, l´episcopo suo
e quelli, ai quali era concessa questa autoritá, potevano commutare quella pena,
diminuirla in parte o perdonarla in tutto, secondo che vedevano essere espediente.
Donde nacque che a poco a poco el cieco vulgo incominciò a pensare che i suoi
prelati avesseno autoritá di rimettere la pena, che è debita alli peccati, secondo la
giustizia di Dio, imo che potesseno remettere infino le colpee plenariamente. E i
prelati, visto che questo era un ingrandirli e un fargli tenere per dèi in terra, oltre
l´utile che n´avevano in vendere queste tali loro indulgenzie, favorirono questa
opinione, con offuscare, diminuire e quasi in tutto to(o se stříškou) la vera
indulgenzia, che abbiamo per Cristo.
Donde sono nate innumerabili superstizioni, simonie, idolatrie, inganni, falsitá,
rapine e tradimenti d´anime. Imperocché le persone si sono immaginate d´avere
l´indulgenzia e di colpa e pena per sé e per altri, e per vivi e per morti, per andare a
Roma il tale anno a quella o quell´altra chiesa, per entrare per una o per un´altra
porta, in quella o in quell´altra cappella, per offerire tanti denari, per vestirsi il tale
abito in vita o in morte, per cignersi una corda o una correggia, per essere assoluto
da quello, avere la benedizione da quell´altro, dire paternostri o la tale orazione nel
tal modo, tante volte, alla tale immagine, per essere di quella compagnia, avere la
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tale bolla o suffragio, vedere la tal reliquia, essere sepolto nel tal loco, far dire tanti
psalteri o tante messe, e cosí d´innumerabili altre simile impie pazzie.
E sai, senza pur pensare a Cristo, si sono immaginati ch´el papa abbia in potere suo
i meriti e tesori di Cristo, e che gli tenghi come in una casa ferrati, della quale lui
solo abbo le chiavi, talché chi ne vuole bidogna vada a lui o a quelli che deputa a
questo offizio di dispensare i tesori di Cristo; ma esso, secondo dicono, ha plenaria
autoritá di dispensarne quanto li piace, a chi, quando e come gli pare, imo e di
venderli, e senza commettere simonia, per essere papa, come se Cristo non
s´offerisce immediate e gratis a tutti, e noi non potessimo senza mezzo d´uomini
abbracciarlo con viva fede per nostro, con tutti i suoi tesori e grazie. Quelli, che non
hanno viva fede, mentre che stanno cosí, non possono partecipare de´ meriti di
Cristo, se bene il papa usasse tutta la sua autoritá in donargli indulgenzie Ma un,
che crede vivamente in Cristo, senz´altre indulgenzie di papi, s´insignorisce de´
meriti di Cristo, piú o manco, secondo la misura della fede che ha, senza la quale
non si può partecipare delli suoi tesori. Ma peggio, temendo forse che i meriti di
Cristo, se ben sono infiniti, non bastasseno a tante loro indulgenzie e che non
mancasseno, v´hanno aggionti li meriti de´santi, come se l´opere de´ santi non
fussenostate imperfette e degne in sé d´essere punite, avendo sempre mancato da
quello che gli era debito. Onde san Giovanni: « Se ardiremo dire di non avere
peccato, inganneremo noi stessi ». Imo, come s´elle fusseno state in sé degne
d´essere premiate e del paradiso, e come se non fusseno stati premiati sopra ogni
merito, e n´avesseno avute d´avanzo e sí preziose, che in paradiso non fusse stato
in che spenderle per loro, però restasseno agli altri (dove Paulo vòlse che non
fusseno condegne alla futura gloria, e Cristo che fussemo servi inutili), si sono
alcun´altri immaginati, non manco impiamente, che s´ottenga l´indulgenzia de´
peccati, con fare elemosine, perdonare l´ingiurie, tollerare l´adversitá, la morte, far
voto di religione, per il martirio o per qualche singulare opera fatta ad onore di Dio,
imo e per un atto intensissimo d´amore, e anche che per una gran fede. Questi tali,
che pensano che, non per Christo, ma per la difficultá e dignitá di quelle loro opere
e azioni, gli sieno perdonati li peccati, di nuovo crocifiggono Cristo e sotterrano il
suo gran benefizio.
E se bene in alcuno loco è scritto che per l´opere siperdonano li peccati, s´intende
che per l´opere, come per effetti, siconosce che ci sono perdonati. Imperocché
perché Dio per Cristo ce gli perdona e fa sentire la sua gran caritá in perdonarceli,
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però l´amiamo e operiamo a gloria sua, e non perché operiamo ce gli perdona, ma
per Giesú Cristo. Nella vera Chiesa di Dio adunque non fu mai, né sará se non una
vera indulgenzia, la quale sola doverrebbe e pubblicarsi e predicarsi. Dio è
l´ingiuriato, a lui sta el pedonare, e per la morte di quello immaculato agnello Cristo
Giesú, che tolse i peccati del mondo, gli ha perdonati alli suoi eletti. Per questa
indulgenzia non si perdonano parte de´ peccati, ma tutti; e non solo i peccati, ma
tutta la pena ad essi debita. Né bisogna, per averla, aspettare tempo, la quaresima,
o l´anno del giubileo: giá è venuto il giorno della salute e della grazia, e il tempo
della remissione de´ peccati, e in ogni tempo i peccatori, mediante il divino favore,
possono avere la plenaria indulgenzia, ché, come disse Cristo: « Il regno di Dio non
verrá con osservazione, imo nissuno può sospenderla, to(o se stříškou)rla o
impedirla ».
Né anco bisogna mutare loco, andare a Roma o in Gierusalem, ma bisogna con
fede andare a Dio, il quale, per essere immenso, è per tutto. Però disse Cristo: «
Non vogliate credere a quelli che vi diranno che gli è in questo o in quell´altro loco.
Il regno di Dio è infra di voi. » Né bisogna entrare in quella o in quell´altra chiesa
materiale, ma nella spirituale di Dio, né per una o per un´altra porta, ma per Cristo,
il quale disse insan Giovanni: « Io sono la porta ».
Non bisogna anche spendere denari per averla, imperocché assai ha speso Cristo
per noi, dappoiché col proprio sangue ci ha redenti. Dio ci ha fatto gratis un presente
e dell´ingiurie che l´abbiamo fatte e di vita eterna. Per avere questa indulgenzia,
basta con viva fede unirsi a Cristo, e di qui poi nascono le buone opere; né c´è altro
nome sott´il cielo, nel quale possiamo salvarci. Però tutte l´altre indulgenzie fuori
di questa sono impissime impietá.
Se vogliamo adunque la vera e plenaria indulgenzia di colpa e pena dal sommo
pontefice Cristo, abbraciamlo con viva fede per nostro, con tutti li suoi tesori e
grazie, sí come ce l´ha donato il Padre suo. Al quale sia sempreonore e gloria per
Giesú Cristo Signor nostro. Amen.

