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KAriTOLA 1'UVNl.

Protireformace v echách do uzavení míru

vestfálského.

Prameny. .Nejdležitjší vydání dopis a lisliii k tomuto
oddílu protireformace jsou Ada sucrae coiujrcguiiuiiis de pro-

paganda fide, jichž první svazek do tisku pipravil H. Kull-

mann. Kongregace de propaganda fide založená ehoem XV.
r. 1622 záhy strhla na sebe provádní protireformacniho úsilí.

Na pole, jež se jí v Cechách vítzstvím na Bílé Hoe otevelo,
upozornili propagandu Vilém Slavata a Jaroslav Boita z ^lar-

tinic již v prvním roce jejího založení. První svazek— do r. 1624
— již k vydání pipravený, obsahuje dležité zprávy nuncia
Karla Carafy o postupu, jímž bylo proti nekatolíkm v Ce-

chách dokroováno. O významu badání v archivu Propagandy
a o jeho obsahu viz oba lánky H. Kollmanna: O archivu
sv. kongregace de propaganda fide v C. C. M. 1892 a O badání
eském v archive kongregace de propaganda fide: Zprávy
král. esk. zemského archivu svaz. I.

Jednotlivé patenty protireformaní naleznou se tištny na
rzných místech; již Carafa v Germania sacra restaurala uvádí
nkteré. Jednotlivé petisky rzných patent a nebo úedních
akt o postupu protireformace uvádí Zíbrtova Bibliografie

k dotyným rokm. Sebrání tohoto materiálu a vydání jeho

jest úkolem Komise prn djiny restaurace katolicismu v Ce-

chách, zízené pi eské akademii. Tamtéž vyjdou také kor-



rcspondciicc a diáe jednollivých osob iiin se prolireformace
súasluivšich, jako na p. Zdeka z Lobkovic, Viléma Slavaty,

obou nejvyšších kancbii, kardinála Harracha cle. Akta refor-

Tuar-ní komise r. 1627 zízené vydal z dvou protokol téže

koniise, chovaných v arcibiskupském archivu Dr. Ani. Podlaha:
Dopisy reformaní komise v echách z let 1627— 1629. Edice
Podlahová je dležitá, ponvadž vydává originální dokumenty
reformaní komise ukazující nám stav pro I i reformace a zpsob
j'jího provádní ped vpádem saským.

IJleraiiira. Z obojí sírany jak katolické lak i proteslantské

máme tém souasná vypsání djin protireformace v Cechách.
Se strany katolické psal Karel Carafa, biskup z Anersij, od r. 1621
až 1628 nuncius na dvore vídeském. Postavení jeho jakožto

nuncia a dkladná znalost píedmlu iní dílo jeho dležitým,
a na druhé sírane Carafa ne vždy mluví pravdu, zejména,
jedná-li se o osobu jeho. Obšírné svoje relace o postupu proti-

reformace v Cechácli. o pomrech na dvore císaském a v íši

nmecké zpracoval roku 1628 v Relalione dello stato^ dell'

Imperio et della Germania per tulto Tanno 1627, kterou ve

versi o rok pozdji pepracované vydal J. G. .Miillcr pod ti-

tulem Carlo Carafa: Relalione dello stalo deW Imperio el della

Germania ve Fontes llerum austriacarum sv. 23. r. 1859. Od
roku 1628, kdy žil, upadnuv v nemilosl papežskou, v biskup-

ství svém Averse, sepisoval svoje Commentaria de Germania
sacra restaurata vydaná po prvé r. 1630 a potom vícekrále,

v nichž dívjší svoje relace a spisy spojil v jeden celek.

Na stran protestantské odpovídá Carafovi J. A. Komen-
skému pipisovaná Hisloria o tžkých protivenstvích církve eské,

vydána pvodn latinsky r 1647, peložena do eštiny a odtud
mnohokráte petiskována. Komenského spisek je len z ady
leták, jímž ,,rozplašené sladce" verbovalo sympatie pro svoji

vc, a jako na tendenní spis nutno na pohlíželi. Ale jist

])y líistoria, psaná za událostí nebo nedlouho po nich, stála

za historický rozbor.

Z moderní literatury hlavním dílem je posmrtný spis Ant.

Gindelij-ho: Geschichle der Gc(jenrcforniution in Bóhmen, 1894.

Spis Gindely-v má všechny skvlé vlastnosti dl Gindely-ových
— tak jeho sebrání materiálu archivního — ale i jeho nedo-
statky — nepehlednost a suchost podání. Nejvíce však vadí

spisu lomu, vypravujícímu o protireformaci v Cechách až

do vydání Obnoveného zízení to, že mu scházela poslední

poádající ruka autorova. Tém souasná spisu Gindely-ho
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je kiiilia r. 1892 vydaná, jojíiiiž autorin je Tonuiš V. ÍSilrk:

Reformace katulickú neboli obnoveni náboženství katolickéiio v krá-

lovství eském po bitv bélolmrské. sepsaná lilavn na základ
arcliivnilio nialeriálii z avcliivu niíslodržitclskélio a pražského
nislskélio. Bílkova knilia psaná v duchu libcrahsniu nez-
stala na stran klerikáhií l)ez odvety; hlavní její pedností je

archivní materiál, z nho/, erpá, hlavní vadou nepehledné dile-

tanlské líení protireformace dle jednotlivých stav.
Biografii druhého hlavního initele kardinála Harracha

napsal Dr. Franí. Krást: Arnošt hrab Ilarraeh. Dílo je ne tak

zpracováním, jako liojnýni materiálem z arcibiskupského
archivu užitým dležité. O protireformaci let 1626 až 27 a
o dležitém jednání kardinála Harracha ve Vídni jedná studie

na základ materiálu v archivu Propagandy sepsaná; //.

Kollmann: Jednáni kardinála Harracha .s dvorem císaským
roku 1626—27 v píin náboženství v . . H. sv. IV, 1898.

O postupu protireformace po vpádu saském psal Ant. Rezek
ve svých Djinách Ferdinanda 1 11. (Zapovy Cesko-moravskc
kroniky díl V.) O piednoslecli |>rací Rezkových viz literaturu

ke kapitole druhé.

Vítzství 8. lislujtadu lti2U na Bílé Hoie dobyté

jest v prvé ad víttízstvím katolicismu nad reformou

a v druhé ad vítzstvím panovníka, snažícího se

o absolutní moc nad stavy, jichž politika míila k co

možno nejvtšímu omezení moci královské. Oba prin-

cipy, absolutism a katolictví, reformace a moc stavov-

ská, byly u nás pevn spiaty, vítzství jednoho bylo

i vítzstvím druhého a s porážkou jednoho padal

i princip druhý. Toto spojení obou moment, poli-

tického a náboženského, trvá i celou dobu a petrvává
ji; až do vydání toleranního patentu byl protestan-

tism zloinem politickým, byl vzpourou proti zem-
pánu a jako takový- byl trestán. Dob, k jcjímuž líení

práv pistupujeme a jejíž nejzazší mez tvoí uza-

vení míru vestfálského (24. íjna 1648), vtisklo ono
spojení dvou rznorodých elementu, náboženství a po-



litiky obzvlášt svj ráz, nebo až do míru vestfálského,

jimž císai mezinárodni smlouvou bylo piknuto
právo provésti v zemích svých protireformaci, zá-

viselo provádní protireformace na vtším i menším
úspchu zbraní císaských. Vítzila-li vojska císaská,

byla i protireformace na postupu: hned vycliázely

písné patenty císaské proti nekatolíkm a v dsledku
jich opouštly zase nové houfy exulant pro víru s^ oji

vlast. Ale když se kostky obrátily a vojska nepátelská

AÍlzila. ihned pestávaly mandáty; vtrhl-li nepítel

dokonce do zem pes pohraniní hory, pak jist mezi

jeho houfy byli i lenové ,,ztraceného stádce" eských
exulant, kteí vraceli se dom s nadjí, že snad tento-

kráte vyslyšel Bh jich prosby, kteí ujmuli se znovu

statk, jichž užívali jich pedkové: tenkráte také

postup protireformace byl zaražen a ,, skryté sím"
lidu venkovského, jež nepilnulo k víe vnucované,

volnji si oddychlo a pozdvihlo hlavu, zas hlásilo se

znovu k víe pedk svých. Až do míru vestfálského

obojí strana žila v pesvdení, že pomry dosud ne-

jsou stabilisovány v prospch jedné strany, že úspch
nebo neúspch na poli váleném bude zvážen i po své

stránce náboženské; do poslední chvíle nebyla situace

náboženská v Cechách vyjasnna tak, aby bylo lze

mluviti o zabezpeení jednoho náboženství; do po-

slední chvíle byly kostky na stole a hra dosud ne-

skonená mohla se hráti dále , . .