Predica XVIII
Del purgatorio
Sí come Paulo scrisse alli romani: « Per Adamo il peccato entrò nel mondo, e per
il peccato la morte »; e perché si vede che la morte ha regnato in tutti, non solo
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negli adulti, dopo e innanti a Moisé, ma anco ne´piccolini, che non hanno
attualmente peccato, però per la morte, come per effetto del peccato, si può
conchiudere ch´el peccato s´è insignorito di tutti li carnali figlioli d´Adamo. Né
bastò il diluvio per purgare il mondo da´ peccati, imo, sí come Gieremia scrisse: «
Se ti laverai ben col nitro, resterai però macchiata ». Non sarebbe anche bastato il
fuoco, onde Paulo: « S´io avrò dato il corpo mio al fuoco e non avrò caritá, non mi
giova niente ». E dirò anche piú, che tutte l´opere degli uomini e angeli non
bastarebbeno per purgare un solo peccato, né anche il nostro amore; imo in amare
Dio pecchiamo, in quantoche non l´amiamo con tutt´ il core, animo, mente forze e
virtú, sí come ci comanda Dio e co obbliga la sua somma bontá. Benché simile
peccati non sieno imputati a quelli, che con viva fede sono uniti a Cristo. Nissuna
dannazione resta a quelli che sono in Cristo Giesú.
Talché, non perché la peccatrice amò, Cristo gli perdonò, e, in perdonandogli, gli
fe´ sentire la sua bontá, però amò, e cosí per l´amore, ch´essa demostrò a Cristo, il
fariseo poteva cognoscere ch´ella aveva giá con viva fede gustato il gran benefizio
di Cristo. E, quando san Pietro disse che la caritá cuopre la moltitudine de´ peccati,
non vòlse dire che per sua dignitá purgasse i nostri peccati; ma vòlse dire, sí come
si ha ne´ Proverbi, che, sí come l´odio, l´ingiurie e aspre parole eccitano risse infra
le persone, cosí l´amore, i benefizi e dolci parole placano, mortificano e cuoprono
gli sdegni, ire, risse, impeti, passioni e peccati.
Una sola cosa poté purgare e ha purgato il mondo da´ peccati: il sangue di Cristo,
col quale lavò i suoi eletti. Però non fu mai, né sará se non un purgatorio solo, cioè
Cristo crocifisso. Il quale solo ha fatto la purgazione de´ nostri peccati. Talché, sí
come fusse un corpo tutto leproso, eccetto il capo, il qualesolo, essendo sano, tirasse
a sé tutta la lepra de´ membri, e di poi, con essere scritto da ogni parte, li purgasse,
in tal caso quel capo sarebbe il purgatorio di tutti li membri. Or cosí Cristo, capo
nostro, sí come Paulo scrisse, benché fusse innocentissimo, nientedimeno s´attribuí
tutti li peccati de´ suoi eletti, e di poi in croce, per purgare il mondo, vòlse patire
tutto quello che noi meritavamo, per mondare a sé il suo popolo peculiare, sí come
Paulo scrisse.
Per purgarci adunque, bisogna unirsi a lui con fede; imperocché la fede purifica i
cuori; né c´è altro remedio per mondarsi. Però disse Cristo a san Pietro: « S´io non
ti laverò, non avrai parte meco ». Imo il volere tentare di nettarsi senza lui è uno
imbrattarsi piú, con offuscare e ascondere il gran benefizio di Cristo.
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Non bisogna adunque che l´anime, per salvarsi, passino per il fuoco, ma per Cristo.
Il quale solo è viaper andare a Dio, sí come lui proprio disse. Non forse ch´el sia
bastato il sangue di Cristo per lavare quelli che per fede se gli uniscano? Non ha
forse Cristo satisfatto in tutto, o vero non basta la viva fede in Cristo, acciocché i
nostri peccati e le pene ad essi debite passino in esso? Punisce forse Dio i suoi eletti,
non per benefizio loro, ma per pagarsi con fuoco? Pensare questo è impissima
impietá. Dio nella presente vita non puní mai alcuno eletto, per satisfarsi di lui, ma
solo per benefizio suo; e tu vuoi che nell´altra, quando sono gionti, si paghi di
sangue?
Se alcune anime, dapoi che è venuto Cristo, si purgasseno nell´altra vita, molto piú
si sarebbeno purgate, innanti che venisse; ma non trovarai in tutto il Vecchio
Testamento una parola sola del purgatorio.
Forse dirai: « è (majuskula) pure scritto nel Libro de´ Maccabi che è cosa santa e
salutifera a pregare per i morti. – Respondo in prima che quello libronon è in canone
né approbato. Ma poniamo che fusseno state parole di Dio e constasse: per questo
non potresti inferirne il purgatorio, perché direi che vòlse dire che era bene a pregare
che venisse Cristo presto, acciocché i morti (però in grazia di Dio), i quali, secondo
che dicono, erano nel limbo, fusseno liberati da´ peccati, cioè dalla privazione della
visione di Dio; ché, quanto alla colpa, di lá non è redenzione alcuna. Però, al piú,
inferiresti il limbo, ma non il purgatorio. Similmente nel Testamento Nuovo non
troverai una parola sola, che in veritá facci a loro proposito (parlo quando che tu
abbi la vera intelligenzia delle Scritture sacre). Però è forza dire che è stata una
invenzione umana, mat ale che ha arricchito il regno d´Antecristo.
S´el purgatorio non fusse, la farebbeno male i preti e i frati, i quali non vivono
quasi se non di morti, figurati per quello demoniaco che abitava ne´ sepulcri.
Esortano a fare elemosine per i morti, perché sanno che i morti non mangiano, per
ingrassarsi loro. Se avesseno vero zelo di caritá, pascerebbeno le fameliche anime
con la parola di Dio, con i buoni esempli, e dispensarebbeno ai poveri di Cristo le
loro intrate: ma essi lassano il divino precetto di dispensare a i poveri della presente
vita, imo a Cristo in essi per le loro fantasie.
Dipoi si sarebbe pure forse, infra tanti papi, trovatosene uno, che arebbe avuta tanta
pietá naturale, se non caritá, che, avendo in questo pienaria potestá, sí come dicono,
arebbe vòto in tutto il purgatorio, imo e serratolo, che nessuno v´avesse a entrar piú.
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Ma guai a lui, s´el facesse, e si sapesse! ché tutti i preti e frati se gli voltarebbeno
contra, imperocché in tal caso guastarebbe el loro mulinello.
Forse dirai che nol fa, perché, in tal caso, offendarebbe la divina giustizia; imo che
no, imperocché a sufficienzia è satisfatta in Cristo; e quando pure, secondo voi, il
sangue di Cristo non bastasse, potrebbe applicare i meriti e tesori, che, secondo die,
sono avanzati ai santi, e lui ne è restato dispensatore. Di poi se, senza offendere la
giustizia di Dio, per denari a avarizia, cava, secondo voi, l´anime del purgatorio, e
come l´offenderebbe, liberandole per mera caritá? è (majuskula) ben vero questo,
che in tal caso la sua caritá sarebbe maggiore di quella di Cristo, che lasa cosí patire
quelle povere anime, essendo bene e caritá il liberarle.
Se anco dicesse che non può liberarle per virtú delle ciavi, ma per modo di
suffragio, questo sarebbe un dire che non si giova a quelle anime, se non in quanto
si fa qualche bene per loro. E cosí in prima andarebbe per terra quella tanta virtú
delle chiavi, perirebbeno l´indulgenzie, e restarebbe non la satisfazione di Cristo,
ma le nostre; né ci bisognerebbe altra autoritá di papi, se giá tu non volessi dire, che
le buone opere nostre non potesseno passare all´altra vita senza licenzia e autoritá
del papa.
Mi maraviglio bene che gli uomini, massime il giorno de´ morti, quando sono tanti
lumi accesi, non veggino tante loro impie stoltizie. è (majuskula) vero ch´el ci
bisogna altro lume che di torce. Ringraziamo adunque Dio, che ci ha aperti gli
occhi, e fatto vedere che non ci è altro vero purgatorio che Cristo, ordinato per
mondarci ab aeterno dal suo e nostro divino Padre. Al quale sia sempre onore e
gloria, per Giesú Cristo Signor nostro. Amen.

Predica XXXII
De´ voti

Per sapere se i voti sono validi o no, bisona sapere a chi si promette, che cosa, a che
fine, e da chi. In prima nel voto la promessa si fa a Dio. E, perché Dio è una infinita
bontá, la quale ci obbliga a onorarlo supremamente e sempre, in ogni loco e stato,
in tutti li modi a noi possibili, però non possiamo promettere di fare alcuna cosa a
suo onore e gloria, che senz´altra promessa e voto noi non siamo obbligati di farla
per legge divina e naturale indispensabile. Donde séguita che tutti li voti sono vani
e impii, però invalidi, fatti non per obbedienza di Dio, però fittizi e a Dio non grati.
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Dipoi nel battesimo ci siamo in tutto dedicati e consacrati a dio; renuziando al tutto,
ci siamo donati a lui e commessi al suo governo; e, perché lo spirito di Dio in
governarci vuole essere libero, però nelle cose, che in sé sono indifferenti, legarsi
con voto a questa cosa o a quell´altra è un revocare e retrattare l´oblazione, che,
renunziando al tutto, facemmo nel sacro battesmo; è un volere servire a Dio a modo
nostro, e non a modo suo. Cristo vuole, che gli serviamo in libertá di spirito, però i
voti delle cose indifferenti, come contrario alla vera spirituale libertá cristiana, alla
fede a al battesmo, sono invalidi ; impii, se di cose contrario al divino onore; e
superflui, se di cose essenziali alla salute. Bisogna secondariamente considerare
quello che si promette. In prima è cosa vana promettere d´aver fede, caritá,
speranza, pazienzia, umiltá ecosí dell´altre virtú essenziali alla vita cristiana, o vero
promettere d´osservare la legge di Dio,imperocché a tutto questo siamo obbligati
senz´altro voto. Dipoi, per essere doni e grazie di Dio, offizio nostro non è
prometterle né donarle, ma domandarle e riceverle. Similmente è cosa vana
promettere e far voto di profetare, far piovere, illuminar ciechi, far miracoli, o
d´avere simile grazie e doni, i quali possono essere né buoni e né tristi, e usarsi bene
e male, perché non sono in nostra potestá, e, se ben fusseno, doveremmo usarli in
libertá di spirito, secondo che Dio di giorno in giorno c´inspirasse, e non legarci con
voto a volontá. Promettere anco cose estrinseche, le quali senza speziale influsso di
grazia possono farsi, sí come vestire nel tal modo, andare al tal loco, non mangiare
de tali cibi, digiunare, dire tanti psalmi, fare tante elemosine e simile opere è male,
perché Dio vuole ch´e´ suoi figlioli sieno liberi e che simile opere si faccino o no,
secondo che Lui l´ inspirará.
Offizio nostro è conformarci con la divina volontá, e, stando sempre nella sua
vocazione, camminare per quelle strade, per le quali ci chiama, senza legarci con
voto nelle cose estrinseche a un modo di vivere, massime perché forse domani Dio
vorrá che tu viva in un altro modo. Però è impia cosa, dove Cristo vuole che simile
cose sieno libere, obbligarsi con voto a una parte, e farle peccato. Questo è un farsi
volontariamente giudeo, ritornare sotto la Legge e illaquearsi. Però simile voti sono
contrario alla grazia e all´Evangelio. Lo spirito vuole essere libero, e usare queste
cose esterne ad arbitrio suo: però, qunado di simile cose io avessi a fare voto, e
fusse in mia potestá di seguitare ledivine ispirazioni, non vorrei fare altro voto,
senon di vivere secondo che Dio di giorno in giorno mi ordinasse. Benché, in ogni
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modo il voto sarebbe vano, dapoiché a questo sono obbligato per la legge divina e
naturale.
Sono anco impii, però invalidi, i voti che si fanno di cose che sono contra l´onore
di dio, sí come di fare le sue vendette e simili. Immaginarsi anco, sí come molti
fanno, di poter fare opere piú sante e perfette che quelle che Dio ci comanda, è cosa
stolta e impia; imperocché la legge di Dio è sí perfetta e alta, che nissuno è nella
presente vita, che pervenghi alla cima, non che la passi.
Dio nel monte Tabor approbò la dottrina di Cristo, dicendo esso: « Udite », e per
Lui ci ha rivelato tutto quello che è utile e necessario per la salute nostra. Però disse
Cristo: « Ogni cosa che ho udito dal Padre mio, ve l´ho manifestato ». Però è luce
del mondo, via per andare al Padre e veritá. Ed essi vogliono saperne piú di Cristo,
e cosí del Padre, a fantasia trovando ogni dí nuovi modi di vivere senza Cristo, imo
contra Cristo, se ben loro pensano che sieno sopra Cristo. Se far voto fusse
perfezione e cosí il promettere e fare quello che promettono e fanno, sarebbeno piú
perfetti di Cristo, dove sono impii, lassando le cose essenziali per l´accidentali,
frivoli e superstiziose.
Se anche considerassemo chi siamo noi, che facciamo voto, la nostra ignoranzia,
impotenzia e malizia, e che l´offizzio nostro è resistere a Dio, non presumeremmo
di fare promesse sí grandi ; se ci conoscessemo, risguardando a noi, solo
prometteremmo d´essere sempre contrari a Dio e ad ogni nostro proprio bene.
Santamente non possiamo promettere se non doni di Dio, e quelli non sono in nostra
potestá. Imo l´opere senza spirito e fede sono peccati, e lo spirito si debba
domandare a Dio, non promettersi.
è (majuskula) dottrina di Paulo, che le nostre buone volontá sono da Dio, e cosí le
buone opere e la perseveranzia in esse, e che per noimedesimi non possiamo avere
un buon pensiero, imo né dire « Giesú ». Tutt´el bene viene su alto da Dio, sí come
scrisse san Giacobo. Però non possiamo promettere, se non che avremo buoni
pensieri e desidèri, che faremo opere buone, e perseveraremo in esse, se Dio ci dará
il suo lume, ci inspirará e daracci grazia che noi non repugniamo, ma seguitiamo la
sua vocazione. Se noi dal canto nostro promettessimo alcuna cosa, restaremmo sotto
la Legge: però, sí come Paulo scrisse, saremmo caduti dalla grazia, e le promesse
di Dio non sarebbero ferme. Contra, Paulo: « Con la fede e buoni propositi e non
con i voti doverremo stabilirci in Cristo ».
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Possiamo adunque solo promettere che faremo del bene assai, però se Dio cel fará
fare, sí che puoi vedere che voti e che promesse possano fare gli uomini a Dio, e
quanto sono validi.
Se anco considerassi perché le persone fanno voti, vedresti che sono invalidi e
impii. Lasso stare di quelli che fanno voti senza pur sapere né considerare quello
che promettano, sí come è chiaro in tanti giovani, che vanno ad ordinarsi, e pertanto
(secondo loro) a obbligarsi a perpetua castitá. Sono anche molte monache, che
fanno voto contro loro volontá, e alcune per timore, e molte entrano nelle religioni
per necessitá.
Ma che diremo, che quasi tutti pensano per quelli loro voti, e non per Cristo avere
la remissione de´peccati, l´indulgenzia plenaria, diventare giusti e santi, meritare
supremamente ed essere degli altri piú perfetti? E perché, quando non avesseno
creduto le preditte cose, non arebbeno fatti quelli lor voti cosí impii, però sono
invalidi. Se la legge di Dio, secondo Paulo, non giustifica, credi che le regole degli
uomini e i voti fatti d´ossservarle giustifichino?
Sono molti anche, che fanno voto di fare cose ridicule e superstiziose, imo e impie,
sí come fare loro idoli o vero immagini e simili.
E, se bene andrai considerando, vedrai che a fare voti non sono mossi se non dal
proprio amore, e come se Dio non fusse Dio, ma un mercatante, e non ci avesse in
Cristo donato il tutto, ma vendesse e barattasse lesue grazie. Dicono nel fare voti: Signore, se mi farai la tal grazia, io farò la tal cosa. – Però i nostri votim in tutti li
modi, sono invalidi.
Dirai: - Molti sono mossi a fare voti dall´onore di Dio. – Respondo che non
cognoscono Dio, e tu vuoi che sieno mossi a far voti dalla sua gloria? E che sia il
vero, è chiaro, perché non cognoscono Cristo, né il suo gran benefizio; ché, s´el
conoscesseno, non farebbeno simile voti, li quali fu(u se stříškou) giá da Dio
permessi nel Testamento Vecchio, acciocché, non gli osservando, facesseno
l´offizio della Legge, cioè scoprisseno agli uomini i loro peccati e l´impotenzia a
relevarsi.
Ma noi, sí come per Cristo siamo liberati dalla Legge, cosí anche da´ voti, e la
nostra salute l´abbiamo a cercare per Cristo, e non per via d´osservanzia di nostre
promesse, le quali come sotto l´impio regno d´Antecristo s´osservino, è si chiaro,
che non bisogna parlarne; e perché credono essere obbligati a osservarli, però,
secondo la dottrina di Paulo, peccano non gli osservando. Non mentiscono agli
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uomini, ma a Dio, sí come disse san Pietro. Imo sono molti, che pensano essere
dannati, morendo senza satisfare al voto, se bene non potesseno. Sí che puoi vedere
la fede ce hanno in Cristo. E sai che forse nel regno d´Antecristo non hanno
magnificato li voti, per guadagnare assai nell´offerte, commutazioni e dispense, e
per ingrandire la loro autoritá?
Ma ringraziamo Dio, che ce n´ha liberati, e preghiamlo che dia lume del vero alli
suoi eletti, acciocché a lui solo dieno ogni onore e gloriaper Giesú Cristo Signor
nostro. Amen.“