Toto úzké spojení politiky a náboženství vrhá své

stíny i na zpsob, jímž protireformace byla provádna.

Nejistota zahraniní situace a vliv její na protirefor-

maní práci vtiskla této period rekatolisace svj
ráz. Doba tato je v první ad dobou patent proti-

reformaních; provádní jich smrovalo v této dob
hlavn proti stavovsk<'m vrstvám národa,



Protireformace slouží v této period pedn záj-

mm absolutismu, zavádného panovníkem, jenž

absolutismu vyžadoval, jenž snažil se zlomiti stavov-

skou oposici, jíž se panovník zbavuje v této period

protireformacní tím, že cizí aneb i domácí, katolické

aneb i rckatolisovanc rody jsou materielním interessem

plynoucím ze statk konfiskovaných vázány s dvo-

rem panovnickým a vírou katolickou. Vrstvy národa,

které se nechtí podrobiti, jsou prost pinuceny k emi-

graci; obojím zpsobem moc stavovské oposice nebez-

pená ústední moci královské je zniena. Vlastní lid

venkovský zstával proti dob následující dosti stranou.

Teprve následující doba, když absolutismus je úpln
zaveden a pomry nejsou zahranicnými událostmi

komplikovány, vnovala se získání lidu venkovského

víe katolické.

Bitva na Bílé Hoe nemá hned v záptí zahájení

protireformace. Z doby pedcházející pejala doba

bezprostedn po bitv na Bílé Hoe následující se

snažením o rekatolisaci Cech adu program proti-

reformaních v ddictví, ale nyní, když pomry do-

volovaly použiti jich, nebylo k nim sáhnuto, nýbrž

staré postuláty katolické církve v Cechách byly roz-

šiovány, programy protireformacní práce pedlá-
vány a novým pomrm pizpsobovány. Toto sta-

dium píprav protireformaních, jehož se zúastnily

všechny vrstvy tehdejší politické spolenosti, trvalo

až do vyjasnní zahraniní situace. Po rozkladu Unie,

vzdání se Plzn (3. dubna 1621), když i s Bethlenem

Gáborem zavedeno bylo jednání o mír, které vedlo

k míru v Mikulov (6. ledna 1622), bylo možno
pomýšleti na faktické zahájeni protireformace v Ce-

chách, Ale o zpsobu, jakým ji provádti, zejména

jak oste postupovati, nebylo mezi rádci císaskými
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jednoty. Celá ada jich, a byl Lo zejmóiia hlas Karla

z Liechtensteina, tou dobou místodržíciho v echách,
který padal na váhu, poukazovala, že jen za neutraHty

a dokonce s pomocí saského luteranismu bylo lze pe-
moci povstání eské a že nel)ylo by z dvod poli-

tickj^ch oportunním píliš prudkým pronásledováním

protestantismu hnáti kurfita saského v náru ne-

pátel císaských. Druzí, kteí zastávali ostejši postup,

stavli se proti názoru ..politik' a vykládali, že císa

je Bohu povinován díky za zázrané pispní, jehož

se mu dostalo vítzstvím na Bilé Hoe, a že jen úplným
vyhlazením kacíství mohou se Bohu díky vzdáti.

Nejvýznanjší z osob, jež toto mínní zastávaly, je

nuncius vídeský Karel Carafa, biskup z Aversy. Od
roku 1621 až do sklonku své nunciatury r. 1G28 byl

duší prolireformaní práce v Cechách. Pravý Ital

renaissanní doby, bez citu a bez ohledu kráející za

svým cílem, z nejtvrdšího deva ezaná postava,

kterou spatujeme na prolireformaním jevišti v Ce-

chách. Jeho horlivost neznala ohled : dle názor
jeho rekatolisace je povinností císaovou, císa nesmí

dbáti žádných ohled, žádná situace politická nesmí

míti vliv na dílo zapoaté. Také proti obyvatelstvu

neznal žádných ohled; jeho pesvdením bylo, že

jen týráním mže lid býti piveden na pravou cestu a

k rozumu. A jeho názory zvítzily u císae.

Formální postup protireformace byl stejný jako

u protireformace provedené ve Styrsku. Nejprve byli

vypovdni kazatelé k eské konfesi se piznáva-

jící z Prahy a mst královských. Stalo se tak dekretem

z 13. prosince 1621, jímž zahájena byla ada mandát
protireformaních. Knží nekatolití jsou vypovídáni

ne proto, že by hlásali jiné náboženství, nýbrž proto,

že l)yH — dle slov vypoNídariho dekretu — ncjped-



njší pvodcové minulého pozdvižení a rušitelé obec-

ného pokoje. Princip protireforniaíní, že císa ne-

hodlá v zemích svých pipouštli jiné náboženství

mimo katolické, nebyl zde dosud pronesen, vypo-

vdní kryje se motivy politickými, nikoliv nábožen-

skými, také patronálnl práva šlechty zstala ne-

tknuta, ponvadž dekret tento vztahoval se pouze

na msta královská, nikoliv na statky šlechty. Než
v dsledku jeho byli pece pinuceni knží k eské
konfesi se piznávající opustiti zemi. Než nesmíme
si pedstavovati provedení dekretu toho tak, jako

provedení moderního zákona; kde byla moc, tam knží
vypovídáni ihned, jinde meškali ješt s odchodem
až do druhé polovice roku 1622. Dekret z 13. pros.

1621 netýkal se ovšem obou knží luterúnsk\''ch

v Praze u sv. Salvátora na Starém mst a u sv. Tro-

jice na Malé stran piisobivších. V píin jich i strana

politik radila k opatrnému postupu, nebo vypuzením
jich byl by uražen kurfit saský, jemuž byl Ferdi-

nand nejen zavázán za pomoc poskytnutou k potlaeni

eského odboje, jemuž se byl ale také zavázal ústním

slibem, že luteranism nemá pípadným vítzstvím
v Cechách doznati žádné újmy. Carafovi podailo se

i tenkráte proraziti s politikou bezohlednosti; nepo-

teboval ani poukazovati na píznivou zahraniní
situaci, jak se pro Ferdinanda II. vytváela po vítz-

stvích Tilly-ho, kdy obojí Falc dostala se do rukou
vojska ligistického a kdy ze zimního krále stal se král

bezzemek, stail mu pouze poukaz, že císa musí míti

ve svých ddiných zemích tolik práva, kolik ho má
každý vládnoucí kníže v Nmecku, jemuž piznáno
jus reformandi. Na naléhání jeho udlil císa Karlovi

2 Liechtenštejna rozkaz, v jehož dsledku kazatelé

luteránští byli nuceni 2r>. íjna 1622 opustiti zemi.
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Níc'necliaraktensuje tak nmlomoc saské politiky, jako

ta okolnost, že luteránští knží byli prost bez udáni

dvod míst svých zbaveni a ze zem vypovdni
práv v dob, kdy Ferdinand se chystal ke sjezdu

do Rezna (prosinec 1622), kde mela Falc a s ní hodnost

kurfitská slavnostn býti penesena na Maxmiliána

bavorského. A nejen to, Ferdinand ubránil se i ná-

tlaku Španlska a katolických kurfit, žádajících

se Saskem, aby vypovdní luteránskj'^^ kazatel
bylo odvoláno.