Příloha č. 9
Dopis Ambrogia Catarina Politiho sienskému arcibiskupovi Francesku Bandinimu
Piccolominimu poslaný z Říma v bžeznu roku 1544, součást jeho díla Rimedio a la
pestilente dottrina di frate Bernardino Ochino. Epistola responsiva diretta al
magnifico magistrato de Siena.809
„/2r/ Da che si partì frate Bernardino (o per dir meglio, a suo modo, Bernardino
Ochino) da la obedientia de la sedia apostolica et fuggì contumace al luogo suo, et
da che mandò fuor le sue prediche pestilenti et maligne, eshortato io da la santa
scrittura (che dice: « Risponde a lo stolto secondo la stoltitia sua accioché non li
pari esser sapiente ») feci un breve compendio di sermoni, diritti a lui, a chiarezza
de la sua vera apostasia et mortifera dottrina et havevo deliberato mandarglilo
publicato.
Non piacque questo a certe prudenti persone giudicando loro che il contradire a un
tale huomo fusse cosa superflua, imperoché se si cercava la sua emendatione era
impresa come di volere imbiancare la pelle de l´Ethiope (essendo simile huomini,
come testifica san Paulo, già subversi et per proprio giuditio condennati); et se si
cercava la sua confessione poco si poteva aggiognere a quella che da se stesso
809
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s´haveva guadagnata (essendosi dichiarato publicamente, appresso ogni huomo di
qualche prudentia, uno eccelente apostata et un solenne hipo/2v/crita).
Aggiognevano anchora che lo scriverli contra era un darli riputatione appresso il
volgo ignorante perché, come dice santo Agostino, gli heretici che hanno posto il
fin suo ne la gloria mondana, cercan sempre che li sia contradetto, accioché si dica
di loro almeno che hanno combattuto benché sian certi d´esser confusi.
Mi piacque allhora quel consiglio et così piacque a quella benedetta anima di
messer Lattantio Tolomei, una parte de l´anima mia, il quale oltra la prudentia sua
et dottrina rara et universale, era sì amator de la verità che non si vergognava
confessar l´error suo ne l´haver magnificato et favorito sì grande inimico de la fede
et de la santa chiesa catholica. Ma chi haverebbe mai pensato che in quel petto fusse
occulto tanto crudele et pestifero veneno? Lui stesso confessa che qua predicava
Christo in mascara, né si vergogna de dar proprio testimonio d´esser stato huomo
doppio et inganatore de´ popoli non havendo predicato lui qui la purità de
l´evangelio tanto tempo. Si concluse dunque che più presto io componesse un
trattato de la giustificazione non solamente contra Ochino, che difendeva in quelle
prediche sue le parti luterane, ma universalmente contra tutti di quella setta et
rispondesse a tutte le lor ragioni sofistice et cavillose, perché Ochino non è stato da
tanto che habbi saputo trovar cosa nuova da se stesso, non pure una minima ragion
colorata, per quelle pestilenti heresie. Anzi, quel che gli /3r/ altri hanno detto più
destramente et con maggior elegantia, esso l´ha poi trattato con tanta confusione et
ostentatione et vanità che meritamente in quelle parti (come intendo) è molto poco
reputato, non riuscendo costui sì gran pesce come si stimavano da principio per
fama che s´haveva di qua, raccolta per virtù mera de los cappuccino et del sacco et
de la fune et de l´andare scalzo et altre esteriori osservanze, le quali io non vitupero
in altri. Ma in lui (come egli stesso ha troppo ben dichiarato) erano mere hipocrisie
et bararie, tanto più odiose et puzolenti nel cospetto di dio et de gli angeli suoi
quanto erano a scandalo et a perditione, non de la robba o de´ corpi, ma de l´anime
ricomperate col sangue di Giesù Christo. Et per questo molti huomini buoni si son
rallegrati che costui si sia scoperto tanto maligno truffatore, vedendo che questo è
per dar più presto un gran tracollo a la setta luterána che aiuto o reputatione.
Essendo dunque così, mi riposavo per insin che io odo che di nuovo ha ardito
scrivere una epistola diritta al magnifico magistrato di balía de la vostra città, la
quale anchora ha fatto stampare in Geneva, dove mesce di quel medesimo veneno
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che ne le prediche sue a le quali si referisce. Hor dunque, essendo io stato da più
bande et più persone religiose et timorate di dio, stimolato di pigliar la penna et
mostrare a tutti gli huomini, che non si voglino serrare li occhi o accecar se stessi,
la malignità /3v/ così de l´huomo come de la dottrina et il pericol grande di tutti
quelli che gli prestassen fede, non ho possuto mancare al pietoso lor desiderio,
benché mi sia stato gran tedio et fastidio et sviamento da molti migliori et più
giocondi studi. Non che io non sappi che vostra signoria reverendissima ha usato
ogni opportuno rimedio a tanto pericolo, ma perché aggiogniendo questo a gli altri,
non potrà se non potrà se non giovare, massimamente dedicando io a dio (ne la
persona vostra) queste nostre vigilie, acciocché sotto il suo nome et favore si
mostrino con più ardire et maggior autorità, ancorché la chiara verità che
contengono per se stessa si dovesse conciliare ogni favore. Ma non ogni persona è
oculata quanto bisogna et questi tempi sono molto tenebrosi et pericolosi. Si
degnerà dunque vostra signoria reverendissima gratiosamente accettare queste
nostre fadighe, qualunche sieno, un testimonio de la mia osservanza verso quella et
del mio zelo per la verità de la fede. A laude et gloria de l´onnipotente iddio et de´
santi suoi in sempiterno. Amen.“

Příloha č. 10
Ukázka ze spisu Aonia Palearia Actio in pontifices romanos – list církvím ve
Švýcarsku a Německu, první čtyři teze a závěr práce.810
„Praefectis sanctarum ecclesiarum Helvetiorum et Germanorum

Qui libellus cum ad vos allatus fuerit, praefecti sanctarum ecclesiarum
Helvetiorum et Germanorum, vestrum erit vel eum retinere vel emittere in tempore,
ut scilicet cum commendatione vestra et litteris publicis producatur in ipso concilio
oecumenico libero, sacro, solemni testimonium hominis pii, qui e vita decedens
nihil erat quod Christo mentiretur, ut sit hoc testimonium cum actione veluti fulmen
repentium, quod feriat Antichristum, cui spatium longius ad respondendum, viri
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fratres, non est dandum. Verbo Dei malus ille opprimendus est primo quoque
tempore, in concilio ipso, ob os atque oculos magnorum principum. Habet ille, quod
vos probe nostis, sophistas et praestigiatores, per quos, si spatium dabitur, illudet,
ut ante hac fecit, regibus et imperatoribus, et propterea libellus hic non alibi quam
in concilio ipso est exhibendus. Quod si vetus vulpecula Romana spem concilii
fecerit, et ipsa refugiens aliquos tamen episcopos dolom alo submiserit, ut saepe
iam factitavit, tentans animos principum et illudens ecclesiae Dei, continete, viri
fratres, libellum . Dabit enim, dabit Deus et pater Domini nostri Iesu Christi, ut
aliquando, concitatis et confluentibus populis, a regibus cogatur adesse, cogatur,
inquam, adesse. Quod cum videbitis, tum, viri fratres, levate oculos, tollite manus,
erigite animos; tempus illud est sublevandae ecclesiae. Tum vos orat et obtestatur
servus Iesu Christi per adventum Domini et spiritum Dei nostri, ut curetis et
efficiatis, ut haec skripta mea cum commendatione vestra et litteris publicis integra
ac sincera in manus principum, qui concilio aderunt, fideliter perveniant, ut spiritus
cupidissimus gloriae Christi, qui mihi in scribendo adfuit, pungat corda magnorum
principum, ut iubeant de tantis rebus pontificem Romanum, episcopos, asseclasque
eorum causam dicere, et hoc testimonium cum actione semel atque iterum legi et
expendi, atque examinari diligenter ab iis, qui praefecti concilio purgabunt
ecclesiam Dei. Vos interea valete, boni et fideles ministri et defensores evangelii.
Charitas Dei et communicatio Spiritus sancti et pax Domini nostri Iesu Christi sit
cum omnibus vobis. Amen.

Aonii Palearii Verulani testimonium ad gentes et nationes quae invocant nomen
domini nostri Iesu Christi.

Quod bonum faustum felixque sit piis, invictis, augustis principibus universoque
populo christiano; in id tempus venimus, in quo firmum et sanctum testimonium
pro Christo est dicendum. Nam quod superioribus annis, mitra, virgis, igne et
reliquis terroribus propositis, sic viximus, ut neque fidem neque observantiam
neque pietatem in Christum declarare potuerimus, habuit fortasse ea res
excusationem; quod, etsi omnia pericula subiissemus, nullam tamen praeclaram
aliquam opem afferre videbamur fratribus nostris, qui hoc ipsum sublevandae
reipublicae tempus exspectabant. Id nunc cum oblatum sit ab ipso Deo et patre
Domini nostri Iesu Christi auctore omnium commodorum nostrorum; quid est, viri
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fratres, quod timeamus? quid est, quod ludibrio esse hominibus, virgis caedi, in
ignem coniici, pro testimonio sancto dicendo recusemus? Non proponuntur haec
nunc primum iis, qui Christum sequi volunt. Veniat obsecro in mentem, iisdem
poenis in conciliis, magna hominum frequentia (ut praedixerat Dominus Iesus),
condemnatos sanctissimos viros illos, qui patrum nostrorum memoria pro
testimonio Christi dando vitam cum sanguine profuderunt. Omnia feremus
facilime, si nos cohortati, non quomodo in vita, cum Satanae commentis oppresso
evangelio filii Dei, manendum; sed quomodo, excitatis fratribus, ad Christum pro
Christo decedendum sit, constituerimus. Id quoniam non verbis sed sanguine
testatum posteris est relinquendum : Ego Aonios, servus Iesu Christi, firmissimum
testimonium dico ea lege ut, si necesse sit, mori non recusem pro ea fide, quam
debeo Christo auctori pacis et salutis meae.

Testimonium I.

Tempore apostolorum multi pseudoapostoli exstiterunt, qui cum in credentium
numero haberentur veluti leis doctores, ut sensim a Christo abducerent, umbris
obscurare lucem a Christo allatam, beneficium sanguinis Christi obtegere,
sanctificationem per spiritum Dei nostri imminuere, aut velare reductione aut
imitatione mosaicae legis coeperunt ; de qua re conqueritur Paulus in epistolis,
Iacobus item ed seniores in Actis apostolorum illis verbis ad Paulum: - « Vides,
frater, quot millia sunt credentium, et omnes aemulatores sunt legis ». – Iohannes
item quosdam proprio vocabulo appelat « antichristos »; « et nunc – inquit –
antichristi multi sunt ». Quamobrem nihil est mirandum, si post obitum
apostolorum, instigante diabolo, hoste gloriae Christi et salutis nostrae sempiterno,
nonnulli umbras et legalium speciem, pietatis fuco adposito, ut in iis fiducia
esset,reducere audacius tentarunt, ut adimpleretur verbum Domini, quod factum est
in Esaiam prophetam: « Elegerunt omnia haec in viis suis, et in abominationibus
suis delectata est anima eorum».

Testimonium II.

Credibile non est, doctrinam ex traditionibus apostolorum aliam fuisse ab ea, quam
scriptis testatam reliquerunt. Verisimile potius estfuisse eius, quae skripta est, quam
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simillimam. Itaque si qua ex traditionibus doctrina circumfertur, quae vel illorum
scriptis repugnet vel aliud evangelizet, minime esse apostolorum, sed
pseudoapostolorum, qui fortasse Pauli etapostolorum discipuli dici voluerunt, et
prodierunt fortasse ex illis, sed in unitate doctrinae eorum non perstiterunt;
quamobrem clamat Iohannes: « Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis; haec
scripsi vobis de his, qui seducunt vos».

Testimonium III.

Pontifices Romani iam multis ac multis saeculis secuti sunt aemulatores legis,
aemulatione legalium beneficium sanguinis Christi obtexerunt, offuderunt tenebras
doctrinae apostolicae, ut apostoli verbo utar, « converterunt evangelium Christi ».
Id facile fuerit exemplis planum facere. Itaque ut ea, quae praedicta fuerant per
Spiritum sanctum, complerentur: « Homo in templo Dei sedens, ostendens se
tamquam Deus, operatus est mysterium iniquitatis».

Testimonium IV.

Tentaverunt pontifices Romani Deum, com pro suavissima gratia Domini nostri
Iesu Christi, per quam credimus servari, imposuerunt onus grave innumerabilium
praeceptorum, reklamante Petro et Paulo, sanctissimis apostolis. Neque vero est
dubitandum pontifices, scribas et pharisaeos Hierosolymanos gessisse typum
horum nostratium, de quibus dixit Dominus: « Alligant onera gravia et importabilia
et imponunt in humeros hominum».
[Závěr díla, pozn. aut.]

Tempus est iam, Carole caesar, pie, felix, auguste, vosque summi reges, et magni
principes, re in illustri omnium gentium et natonum conspectu posita, declarare
sententiis vestris, non modo nobis sed posteris, propensionem animorum vestrorum
in Christum. Eius evangelium conversum et confusum videtis miserum in modum,
beneficiumsanguinis Christi velatum atque obtectum, infirmis male consultum,
onus grave innumerabilium praeceptorum super humeros fidelium gentium et
nationum impositum. Quid expectandum? libertas Christi sublata est; institua
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apostolorum eversa sunt; rescissum est verbum Dei; praeceptorum Christi maiestas
imminuta; crux, quantum per hoc licuit, evacuata est; abusus magni atque
incredibiles invecti; confusa denique iura humana atque divina. Quis Christi
nominis tam est inimicus, qui possit haec audire et ferre? aut, si nulla ratione mederi
queat, ne cum impiis sensisse videatur, non morte testatum relinquat? Hanc ob rem,
si quid gravius in me acciderit, qui pro gloria Christi, pro salute fratrum, periculoso
consilio, at perquam pia mente, suscepi communem causam; nunquam profecto
pigebit, si defenso evangelio filii Dei id sequi necesse est. Accede, lictor, colliga
manus, caput obnubito; ipsum me cruciatibus et pontificum irae offero: percute
securi. Quae est ista tanta crudelitas et saevitia, quam mors ipsa non exsatiet?
Saturari pontifices nequeunt, nisi viscera nostra lanianda et in ignem coniicienda
praebuerimus. Accede, lictor. Id etiam feremus. Liceat mihi, antequam de misero
supplicia sumantur, abiici ad pedes, provolvi ad genua magnorum et
sanctissimorum principum. Orat vos servus Iesu Christi, principes, et flens obsecrat
per eam fidem et operam, quam praestare debetis Christo, qui tam amanter pro vobis
mortuus est, qui resurrexit, quid adstat vultui Dei pro vobis, ut ipsi iam evangelii
defensionem suscipiatis. Quod si supra hominum sortem, supra mortalitatem
vestram datum est vobis, principes, ut rescissum verbum Dei, imminutam
majestátem mandatorum Christi, instituta Spiritus sancti restituere possitis, orat
atque supplicat, ut neque animi neque corporis laboribus defatigemini, quo minus
ecclesiam Dei, quam daemonia quaedam forma hominum induta multis saeculis
labefactare conata sunt, voshoc uno consessu vestro, quem illa sibi horribilem et
formidolosum putarunt, gentibus et nationibus vindicetis in pristinam eius lucem et
dignitatem.“