Vypovídací dekrety proti knžím nekatolickým

týkaly se v prvé ad mst královských. Msta dle

tehdejšího právního názoru byla komorou královskou,

to jest král stál k nim v takovém pomru, jako vrch-

nost ke svým poddaným; a z tohoto patrimoniálního

názoru plyne, že protireformace obrací se vždy nej-

prve proti mstm královským. Než nekatolické

knžstvo v mstech královských tvoilo pouze malou

ást všeho knžstva. Protireformace, mla-li pokra-

ovati, musila se v prvé ad postarati o odstranní

této pekážky. Prvním krokem k tomu byl dekret

Ferdinanda II. z 14. ervence 1623, jímž majitelm
statk získan5'ch konfiskacemi, uložena povinnost

osazovati farnosti na statcích tchto knžstvem kato-

lickým. Tím protireformace získala nové psobišt
a když Tilly zvítzil u Stadtlohnu nad Kristiánem

Malberstadtským (6. srpna 1623), takže proti vojsku

ligistickému nestála nadále žádná armáda, která by

mu vážn mohla klásti odpor, tu odhodil dvr víde-
sky' poslední ohledy, které jej ješt poutaly k dvoru

saskému, a vypovdl v záí roku 1623 všechny pre-

dikanty ft. j. nekatolické knze) ze zemí ven. Provedení

tohoto dekretu zabránila na krátkou dobu nová válka

s vévodou sedmihradským, ale sotvaže byl mezi ním
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a císaem 8. kvtna 1624 podepsán nnír, hned byl

dekrel, tento 18. kvtna 1624 obnoven a aby, jak Ca-

rafa dí, .,zemi bylo navráceno její bývalé zdraví",

byli všichni predikanli ze zem vypiizeni.

Provedeníni tobolo dekretu jtoven byl aicibiskup

pražský a místodr/icíinn Karlovi z Liechlenštejna

bylo císaem porueno, aby arcibiskupovi byl nápo-

mocen. Arcibiskupem pražským tou dobou byl již

kardinál Arnošt Vojtch hrab z Ilarrachu. Nesedl
tehdáž na stolci svatého Vojtcha dlouho, nebo byl

ped nedávném postulován po smrti pedchdce svého

Jana Lohelia kapitolou pražskou 9. listopadu 1622

a vysvcen v ím následujícího roku 1623. Harra-

chem vstoupila na stolec arcibiskupský jedna z nej-

markantnjších postav protireformace. Možno ííci,

že katolicisni v Cechách má dva zakladatele na stolci

biskupském: dal-li by se sv. Vojtchu titul ten upírati,

jist náleží kardinálu Harrachovi. Také Harrach je

odchovanec Itálie a pinesl si z ní mimo pevnou dvru
v samospasitelnost katolicismu také i sílu vnitního

pesvdení o velikosti a zodpovdnosti pastýského
úadu svého. Proli C.arafovi zachoval si pesvdení,
že protireformaci nutno provádti mírn, že spíše

domuže se výsledk, bude-li pokraovati mírným
pouováním a domlouváním, než užitím násilí, jaksi je

oblíbila doba, jejímž heslem bylo: cujus regio, ejus et

religio. V tomto smyslu vypracoval instrukci pro

. visitátory do jednotlivých kraj, jimž bylo sveno
provádní dekretu z 18. kvtna 1624. Nebo nešlo

jen o vypuzení nekatolických kazatel, ale také o celé

organisování katolické církve po jednotlivých kra-

jích. Bylo nutno na místo vyhnaných predikant do-

saditi knze katolické a pikázati jim okrsky duchovní

správy. Akoliv Harrach naídil visitátorm svým,
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aby poslupovali s blahovlí co možno iiejvlší, pece
ze zpráv, které Gindely uvádí (str. 206—210), lze vidti,

že visitátoi si napomenutí Harrachovo nebrali píliš

k srdci. Trplivost a mírnost astokráte byla nej-

menší jejich ctností! Ale i naopak ani vrchnosti nevy-

cházely píliš vstíc visitátorm. Nelze se jim píliš

diviti: v zmatcích náboženských leckterá vrchnost

strhla na sebe dchody svých farností a nebyla nyní

píliš nadšena, když visitátorové církev katolickou

organisující je drazn reklamovali pro nov usta-

novené faráe. A byla-li vrchnost protestantská a

sedla-li dokonce blízko hranic, tu všechny snahy
visitátor tíštily se prost o passivní její odpor.

Dosavadní protireformat-ní úsilí smovalo pouze

proti nekatolickému knžstvu. Nyní ale po dokonání

této ásti rekatolisacního díla nastává protireformaci

další a nejzodpovdnjší oddíl: nyní bylo nutno pi-

stoupiti k rekatolisaci obyvatelstva. Akta, vydaná

Loserthem a týkající se protireformace ve vnitních

zemích rakouských, ukazují týž postup protireformaní

práce provádné arciknížaty Karlem II. a Ferdinan-

dem, jak o desítiletí pozdji byla zaata v Cechách.

Stejn postupuje se ve Štýrsku nejprve proti knžstvu
nekatolickému, pak proti mstm a konen dochází

na osoby stavovské. Bylo by zajímavo srovnati zde

methodu obojího protireformacního postupu — než

to zstává jedním z úkol, který eká historika,

pokoušejícího se o širší vypsání postupu protire-

formacního v Cechách, než jak zde je možné. Po-

dobn zajímavé by bylo stopovati spojení protire-

formace s politickými bhy této doby; jak proti-

reformace je bhem války dánské pouze opatrn pro

vádna, jak ale po píznivém pro císae a katolicism

rozhodnutí vítzstvím u Luttera (27. srpna 1626) od-



hazuje všechny ohledy a kterak katoHcism restituním

ediktem odvažuje se nejenom na výboj proti protestan-

tismu, ale olirožtijc i všechny \\'sledky reformace.

Než i to musí hýli ponecháno vypsání širšímu.

Již pi vyhán-ní preihUaiilu pokoušela se proti-

reformace o rekatolisaci nekalolického obyxatolstva.

Císa byl v roce 1625 poruíil, aby 1000 nmž Bren-

nerova regimentu bylo dáno k disposici lem, již mli
za úkol vypudili nekatolické knžstvo. Tohoto vojska

bylo užíváno zvlášt tam, kde protireformace chtla
zlomili odpor obyvatelstva ])íliš oddaného víe
pedk svých. Až bude jednou sestaven popis proti-

reformace, jak byla po krajích provádna, tehdy uvidí

se, co zla napáchalo toto vojsko mezi bezbranným lidem

ubytované. Nyní zaoly všechny ony protireformaní

hrzy a krveprolévání, jimiž rudnou stránky Historie

o tžkých protivenstvích. I djepisec tak chladný
jako Gindely nemže se ubrániti rozhoení, když
vypisuje ádní takového setníka Wolfstirna, který

prostednictvím mušketýr provádl rekatolisaci

mstského obyvatelstva v Cechách. Je dosud záhadou,

na í pokyn byla rekatolisace takovýmto zpsobem
provádna, když víme, že ani jesuité neradili k ná-

silnému pokatolilní obyvatelstva, že arcibiskup

se nedlouho po té pi jednání o dalším provádní re-

katolisace r. 1626 ve Vídni vedeném ozval proti zp-
sobu, jímž náboženství bylo lidu týráním vnucováno.
Než obracení lidu poddaného, akoliv bylo pro-

vádno takovým surovým zpsobem, nepokraovalo
tak, jak arcibiskup Ilarrach sob pál. K vyzvání
císaovu pedložil Harrach na podzim roku 1626 plán,

kterak v innost protireformaní pinésti jiný život.

Jak jsem již podotkl o nco málo výše, ozval se arci-

biskup drazn proti násilné rekatolisaci za pomoci

'rul irefui mace v Cctliách. 2. 7



vojska a žádal, aby moc svtská, která svým zasa-

hováním plodí jen nenávist a boue, ustoupila moci
duchovní, jež by se mírnými prostedky pouováním
a napjjmináním pokusila o provedení protireforma-

niho díla. Z porad tchto, které vedeny byly po celou

zimu roku 1626, vzala vznik svj komise reformaní
zízená dle vzoru štýrských reformaních komisí

císaským 4ekretem z 5, února 1627. Komisi této,

pímo bez prostednictví místodržicích, jen skrz

eskou dvorskou kancelá s císaem dopisující, ná-

leželi vedle kardinála Harracha jako lenové Jaroslav

Boita z Martinic, Fridrich z Talmberka a Krištof

Vratislav z Mitrovic. Spolu se zízením této komise

reformaní poalo se pomýšleti i na rekatolisaci obou

vyšších staví"! panského a rytíského, jichžto se dosa-

vadní dekrety dosud netýkaly. Byl sice vydán již

20. kvtna 1624 dekret, jímž právo klásti v desky

piznáno pouze katolíkm, než reformace podobným
zpsobem provádná zdála se býti tuze zdlouhavou.

Teprve Obnovené zízení 15. kvtna 1627 vydané,

stanovící lánkem A. 23., že všechna privilegia proti

náboženství katolickému elící mají býti pokládána

za zrušena, a že napíšt nemá nikdo do zem pijat

býti, kdo by nebyl náboženství katolického, rozšíilo

okruh protireformace i na šlechtu. Rozhodující rána

vedena byla proti nekatolické šlecht dekretem

z 31. ervence 1627, Dekretem tímto, datovaným
na den patrona protireformace sv. Ignáce, prohlásil

císa zásadu, že nemíní ve svých zemích nadále trpti

nikoho, kdo by se nepihlásil k víe katolické a tm,
již by pestoupiti nechtli, dána lhta šestimsini,

bhem níž mají se vyprodati a ze zem vysthovati.

Provedení tohoto dekretu i všech jiných, jichž ob-

sahem byla rekatolisaee mst a lidu venkovského,

i8



sví.'r«'iii) l)yli» komisi rcforiiiariií. Akla jeji a |iiiilo-

koly subdelcgálLi do jednotlivých kraj vysílaných

(protokol subdelegátu do kraje hechyfiského, pra-

cheského a plzeského r. 1628 vyslaných, vydal

ve Vstníku král. es. spol. nauk r. 1897 dr. Vincenc

Oehm) pouují nás, ktferak bylo v práci rekatolisaní

postupováno. Hlavní komise reformaní zídila vždy
pro nkolik kraj najednou svého subdelegovaného
— byl jím vždy njaký prelát — jemuž k ruce pidán
byl nkterý len stavu panského. Oba tvoili dohro-

mady krajskou reformaní komisi, která ^mla v kra-

jích jednotlivé krajské hejtmany k své ruce. Ti starali

se nejen u bezpenost subdelegovaných, ale také

i o jejich ubytování a obživu. Subdelegovaní pi-

byvše do kraj, pedvolávali ped sebe stavovské

obyvatelstvo kraje a vyšetovali, je-li katolické ili

nic, nekatolíci byli subdelegovanými udáváni hlavní

komisi reformaní, která pedvolala si je ped sebe

a bdla nad tím, aby bu pestoupili anebo aby se

v urité lht vysthovali; také mli subdelegovaní

po krajích za povinnost namluviti se s vrchnostmi,

jak by mla rekatolisace lidu poddaného býti provede-

na. Hlavní komise reformaní pak všechny zprávy

o postupu protireformace podávala císai do Vídn
spolu s dobrými zdáními, jak by v díle jednou zapo-

atém nadále mlo býti postupováno. Komise refor-

maní chtla rekatolisaci provésti zpsobem co možno
nenásilným, vojska mlo býti užíváno pouze k ochran
subdelegovaných a missioná, kteí byli subdelego-

vanými ustanoveni, aby lid vyuovali ve víe kato-

lické. Pouze tam, kde by komise reformaní narazila

na odpor, mlo býti užíváno písnjších prostedku,

zejména vkládání a ubytování vojska. Tak byla teorie;

ovšem praxe rekatolisaní byla mírných teorií protire-



formanícli hodné daleko. V Historii o tžkých proti-

venstvícli círk\e eské máme o tom mnohé zprávy,

a akoliv nesmíme zapomínati, že Historie je spisek

tendenní, který spíše barví eernéji, než byla skute-
nost, pece jen to, co se dovídáme odjinud z úedních
])ramen, staí mnohdy, aby i dnes krev se na chvíli za-

razila v žilách. Až jednou budou vyhledána z rzných
registratur reformaní akta této doby a až budou
sestavena a vydána dle jednotlivých kraj a míst, pak
teprve uvidíme, jakým násilným zpsobem byl obrá-

cen náš lid, a pochopíme onu obrovskou zmnu, jež se

s ním v 17. století slala.

Než ne všude bylo násilí reformace pijímáno pas-

sivn. Byla i místa, která se dovedla postaviti na od-

por. Od r. 1627 až do vpádu saského hned zde, hned
onde vyšlehovaly plamínky odporu. Byla celá ada
menších povstání, jež zachvátila pouze nkterá panství,

ale byla i taková, jež se rozlétla po celých krajích.

Roku 1625 vzbouil se lid v kraji áslavském a Kou-
imském, veden Adamem z Hodjova, r. 1627 sotva

utišený kraj chystal se, dle všeho z návodu knze
áslavského Matouše Ulického k novému povstání,

rok na to v roce 1628 vypuklo povstání na panství

opoenském a v kraji hradeckém, v roce 1629 na

panství turnovském a v kraji boleslavském. Ovšem
na výsledek protireformace nemly lokální výbuchy
zoufalství poddaného lidu a po\stání selská vlivu;

vojsko bylo vždy dosti brzo po ruce a selské houfy,

by i, jako na Hradecku, dobyly poáteních úspch,
musily ustoupili organisované moci vojenské. V do-

bách ticetileté války byl pomr již docela jin^' než

v dobách válek husitských, na nž snad po celou

dobu byly njaké reminiscence; vzbouené masy ne-

mají proti ádnému vojsku tém již žádné nadje



na úspch a eslí sedláci tém ve všech krajích jio-

cítili nkolikráte dosti krut tuto zmnu, (lo pu lé

následovalo, byla již jen práce katova, spojená s teh-

dejší barbarskou justicí, a lé bylo po celou válku ti-

cetileloii více než tlosl. Bohužel je tiaí*; znalost tchto

povstání dosud dosti nedokonalá, nebol" stží mžeme
sestavili jich zevní príibh, a co se vnitrních ])ohnutek

tchto povstání dolýt-e, jsme na lom ješlc he.
asto spojuji se s náboženskými niotivy i motivy

útisku sociálnílio: povstalí na Hradecku oi-;ianisují se

ve ,,tvrtý slav do majestátu })0Jalý v p<dioí kun-

štadtském" a titulují sebe ,,urození ])áni scktái".