Příloha č. 11
Prohlášení shromáždění valdéských v Chanforan, 1532.811 V originálním textu
chybí kapitoly 3 a 4.
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„Le propossicione che sono state disputate en Anrogna l´anno del Segnor 1532, et
adì 12 de setembro, en presencia de tuti li ministri et eciandio del populo. El primo
dì fu disputato se era licito al cristiano de jurar in alcun modo.
C. 1. El cristiano po jurare licitamente al nome de Deio sencza fare contra le parolle
che sono scripte en sancto Mat., 5ᵒ c. [Mt. 5,33-37]. La conclusione è stata d´un
modo che colui che jura non pilha el nome de Dio in vano, che el po jurare. Non
pilha il nome de Dio in vano quando el juramento suo redonda in maiore gloria de
Dio et salute del prossimo; e Dio si po jurare in iudicio perché colui que exerce
potestà, sia infidelle overo fidelle, exerce la potestà de Dio, e per questo in
qualunque sorte vi sia dacto el juramento, intendemo jurare al nome de Dio etc.
C.2. Nulla opera è quiamata bona si non quella che Dio ha comandato. Nulla opera
è quiamata cativa si non quella che Dio ha proibito. In quanto alle opere externe le
qualle non sono state proibite da dio, l´omo le po fare o non fare secondo la
conclusione dacta senza peccato etc. Le due prime propossicione sono note per sé
a fidelli deontiuone. Non farai tutto quello que te pare esser ben facto [a] li ochi
tuoi, ma farai farai quello che te comando, [Gen. 27] al fine del c. Tanto solamente
quello che iot e comando farai, non aiostare né tolhere ala parolla mia, fa´ tuto
solamente quello che te comando. Non declinerai a destra né ala sinestra, fa´ tanto
solamente quello che te comando et questa serà la tua reglea en tute le tue opere
externe. Tu poi fare tute quante le opere externe de qualconque sorte siano, d´un
modo que non te inducano a fare contra lo comandamento de Dio que è de lo amare.
Né ecian contra quello che è proibito czoé non fare al proximo nostro quello que
non voressimo que fosse facto a noi.
C. 5. La confessione auriculare non è comandata da Dio; è stato concluso secondo
le sacre Scripture che la vera confessione del cristiano sia de confessare al solo Dio,
al quale apartiene onore e gloria. Et a lui medesimo tanto solamente confessione
etc. La 2ᵃ confessione si è reconciliare al proximo suo come avemo en s. Mat., 5 c.
[Mt. 5,23-24] e s. Jacobo, ultimo: «confessamo» etc. [Giac. 5,16-20]. La 3ᵃ si è en
sancto Mat. 18 [Mt. 18,15-18] de colui que pecca alencontra de me; czoé io savente
che io debe andare a lui e non lui a me. E si non se vole coregire né per me né per
testimoni, né eciandio per tota moltitudine, et così come publicamente ha peccato
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publicamente abia a confessar el peccato suo. Altra confessione noi non troviamo
en la sancta Scriptura etc.
C. 6. La cessacione de opere nel jorno de la dominica non è proibita da Dio al
cristiano.
La conclusione è stata que, per ben che l´omo possa operare el jorno de la dominica
sencza peccato, come avemo ne li Evangeli et eciam en li Gallacian el 4ᵒ c. [Gal.
4,10] et ali Collocenzi al 2ᵒ c. [Col. 2, 16 s.], nientedimeno per exercitare la carità
ali nostri servitori, et eciam per vacare alla parolla de Dio, dovemo cessare [di
lavorare] quel jorno come cellatore delo onor et gloria de Dio.
C.7. La parola non è necessaria nela oracion.
C.8. Engenochiamenti, né ore determinate, né descoprimenti del capo, né altre cose
externe non sono necessarie né requeste en la oracion. è stato concluso che al culto
divino non si po fare si non in sperito e en verità, come avemo en sancto Johane al
4ᵒ c. [Giov. 4,23]. Dio è Sperito et qui vol parlar con lui besogna que parla con lo
sperito. La parolla et altre cose externe non si fanno si non a exprimere e demostrare
grande affecione al proximo etc. con que l´omo ha verso elsuo Dio.
C. 9. La inposicione de le mane non è necessaria; la conclusione è stata [questa] per
ben che li apostoli la abiano usata et li antiqui padri; nientedimeno, perché è cosa
externa, serà en libertà de uno chasqueduno.
C.10. Non è licito al cristiano vindicarsi del suo inimico in sorte nulla que sia. La
presente propossicione è patente per sé come abiamo en sancto Matheo al 5ᵒ c. [Mt.
5, 39-48] et s. Paulo, Rom. 12 [17-21] e en sancto Pietro en la prima [I Pie. 3,8-18]
etc.
C. 11. El cristiano po exercitare el magistrato sopra li cristiani delinquenti. La
propossicione è clara come avemo en s. Paulo, Rom. 13 [1-7], Corint. 6ᵒ c. [I Cor.
6,1-11] e en sancto Pietro en la sua prima epištola [I Pie. 2,13-17].
C.12. El cristiano non ha tempo statuito dovere jeiunar: questo è chiaro per tuta la
Scriptura, perché non si trova que Diol o abia comandato.
C.13. El matremonio non è proibito a alcuno de qualunque stato o ordine che sia.
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C. 14. Quicunque proibisse el matrimonio a quelli que el volleno, ensegnano
doctrina diabolica.
C.15. Ordinare stato overo ordine de verginità è doctrina diabolica.
C.16. Colui che non ha el dono de continencia è obligato al matrimonio. Le
conclussione asai sono manifeste; in quanto alla doctrina prima noi avemo nel Gen.
che non è bon a l´omo el sia solo [Gen. 2,18]. La 2ᵃ è chiara come avemo en sancto
Paulo, I Timoteo 4ᵒ [I Tim. 4,3]. La 3ᵃ encora è manifesta perché è sencza
fondamento de l´Escriptura. La 4ᵃ è verissima così come scrive Paulo ali Corinti al
7ᵒ de la prima [I Cor. 7,1-17].
C.17. Non tuta usura è proibita da Dio. Questo è chiaro perché Dio non proibisse
sinon l´usura che agrava el proximo, come contiene la lege: «non afre a altro quello
che non voresti che fosse facto a te».
C.18. Le parole che sono en sancto Luca: «Dantes etc.» [Lc. 11, 39-41] non se
intende de usura.
La propossicione è chiara perché cristo non voleva dire altro e ensegnare si non el
modo que devemo tenere con el nostro proximo e prestare l´uno a l´altro en lo
officio di carità che devemo exercitare l´uno a l´altro, czoé che dovemo non
solamente prestar a poveri ma donare, se la necessità el requere.
C. 19. Tutti quelli que sono stati et serano salvati sono preeletti avanti la
costituzione del mondo.
C.20. Quelli que sono salvati non possono essere non salvati.
La 1ᵃ è chiara come avemo en sancto Paulo ali Hefitian c. 1ᵒ [Ef. 1,3-12].
La 2ᵃ ancora ali Romani ne 8ᵒ, 9ᵒ etc. cap. [Rom. 8-9].