Než v prvé ad roztrpení jde pece jen proti nená-

vidné vnucované víe, zejména proti jejím hlasatelm,

z nichž nkolik ])ílišnou horlivost svou zaplatili

smrtí, jež v oích jich souasník ozdobila je korunou

muednickou. Máme z l<.rnliu ]i(i\slalýcli nkolik do-

klad, které svdí o lom, jaká nenávist vela mezi

lidem proti katolicismu: lak opovdní list ,,tvrtého

stavu hor Orlických" mšanm Kostelce nad Or-

licí, v kterém sedláci ]>íší, že dovtlli se o pestupu
Kosteleckých. ,,Uiriíle-li lak, ])ak jste dvojnásobné

šelmy, nebo ped tím byli jsle naši dobí pátelé a

my vám, pakliže lak uiníte, chceme vypovdíti
veškeré naše pátelství, ano chceme vás úpln zahla-

diti a míti za dvojnásobné nepátele svaté kesanské
církve." Ješt tíže lze ešiti otázku, byly-li vzpoury

tyto organisovány emigrací — jak výše podoteno
njaké reminiscence ria dobu husitskou a vítzství

mas nad žoldnéskými vojsky byly živé po celou

první pli 17. století: mžeme zde vzpomenouti

onoho oddílu husitského, který stavové vypravili

k uvítání Fridricha Falckého ped Prahou, nebo rz-
ných titul leták ,,Husitenglock" etc. — a pokud



vyplývaly z instinktivního odporu utlaovaného lidu.

Než ani tam, kde máme nkolik zpráv o pímém úa-
stenství emigrace na vzpourách poddaných jako na
Cáslavsku a Kouimsku. ncho za dohy vpádu saského,

kdy byla organisována Krištofem Cabelickým ze

Soutic vzpoura na panství dobíšském, nepeceoval
bych úast emigrace na tchto výbuších zoufalství.

Tou dobou vrchnost a poddaní tvoí ješt dva svty,
jež se nedovedou nalézti ani tehda, když je pojí pouto

spoleného útisku. Propast, dlicí ob tyto vrstvy,

nedovede dosud peklenouti spolený osud nábožen-

ského pronásledování.

Otázka, jak hluboko zasáhla tato rekatolisace oby-

vatelstva, která u nás poala býti systematicky ro-

kem 1627 provádna a trvala až do vpádu saského

roku 1631, zstává dnes ješt otevena. Ne, že by se

naše djepisectví jí nezabývalo, nýbrž snad práv
naopak. Detailního badání o této protireformaci jsou

celé ady roztroušeny po asopisech, leckterý detail byl

již z rzných registratur publikován. Ale práce není

dosud ukonena, ani heuristický její díl, kde mnoho
ješt odpoívá po archivech skryto zvdavému oku

badatelovu a nadtož její synthetick5' díl, který by se

pokusil o zjištní, v kterých krajích tento oddíl proti-

reformace zasáhl hloubji v náboženský život oby-

vatelstva.

Zdá se, že v Cechách jižních, zejména v tch ástech,

kde vládlo kdys latifundium rožmberské povždy až

na jednu výjimku nepíznivé reform, v kraji prache-
ském a bechyském, kde katolicism vždy si zachoval

jakousi basi, pak v Plzesku a západních Cechách

rekatolisaní úsilí mlo v této dob jisté a trvalé

úspchy. Jinak ovšem tomu bylo v Cechách severních

a východních; zde snažení prolireformaní nacházelo
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odpor obyvatelstva, jež tém všecko náleželo vire ne-

katolické, zde Jednota i lutcranism mly etné pívržen-

ce a nadto dílo protireformaci podniknuté bylo peru-

šeno vpádem sask5'm, takže výsledky všeho snaženi byly

nepatrné a |)rolireformace hned po míru vestfálském

byla nucena dílo zahájili znovu od zaátku. V krajích

pilehlých k Sasku, zejména v horních mstech kruš-

nohorských, pak všechno úsilí ztroskotalo nadobro.

Zde udrželo se kacíství dlouho ješt, když celý národ

byl již piveden do lna církve samospasitelné.

V tchto Iclech, ped vpádem saskj^m do Cech, byla

i situace zahraniní pro protireformaci nejpíznivjší.

Od porážky Dán u Luttera nestál katolicismu žádný
nepritel v Nmecku v cest. Protireformace mohla
restituním ediktem z 6. bezna 1629 vydaným po-

kusiti se o zvrácení všech výsledk reformy a sáhnouti

požadavkem vrácení duchovních statk pešlých re-

formou do rukou protestantismu na samy koeny
jeho. A výhodné postavení protireformace potrvalo

ješt njakou dobu, akoliv již rok vydání restitu-

ního ediktu jest rokem píchodu švédského krále

Gustava Adolfa do íše (26. ervna 1629).

Mezi historiky je sporná otázka, vedly-li Gustava
Adolfa do Nmec pohnutky ideální, t. j. pomoc ohro-

žené reformaci, anebo pohnutky materialistické: snaha

po rozšíení vlastního panství. Otázka nebude asi

nikdy rozešena ve smyslu jedné neb druhé strany,

jist pravd nejblíže bude ten, kdo hledati ji bude
uprosted. Nelze vylouiti z expedice švédské všechny

pohnutky ideální, Švédm skuten šlo o náboženství,

které se zdálo vítzným postupem protireformace

vážn ohroženo; ale na druhé stran kdo ví, jaké

imperialistické plány spojoval dvr vídesky' s po-

stupem protireformace a uvdomí si, co znamenala
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iia drulió stran mezi slát\ rn/složciiýml kol moe
Baltického myšleuka, vyjádená heslem: „dominium
maris baltici", ten nabude pesvdení, že Gustava
Adolfa nevedla výhradn jen myšlenka náboženská na

cest do Nmec, ale že na expedici té mladý král

chtl zemi své dobýti vládu nad morem, jímž šel ob-

chod západní Evropy s východní. Prvojioátení ú-

spchy Švéd nebyly pronikavé, král, který picházel

hájit ohrožené náboženství, setkal se u souvrc
sv\'cli s nedvrou pekvapující. Tím lze si vysvtlili,

že válka švédská nemá na protireformaci v našich

zemích provádnou až do vpádu saskcho žádného

vlivu. Teprve po spojení Švéd se Saskem a po vítz-

ství u Breitenfeldu 17. záí 1631, kdy Tilly byl úpln
poražen a vojsko císaské znieno, ])rojevil se opt
vliv situace zahraniní na protireformaci v Cechách.

Mtzstvím tím byla vojsku nepátelskému otevejiu

cesta do Cech a Sašové této okolnosti plnou mrou
využili. Vpád saskcho vojska do ech ležel úpln
v programu tehdejší saské politiky, která smovala
tou dobou již oteven k nabyli obou Lužic a v ])ízni-

vém pípad i pohrauicných kraj eských, na nichž

(zejména na Zateckém a Litomickém kraji) kurfit

saský ml pojištnu odninu svou za pomoc poskyt-

nutou proti povstání stav eských.

Se Sasy, již 15. listopadu 1631 dosáhli Prahy a

rozšíili panství své po celé severní pli Cech, vrátila

se i eská emigrace. Samozejm s píchodem nepá-
telského vojska do zem ustaly i všechny snahy proti-

reformaní a nejen že utuchly, ale leckdes celé dílo

rekatolisaní bylo uvedeno v nive, když vrátily se

staré nekatolické vrchnosti v smutném exiliu pe-
bývající a lid, který jen s nechutí podroboval se vnu-

cované víe, nyní, kdy tlak pestal, zase se znovu vracel
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k vire s\\i'li jtredk. .lak již svícím bylo povdno,
pokusila se euiigracc v jeilnoin pípad Krišlofciu

Cabelickýin ze Soulic na panství dobíšskéni užíti

selského lidu jako j)oniocníka ve svt-in boji za restituci

starých práv. Než výsledek z toho byl nijaký. Cabe-

lický byl zajat a popraven r. 1(J32 v Buíljovicjcli

a poddaní, klerí se k niuu pipojili, byli tak nemilo-

srdn trestáni, že niíslodiv.icí až z Vídti byli pro luk

ukrutné nakládáni s lidem ))oddaným pokáráni.

Nového zahájení dokala se protireformace až po

míru pražském (30. kvtna 1635). Mh-cm tímto Sasko

ustupuje od zásady dosud alespo platonicky liájené,

že protireformace v Cechách neiná smovati })roti

lutcranismu eskému, odvolávajíc se pi hájení této

zásady na sliby Ferdinandem kurfitovi saskému dané,

že pomoc proti stavm eským poskytnutá nemá
býti na úkor luteranismu a piznává císai právo

provésti v zemích jeho prolireformaci a rekatolisaci

všeho obyvatelstva bez vyntí kterékoliv církve

dle zásady ,,cujus regio, ejus et religio", jen s tou jedi-

nou možností, že obyvatelstvu, jež nechtlo by pe-
stoupiti, zachováno má l)ýti právo volného vystho-
vání se.

A také sotva potlepsán byl mír pražský, již

23. ervna 1635 vydal Ferdinand II. reskript, jímž

naizoval místodržícím a arcibiskupovi, aby protirefor-

mace dle dekret díve vydaných znovu byla zahá-

jena. Arcibiskup listem z 31. ervence téhož roku

oznámil, kterak má býti pi této obnov protirefor-

maní práce postupováno: emigranti mají býti vy-

hánni, predikanti zjímáni a obyvatelstvo poddané
missiemi donucováno k pestupu. asté vydáváni

patent proti emigrantm a prodlužováni lht ne-

katolíkm k pestupu (na i>. 13. února a 16. dubna
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1637 vydány byly patenty proti emigrantm do zem
se vrátivším: 4. záí 1637 poskytl Ferdinand III. po-

slední títimsiní lhtu osobám šlechtickým ke konversi

a tato lhta byla prodlužována, až konen 4. února

r. 1639 vypovdni najednou všichni, kdo by do
24. února nepestoupili) svdci o tom, že ani ve vyšších

vrstvách stavovských nebyla rekatoHsace provedena
úpln; ješt po míru vestfálském, zejména v sever-

ních echách najdeme nekatolické vrchnosti, jichž

obrácení je teprve dílem druhé poloviny sedmnáctého
století.

Postupovala-li nekatolisace tak pomalu mezi sta-

vovsk5'mi vrstvami národa, oc he pronikala mezi

masy lidu! I zde nové zahájení práce protireformaní

mlo sice výsledky; obyvatelstvo stedních a jižních

Cech, jehož konversi alespo z valné ásti dovršila

první doba protireformaní, udrželo se pi víe ka-

tolické a nad to obrácen zetel k severním a východ-

ním krajm esk^^m. Tam dovedly vrchnosti, tebas
by byly katolické, postup rekatolisace dosud zdržeti.

Latifundia rodiny Trkovské, ,,šastná zem'' vévody
Fridlandského, nebyla do míru saského píliš dotena
rekatolisací. Ne že by vrchnosti ji zanedbaly, naopak
i ony byly plny nadšení, které charakterisuje katoli-

cism, ujímající se práce rekatolisaní, ale nadšeni

náboženské bylo ochlazováno interessem materiálním,

který pikazoval opatrné provádní rekatolisace, aby

poddaní se nerozutekli a nenastal nedostatek pracov-

ních sil. Proto zde na latifundiích tchto provádna
byla jakási passivní resistence protireformaní práci.

Ta však se zmnila nyní, kdy katastrofou chebskou

statky ty pecházejí v jiné ruce; nyní zejména v kraji

boleslavském od hraniních hor až dol k Mimoni
a eské Líp ol»vvatelslvri bylo pevedeno na viru
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katolickou. Provedcnírn této protireformace pov-
eni byli missionári, kteí se skládali hlavn ze clenu

Tovaryšstva Ježíšova, a charaktcrisován jest tento

postup protireformace hlavn tím, že nebylo pri nm
tolik násilí, že nebylo jjoužíváno tolik vojska jako

v dob nedávno minulé; vliv Harrachv, jenž nepál
si pi rekalolisaci obyvatelstva píliš násilných pro-

stedku, je zejm patrný. Vtšímu postupu rekatoli-

sace v tchto krajích vadil nedostatek duchovenstva

farního, nedostatek, kter^' zbraoval postupu proti-

reformacnímu v celých Cechách; již kapucini Valerian

Magni, od nhož máme návrh v dubnu 1637 vzniklý,

kterak v další protireformaci postupovati, upozor-

oval na nedostatek tento, než o výsledku této

akce pojednáme v jiné souvislosti v následující ka-

pitole léto práce. Ale nejvíce postup protireformaní

v severních Cechácli zarazil vpád švédský v roce 1639.

Od této doby až do míru vestfálského Švédové s ma-
lými pestávkami tém nepetržit drželi severní

kraje eské. A kam pišli Švédové, tam pišli za nimi

i protestantští kazatelé, pišla i emigrace a zaražena

byla celá rekatolisaní práce, takže obyvatelstvo

území Švédy obsazeného smle mžeme považovati

za nekatolíky — a to byla tém tetina království.

Shrneme-li strun v\sledky práce, kterou proti-

reformace v dob od vítzství na Bílé Hoe až do

uzavení míru vestfálského v Cechách podnikla, m-
žeme je charakterisovati takto: slavovské vrstvy

protestantismu jsou znieny, rckatolisacc zahájena zá-

konodárstvím této epochy, než provedení tohoto zá-

konodárství, a se i o n pokusila, odkázalo násle-

dující fázi protireformaní.
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KAPITOI.A DRUHÁ.

Druhá perioda protireformaní.

Organ isace katolické církve.

Prameny, Miiže-li již historik prvé periody stžovali si do
nedostateného a roztiíšloného vydání pramen, je posice

líislorika této periody o mnoho liorší. Detailního badáni
monografického o postupu prolireformace v jednotlivých
krajinách Cech je sice dosti, ale eho se nedostává, ']e sysicma-

lické vydáni materiálu vztahujícího se na djiny protirefor-

mace v období asovém omezeném mírem vestfálským a vy-
dáním toleranního patentu, ("o zde je, jsou jen namátkou
vytržené, asto dosti zajímavé ásti archivního materiálu.

Z dležitjších po<lobných edicí chci jmenovati jen dv, a to

.1. Rezkem ve Vstníku král. eské spolenosti nauk r. 1892
vydanou: Relaíio proíjicssas in extiipanda haercsi per regnum
Bohcmiae, marchionatum Moraviae ct dncatum utriusque Sile-

siae opere P. P. societalis Jesii provinciae Bohemiue ab anno
1661 nsque ad anmnn 1678., shrnující prolireformacni po-

stup jesuit proti obyvatelstvu venkovskému a dr. J.

V. Šimákem vydané Zpovdní seznamy arcidiccése pražské

z let 1671—1725, jež nám ukazuji nábožensky' stav zem
na základ statistiky zpovídavších se v as velikononí. Bohu-
žel, že edice tálo svým slalistickým materiálem velmi dle-
žitá se zastavila hned po vydání prvního svazku obsahujícího

kraj boleslavský a kouimský.
Literatura. Vdecké práci obírající se toulo dobou udávají

smr názory a díla Ani. Rezka. Díla jeho — jmenovaná po-

adem jich vzniku — Djiny prošlonárodního hnutí nábožen-

ského v echách od vydáni toleranního patentu až po naše

asy, Praha 1887, Djiny Ferdinanda III. v Praze r. 1891

(pátý díl Zapovy založené csko-Moravské kroniky), pak dvou-

dílné Djiny ech a Moravy nové doby v Praze 1892 zabírají

svým rozsahem celou dobu od vpádu saského 1631 až tsn
ped vydání toleranního pálentu. Nejen rozsahem, ale i me-



thodou svou jsou tyto práce Rezkovy dležité; Rezek nejen

že ukazuje v tchto svých pracícli, klerak hislorik-synthetik

musí umti sloiicili svoje badání v arohivccli s prací svých
pícdchúdovi, ale uka/.iije v nich laké. klerak náboženské
dojiny nelze odUmili dd polilickélio a sociálního vývoje ná-

roda. Ant. Podlitím v láncích: Z dfin katolické reformace

v letech 166S— ]í'03 a Z djin katolické reformace v si. XVIIl.
(Sborník historického kroužku Vlasti ro. II., III., IV. a d.)

probral djiny prolirefonnacní práce století osnmáctého a

sklonku století sedmnáctého hlavn na základ listin archivu
arcibiskupského a se stanoviska katolického. Pro náboženské
pomry za Karla VI. nejdiiležitjsí zprávy jsou v lánku
Gindely-ho Die Processicnmg der ílaeretiker in Bóhmen
imter Kaiser Karl VI. (Rozpravy král. es. spol. nauk 1887)

dotýkajícím se zejména sporu moci církevní a svtské o juris-

dikci nad kacíi.