[C.21.] Quicunque statuisce el libero arbitrio denga in tutto la predestinazione et la
grazia de Dio. Questo è più che chiaro, come avete ali Romani così per tutta la
epistola ali Galati, per tutto ali Ephesi encora.

C.22. Li menistri de la parolla de Dio non si debeno mutare de loco in loco si non
que sia a grande utilità dela chiesa.
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C.23. Avere li menistri per nutrire la sua familha qualque cosa in particolare non è
contra la communione apostolica.
Queste due conclusioni sono chiare come avemo neli Acti de li apostoli.
[C.24.] Circa la materia de li sacramenti è stato concluso per la Scriptura che noi
non avemo si non doi segni sacramentali che Cristo ne ha lasati, l´uno è il baptismo,
l´altro si è la eucarestia, la quale noi usemo en demostramento [de] la perseveracion
nostra nela fede, la quale avemo promesso nelo baptismo essendo filholi, et ancora
ala memoria de quello grande beneficio che Jesu Christo ha facto a noi morendo
per la redenzione nostra e lavando noi del suo prezioso sangue.
Pertanto, fratelli, da poi che è stato el bon piasere de Dio de congregarne insieme
per la sua sanktissima Scriptura et que mediante il suo adiutorio siamo venuti a
prender dichiarazion dela presente conclusione, en tuti siamo stati uniti et
d´unomedesimo sperito, et publicamente [queste conclusioni] sono state exputate
non commendate da li omini ma comendate dal Sperito Sancto, così come
veramente sono.
Ve pergiuriamo nele viscere de la carità che, da poi che noi saremo partiti de
insieme, que non ne siamo discordanti nelo insegnare tanto nele de suso dicte
conclusione come nela interpretazione dela Scriptura, et così come uno medesimo
Spirito l´ha composta faciamo che sia interpretata per questo medesimo Sperito.“

Příloha č. 12
Dopis uvězněného pastora Gian Luigi Pascaleho (původem z Cunea) z roku 1560,
který přišel na žádost kalábrijských valdéských ze Ženevy a později byl upálen v
Římě. Pascale vyzývá své spolubratry ve víře k vytrvání ve víře i přes protivenství,
které to přináší.812
„A i fratelli di Sansisto. Salute per Giesù Christo, Carissimi et honorandi Fratelli.
La prima lettione che ci dona il nostro Maestro celeste, è: chi vuol venire appresso
di me, rinuntij a sè stesso, e prenda la sua croce, e mi seguiti. Il che ha confermato
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quel vaso di elettione S. Paolo, dicendo: Tutti quelli che vorranno vivere piamente
in Giesù Christo, patiranno persecutione ; e, per molte tribulationi bisogna entrare
nel Regno de´ Cieli. Hora io non dubito punto che ´l partire et abandonare il proprio
paese, perdere i beni, esporre la vita e mille pericoli, non sia cosa grave alla carne :
ma io so parimente che abandonar Giesù Christo è di gran lunga maggior perdita e
per lo corpo e per lo spirito. Percioché ella è tanto maggiore, quanto è la vita eterna
a paragone di questa brieve e transitoria peregrinatione, et i tesori celesti a
comparatione di questi beni terreni, li quali sono cadduchi e di poca stima. Voi
sapete, fratelli, qual reprensione hebbero le turbe, le quali non seguitavano Giesù
Christo per altro che per essere satiati di pan corporale. Ma quanto siano stupidi
quelli, i quali per pascere il ventre si contentano di esser privi della vivanda
spirituale, ce lo dimostra apertamente questo horribile spettacolo che habbiamo tutti
i giorni dinanzi a gli occhi, cioè di questa carcere. Perciochè siamo qui da cento
persone, tutte ridotte in luogo oscuro : nel quale la più gran parte di quelli che
scappano di esser mangiati da pidocchi, si muoiono di fame. Chi dubiterà hora, che
tutti non pagassimo volentieri quanto possediamo al mondo più tosto ch´esser
condannati per sempre a questa miseria? Se adunque per evitare una miseria brieve
saremmo pronti a pagare tutti i nostri beni, quanto maggiormente doveremmo farlo
per uscir noi, e liberare le nostre famiglie, dalla perpetua et eterna carcere
dell´Inferno! La quale sapete bene essere apparechiata per la sentenza di Giesù
Christo a tutti quelli li quali ameranno Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, Figliuoli,
Ricchezze, e la propria vita, più che lui. Se adunque voi con gli occhi della fede
riguarderete qual sia il fine del christiano, io mi assicuro ch´elegerete volentieri con
Moise di vevere poveramente col popolo d´Israel, per non essere partecipi delle
piaghe d´Egitto. E vi avvertisco di una cosa, acciochè possiate con maggior
costanza risistere alle lusinghe di Satana, che tutti gli huomini del mondo si possono
comparare a i due ladroni li quali furono posti in Croce di compagnia col Signor
Giesù. Perciochè hanno da portar qualche croce in questo mondo : e così, o bisogna
morire e patire per la giustizia e confessar Giesù Christo, o patire et essere maledetto
come colui che lo bestemmiava. Per non potervi hora appieno esprimere il mio
concetto per molte incommodità, sono costretto essere breve, e dirvi risolutamente
che l´amore il quale ci ha portato Giesù Christo è tale, che doveremmo allegramente
esporre mille vite, se tante ne havesse ciascuno di noi, per glorificarlo. Perciochè,
se il Creatore ha voluto morire per salvare la creatura, qual condannatione meriterà
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la creatura, la quale non vorrà patire pure una minima discommodità per confessare
il suo creatore? Ma alcuni diranno che non si sentono le forze di morire per Giesù
Christo : et io rispondo, che chi teme di esser vinto combattendo, dee almeno
elegere di vincere e riportare la vittoria fuggendo. Percioch è il fuggire vi è lecito :
ma piegare i ginocchi a Baal vi è proibito sotto la pena della dannatione eterna. E
guardatevi che le meretrici et i publicani non vi precedano nel Regno di Dio ;
perciochè io so molti del vostro paese che si sono ritirati nella Chiesa del Signore,
dove si ritrovano più contenti col pane e l´acqua che non sapreste esser voi con tutte
le delitie del mondo. E la ragione è questa : ch´essendo l´huomo composto di un
corpo corruttibile e di un´anima immortale, è soggetto, se vuol trovare contentezza,
a pascere e satiare queste due parti di cibi e vivande alla natura di quelle proprie e
convenienti. Hora quanto alla parte corporale, perchè ci è commune con le bestie,
non accade far provisione di látro cibo che corporale, sì come quelle non ne cercano
altro. Ma la cagione onde noi non ci contentiamo come le bestie, è questa : che
l´anima immortale e celeste desidera anchora una vivanda immortale e celeste. Se
adunque voi con quantità di denari, possessioni, o edificij, pensate satiar l´anima,
voi v´ingannate : e di questo ne domando in testimonio la vostra propria conscienza.
Ma io vi so dire che con un poco di pane e d´acqua potete satiare il corpo : dove
l´anima non sarà mai contenta, anzi languirà sempre mai, fino a tanto che habbia
ritrovato un cibo che la nutrisca nella speranza della vita eterna. E qual sarà questo
altro, se non la predicatione del S. Evangelio, della quale voi sete privi? Se adunque
desiderate d´esser contenti, disponetevi di andare in luogo dove l´anima sia pasciuta
: e così acqueterete la vostra coscienza, troverete riposo, sodisfarete a voi medesimi,
confesserete Giesù Christo, edificherete la sua Chiesa, confonderete i vostri nemici,
e procurerete la vostra perpetua salute. E questo è il mio consiglio, ch´io desidero
per l´amor di Giesù Christo, che vogliate accettare. Nel resto, i beneficii che mi fate
mi obbligano in modo verso voi, che non mi sento atto a potervene rendere il
contracambio. La onde priego Dio, che voglia ampiamente darvene il guiderdone.
In quanto poi allo stato mio, egli è tale, che come più mi avicino all´hora di dovere
essere sacrificato al mio Signor Giesù, tanto più mi sento il cuore pieno di gioia e
di alegrezza. E con questo, Marchiotto et io a voi tutti di buon cuore ci
raccomandiamo : pregandovi che habbiate continua memoria di noi nelle vostre
orationi, come noi ci ricordiamo di voi nelle nostre. A Dio, a Dio, a Dio vi
raccomando, i miei cari fratelli, pregandovi, che non consistendo la nostra felicità
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qua giù in terra, vi disponiate a vivere tal sorte, che al più tosto ci possiamo rivedere
in Cielo. Dalla prigione del Castello di Cosenza, a XXVI di Febbr. del LX. Il vostro
fratello in Giesù Christo, Giovanluigi Pascale.