Za to pro druhou ást léto kapitoly jednající o organisaci

církve katolické jsme na lom o mnoho he. Mimo nkolik
lánk není soustavného díla; Kraslv Ilarrach nepodává
o mnoho více než nesoustavn excerpované poznámky z akt

arcibiskupského a Ilarrachovského archivu. Pouze pro otázku
o vzniku tak zv. pokladny solní možno poukázati na lánek
//. Kollmcmna: O vlivu Propagandij na vznik t. . pokladní;

solni. . M. r. 1898.

Mír vestfálský znaci vitzstvi katolického stano-

viska, zastávaného Ferdinandem, dovozujícího, že

nemá býti hýbáno náboženským stavem zemí ddi-
ných, jak se v nich vytvoil po provedení katolické

reformace v letech dvacátých sedmnáctého století.

Švédové pi zahájení mírového jednání r. 1645 v Miin-

steru spolen ješt s Francií žádali, aby ddiné zem
dosáhly úplné amnestie a vše bylo uvedeno do stavu,

jaký byl ped rokem 1620, tak aby i všechny konfis-

kace byly zrušeny; ale stanovisko císaovo, který byl

ochoten k amnestii pouze od roku 1630 sahající,

v ohledu náboženském naprosto zavrhoval veškeré

pímluvy za nekatolíky a vyhrazoval si absolutní
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jus reforinandi v ddicn5'ch zemích, ira konec obdrželo

vch. Nejprve Francie, upokojená ve svých territori-

áhiích požadavcích, a pak i Švédové opustili pi mí-

rovém jednání emigraci, která tolik krve za n
prolila. Mírem z 24. íjna 1648 dovoleno emigraci

navrátiti se, ale za cenu, že se stane katolickou;

statky pak navráceny jen tm emigrantm, kteí je

ztratili až po roce 1630 vstoupením do služeb nepá-
telských. V ohledu náboženském získal císa plné

právo reformandi, vysthovati se dovoleno pouze
stavm, nikoliv však lidu poddanému. Výsledky mí-

rového jednání jsou tedy velkým vítzstvím proti-

reformaního stanoviska — rekatolisaní politika

Ferdinanda II. v zemích ddin5'ch provádná byla

jím uznána právem mezinárodním.

Mír vestfálský dal perušené vpádem saským reka-

tolisaci možnost optného jejího zahájení. Proti

period minulé toto období protireformace zasáhlo

hloubji do organismu národního nejen tím, že proti-

reformace vlastn teprve nyní zasáhla vrstvy lidové,

ale i tím, že církev katolická nyní teprve nabývá od-

dechu a pokdy, aby mohla provésti organisaci své

církevní správy, jejíž zaátky asto náležejí období

pedcházejícímu.

Protireformace tohoto období má svého Carafu

v Caramuelovi z Lobkovic. Zajímavá dráha životní

tohoto mnicha, v nmž mísila se po otci krev španlská

s eskou krví po matce, jevící se souasníkm jako

stoupající meteor, rychle jej nesla nahoru k nejvyšším

duchovním úadm, aby mu dala zapadnouti daleko od

Cech. S Carafou spojuje jej jeho bezohlednost v proná-

sledování kací. Pod jeho vlivem stojí první dekrety

protireformaní této periody, tak zejména dekret z 25.

záí 1649, jímž protireformace této periody byla znovu
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zahájena. Dekretem (»níiii l)ylí, jako již v j)rvc period

rekatolisace, všichni v zemi se zdižujicí predikanli

ze zem vypovdni a dalším dekrelem z 28. záí na-

ízeno, aby pi ubytování vojska vždy bylo hle-

dno k nekatolickým poddaným, aby jim více vojska

bylo do domil vloženo. Ale písnjší než tento dekret

je naízení místodržících z 1. února 1650, jímž nekato-

lickým poddaným, kteí by do tí nedl se neobrátili,

pohroženo vzením, ubytováním vojska, odnímámim
statk, ano i trestáním na hrdle.

To jest nejzazší stupe, jehož dosáhla bezohlednost

v provádní katolické reformace. Než proti provádni
tohoto naízení místodržících vznikl odpor mezi vrch-

nostmi, které se obávaly, že se jim poddaní — bude-li

dekret provádn — rozutekou. Vrchnosti vymohly si,

že bylo toto naízení 27. bezna 1650 rozhodnutím

císaským ve svém provádní zastaveno a míslodržícl

poukázáni, aby napíšt všechna svoje naízení ve

vcech náboženských pedkládali nejprve dvoru ke

schválení. Starost o protireformaci vzal odtud do ruky

dvr, tím akce prolireformacní, zejména vlivem je-

suit — u vídeského dvora vždy mocných — kteí se

vždy stavli proti násilné protireformaci a zastávali sta-

novisko získávání lidu stálým vyuováním a dobrým
píkladem, pozbyla znan na své nelidskosti. Vláda vi-

dla, že úspšnému provedení protireformace v prvé rad
je na pekážku nedostatek knžstva a organisace cír-

kevní zprávy, i odhodlává se ob otázky jak protirefor-

mace, tak i organisace církve katolické ešiti, najednou.

Patentem ze 2. dubna roku 1650 jsou vypovdny
poslední zbytky nekatolických šlechtic a úedník,
a jiným z 21. ervna naízeno, aby farái prostednic-

tvím krajských hejtman podávali zprávy dvorské

kancelái o postupu protireformace. Paralleln s touto
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akcí dvoru postupoval kardinál Harrach. Na podzim
roku i650 svolal dvrnou konferenci knžstva, jež

se mla raditi o dalším postupu protireformacnim.

O výsledcích této konference a o jejích návrzích, jež

mly pinésti jasno o majetkovém a právním postavení

církve katolické, pojednáme níže pi vypsání djin
zizování novj^ch far. Zde chceme jen podotknouti,

že Harrach návrhy této konference pedložil císai

a že Ferdinand III. je zase pedložil snmu. Snm
v íjnu roku 1650 svolaný pijal v podstat návrhy
tyto a usnesl se vyžádati si od viká a krajských

hejtman zprávy o stavu náboženství katolického

a zvoliti komisi k zizování far, která by byla nadána
právem protireformacním, to jest mohla ustanovo-

vati missionáe a odstraovati predikanty.

Na základ snesení snmovního vydala vláda

3. bezna 1651 nový dekret proti nekatolickým úed-
níkm a správcm panství, v nmž jim dána šesti-

nedlní lhta ,,ad conversionem vel emigrationem".

Zprávy, které od viká a krajských hejtman do-

cházely, líily náboženský stav obyvatelstva v nej-

ernjších barvách. Mezi místodržícími opt vlivem

C.aramuele z Lobkovic pevládla snaha vykoeniti

kacíství z lidu násilím. Navrhli do Vídn (1. bezna
r. 1651) aby byli pinuceni k pestupu vojenskou mocí,

anebo vzením, aby na žádný zpsob nebylo jim do-

volováno vysthovati se pro víru ze zem. Mimo to

v návrzích z Cech do Vídn poslaných vrchnosti byly

inny zodpovdný za pestup poddaných ke kato-

licismu a jejich zodpovdnost byla vyjadována po-

kutami, které vrchnosti mly platiti, pokud by ne-

dovedly poddané svoje k pestupu pinutiti.