Příloha č. 13
Jedna ze závěrečných částí kroniky citované v předchozí příloze a popisující smrt
pastora Pascaleho v Římě na hranici. Popis odráží negativní postoj vůči papežství
a římsko-katolické církve, zároveň oceňuje víru a vytrvalost Pascaleho. Tento oddíl
je nazván Mučednictví Giov. Luigiho Pascaleho v Římě 15. září 1560 (Martirio di
Giov. Luigi Pascale a Roma (15 settembre 1560).813 Poznámka editora pod čarou
upřesňuje, že podle záznamů konfraternity, která měla za úkol asistenci
odsouzeným, ke smrti Pascaleho došlo až 15 září.
„Da questo discorso hora della lettera del fratello di questo santo Martire [jde o
dopis bratra Gian Luigiho Gian Bartolomea Pascaleho, pozn. aut.], può ognuno
conoscere facilmente e raccogliere quali assalti ha sostenuto questo servo di Dio,
essendo prigione in quello infernale abisso di Roma. Quanto al resto de i modi tenuti
contro di lui nella detta Città, quantunque si sia usata ogni diligenza possibile, non
dimeno non se n´è potuto venire in conoscenza per cagion che ´l povero fratello non
havea quivi commodità alcuna di scrivere, come hebbe nell´altre prigioni, nè potea
parlare, se non a quelli li quali cercavano la sua morte. E come che quivi ha qualche
fedele, siccome Iddio sempre si riserva qualche semenza de´ pii dove a lui piace, vi
è non di meno la tirannia, e tali e tante sono le astutie e crudeltà contro i figliuoli di
Dio, che nessuno ardiva prestarli favore.
Egli si è ben saputo per cosa certa, che fu spesse volte interrogato da altri nemici
della verità, e sollecitato di disdirsi, con fargli assai belle promesse. Finalmente si
è inteso della sua felice morte, la quale è stata testificata dinanzi al giudice di Cuni,
da quelli che lo viddero morire : e tale attestatione fu fatta alla richiesta de´ suoi
heredi. Quello adunque che costoro hanno deposto e testificato, è in somma che a
gli VIII di Settembre MDLX nel dì di Domenica, Giovanluigi Pascale fu menato la
mattina in un convento di frati Domenicani, detto la Minerva, dove secondo
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l´usanza, quei che sono accusati di essere Lutherani sono menati per leggere in
publico alla lor presenza il processo fatto contra di loro. Menato quivi adunque et
essendogli letto il suo processo, egli confermò il tutto con un cuore allegro e pien
di gioia, rendendo gratie a Dio dell´honore che gli facea. Fatto ciò fu rimenato nella
prigione : et il giorno seguente, che fu lunedì a i IX del detto mese, essendo
strettamente legato, lo menarono avanti il Castello Santangelo nella piazza presso
il ponte : dove prima che fosse fatta l´esecution di lui, dimostrò brievemente al
Popolo con gran gratia e costanza, ch´egli non era stato condannato a quella morte
per qualche scelleratezza o ribelleria, ch´egli havesse commessa, ma per havere
mantenuta la santa querela di G. Christo e la sua dottrina : e quanto al resto, che
tutti quelli li quali tenevano il Papa per Dio in terra e Vicario di G. Christo, erano
grandissimamente ingannati, poichè si vedea chiaramente ch´egli del tutto è inimico
mortale della sua dottrina, del suo servitio e della pura Religione, brieve che le sue
attioni lo manifestavano esser vero Antichristo. Stando egli su questi propositi, tutti
i suppositi di questa sede di abominazione, udendolo così parlare, ferono che fosse
tosto spedito, onde il manigoldo havendolo levato in alto, lo gittò giù della scala e
lo strangolò, e poi brugiò il suo corpo. Et ecco come questo Araldo del Santo
Evangelio di G. Christo fu trattato nella città di Roma : e come Iddio lo ritirò nel
suo Regno felice, per fargli godere la immortalità gloriosa.“

Příloha č. 14
Úryvek z historie Tridentského koncilu fra Paola Sarpiho, který informuje o
uzavření dohody v Cavour (tzv. l´Accordo di Cavour) v roce 1561, která prakticky
narušila princip cuius regio, eius religio.814 Je zde zmínka i o masakru kalábrijských
valdéských, který se odehrál ve stejném roce a jichž se týkaly předchozí dvě
přílohy.
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„Ma mentre queste dilazioni s´interpongono, si preparava una convenzione che il
duca di Savoia fece con li valdesi delle valli del Moncenis. Imperocché avendo egli
già più di un anno tentato di ridurli per mezzo de castighi, e dopo che si misero in
defesa, come s´è detto, mantenuto genti in arme contra di loro (per il che fare il
pontefice più volte lo sovvenne de denari), e se bene per l´asprezza del paese più
volte tosto si procedeva con scaramuccie che con guerra formata, successe
finalmente quasi una formal giornata, dovel e genti del duca ebbero una gran rotta,
nella quale essendo morti quattordici soli delli vallesani, gli altri, che erano da
settemila soldati, furono disfatti; e quantonque il duca rinnovasse l´esercito,
restarono sempre li suoi inferiori. Per il che, vedendo che non faceva altro se non
agguerrire li suoi rebelli, consumar il paese e spender il dinaro, si risolse di riceverli
in grazia; e fu fatta la convenzione a´ 5 giugno, nella quale perdonò le cose
commesse, concedendo la libertà di conscienzia, assegnati certi luochi solamente
dove potessero fare le congregazioni; negli altri non potessero predicare, ma solo
consolare gl´infermi e far altri uffici di religione; li assentati potessero ritornare e li
banditi ricuperassero li loro beni; che il duca potesse mandare via li pastori che li
piacesse, potendo essi provvedersi d´altri; che in ogni luoco si potesse esercitare la
religione romana, non potendo però alcuno esser sforzato a quella. Il pontefice sentì
grandissimo disgusto che un prencipe italiano, e aiutato da lui, e non così potente
che di lui non avesse sempre bisogno, permettesse vivere eretici liberamente nello
stato suo; sopra tutto gli premeva l´esempio, che li potrebbe esser sempre
rinfacciato dalli prencipi maggiori che volessero permettere altra religione. Ne fece
querela in consistoro con acerbità, facendo comparazione delli ministri del re
cattolico in Regno con quel duca (i quali in quei giorni medesmi, avendo scoperto
una massa de luterani, che in numero di tremila erano usciti di Cosenza e ritiratisi
al monte per vivere secondo la loro dottrina, li avevano distrutti con averne parte
impiccati, parte abbrugiati e altri posti in galera), ed esortando tutti i cardinali a
consultarne il rimedio. Ma gran differenza era opprimere un poco numero disarmato
e lontano da ogni aiuto, e combattere con gran numero de armati, in sito per loro
avvantaggioso e con aiuti potenti alle spalle. Mandò il duca a giustificare la causa
sua; e il pontefice, udite le ragioni e non potendo ben rispondere, si quietò.“
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