Opt to byla Víde, která zmírnila píliš ostré ná-

vrhy místodržících. V nkolika dekretech rychle za



sfbuii riásl('(lii|ii'i(.'li sUuuivil dvíir jiruNidlii, jimi/, se

iTil postup protireformaiií napíšt íditi. Odstranna
zodpovdnost vrcbnoslí a pokuty za obyvatelstvo

nepestoupit' a stanoveno, že vrcbnosti, které by se

o náboženský pestup svýcb poddaných nestaraly,

mají býti s návrhem na trest oznamovány dvorsk*'-

kancelái. Také postup proti obyvatelstvu zmírnn,
vojska má býti užíváno pouze, když mírné prostedky
selžou (14.. Jo. bezna a 15. diibna 1G51). Do písahy
holdovací vložena formule: „slibuji, že pi svaté

ínisko-katolické víe pevn setrvám a poddané sob
svené k témuž vésti chci." Tolik zákonodárné práce

vykonala doba hned po míru westfalském za úelem
rekatolisace lidu poddaného. — K provedení tohoto

zákonodárství vrátil se Ferdinand III. k zízení re-

fmani komise, jež již ^• prvé period rekatolisacní

mla své veliké úspchy. Na podzim roku 1651 jme-

nován Mikuláš z Schonfeldu generálním komisaem
reformaním a jemu k ruce pidán probošt starobole-

slavský Rudolf Roder z Felsburku. Instrukce jich

z 25. íjna je zajímavým dokladem absolutismu stát-

ního zasahujícího celé pole rekatolisacní práce. Obma
komisani naízeno zaíti s protireformací v kraji

hradeckém, odkud docházely kancelá nejhorší zprávy
o náboženském život obyvatelstva, a pidáno jim

k ruce vojsko s právem requirovati v as poteby ješt

další.

Detailním provedením práce protireformacní po-

veni missionái, ádoví knží, vtšinou jesuité,

jichž instrukce, Harrachem vydaná, je datována
20. bezna 1652. Je to doklad zmny v názorech na

zpsob provádní rekatolisace; missionám doporu-

uje Harrach. aby se ..pílišnou horlivostí" nedali

unášeti, aby lid spíše než mocí zvábili píkladem života

Prolil cfi^rmace v eclióch. 3. JI



svého k pestupu. Komise prolirelormaní vykonala

ávou práci héliem roku 1651 v kraji hradeckém vel-

iinou bez velkých dragonád, vyjímaje panství opo-

enské a novomstské, kde ohy val eis Ivo násilím bylo

|)rinuceno ku pestupu, a obrátila na 40000 lidí k víe
katolické. Podobným zpsobem v letech J651—1654

komise reformaní prošla jednotlivými kraji a s \lším
i.i menším zdarem zhostila se svého úkolu. Všude, kde

panství bylo blí/.ko hranic, tam postavení její bylo

tžké; obyvalelslvo nekatolické prchalo ped ní do

Saska a Slezska. Tyto dvé zemé, dnes k nmecké ríŠi

náležející, mly nejvtší zisk z uprchlík: hustota

obyvatelstva se v nich zmáhala a ony mohutnly, zatím

co království upadalo. Než shrneme-li výsledek práce

této generální komise ]>rotireformacní, možno íci. že

rekatolisace byla jí provedena dkladn. Nejvtší po-

et obyvatelstva pijal víru kalolickon, ostatní se vy-

sthovali ze zem. Od této doby možno mluviti

o Cechách jakožto o zemi katolické: lid, akoliv mu
víra byla vnucena, tam, kde ádnou správou duchovní

byla upevnna, pibiul k ni brzy a zstal jí vren.

Zbytky nekatolík, držící se v pomezních krajích,

jeví se jen pod povrchem kalolicisniu všecko opano-

vavšího, bez ádné správy duchovní, odkázané bu
na predikanty s nasazením života do zem se vkrá-

dající anebo na laiky svoje náboženské pesvdení
vykládající a propadají náboženskému rozkladu.

Zde v této dob koení lido\ é hnutí náboženské.

Celá další doba vnuje se lomu, aby výsledky, které

byly získány, byly upevnny, V prvé ad jsou to

missie, jimiž poslední zbytky nekatolíku soustavn
jsou zpracovány. Rezkem vydaná Relatio progressus

in exstirpanda haeresi ukazuje rozsah této innosti,

poklid ležela v rukou jesuit; v druhé ad je to zpo-
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vé, jíž náboženský stav obyvatelstva byl kontrolován.

Od roku J65G jsou zpovdní^ cedulky po* panstvích

každororno sbirány a prostednictvím* místodržícícb

ode\zdány v eské kanceláii; farái ]iodávali mimo to

jeste z\íásliií konsif^nace tch, již se zpovídali svým
duchovním úiaflnm. Konsip:nace tyto od roku 1671

zachované ukazuji katolicismus již \žilý. jen na se-

\eru a východe (^cch drží se dosud zbxlky kacíství.

V dsledku toho politika \ ladní ])roli nekatolíkm
se za Leopolda znarn zmíríiujc. Palcáty ])ieslávají

vycházeti, hlavn- proto, že dosavadní zákonodárství

pln dostauje, nekatolického obyvatelstva neteba
se více báti, není více politicky ludiczpecné. Ovšem po-

litika vnitní zachovává svoje stanovisko, že kacíství

je zloinem politickým, Leopold vylýká nkolika
dekrety jeho politickou trestnost, podobné i hrdelní

ád Josefa L z r. 1707 stanoví trest smrti na predi-

kanty a jich pechovavae, a stavové prohlašují na

snmích náboženství katolické ,,za gruntovní základ

a hlavní privilegium království eského". Jen n-
kteí slechliélí jednotlivci dosud nepestoupili, tm
dána patenty z J4. bezna 1665 a 20. ervence 1673

poslední lhta ku iícstupu. Atak již jen v horních m-
stech krušnohorských drželo se kacíství až do sklonku

století sedmnáctého, chránné hornickým obyvatel-

stvem a interesscm státu na rozkvtu hor, který zde

vede neustálou válku s interesscm náboženským, až

i zde podlehlo optované práci protireformaní. Z celých

Cech jen Ašsko ubránilo se protireformaci svým posta-

vením jako léno íše a domohlo se již bhem této periody

zvláštní konsisloe luteránské (1775). Lid poddaný,

jemuž se nedostává knží a uitel, klesá ve své vzd-
lanosti, divoí a pustne; vdomí sociálního útisku

spojuje se v nm s temným vdomím útisku nábožen-
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ského, vlivy zahraniní jelio linev zpracoA á\ aji a lak

dochází k výbuchm zoufalství jako roku 1680. Histo-

rie je nám dosud dlužná vysvtlení, na kolik mezi pí-

inami tohoto selského povstání, jež zachvátilo celé

východní a severní Cechy, tedy kraje teprve nedávno
ke katolicismu pivedené, byly píiny sociální a na

kolik i moment náboženský rozhodoval.

Absolutismem podmínné vmšování se panovníkv
do všech obor státní správy zasahá cím dále tím více

v náboženský obor. Je ])íznacno, že i snm dovo-

luje si zasáhnouti v ryze církevní obory; snm nejen

že stanoví, které svátky se mají svtiti, on stíhá do-

konce pestupníky tresty (1654). A za Karla VI.

vychází absolutní stát vítzn z konfliktu mezi

mocí církevní a svtskou, jehož píinou je sporná

jurisdikce nad kacíi. Moc svtská, vycházejíc se

stanoviska, že církev jest užitená jen jakožto poli-

cejní instituce státní, strhla reskriptem císaským
z 27. srpna 1721 veškeré vyšetování a souzení uzna-

ných kací do svých rukou a pikázala je apelaonímu

soudu; církvi mlo napíšt zstati vyslýchání v po-

dobných ]>ípadech, kdy kacíst^ í mlo teprve b5'ti

dokázáno.

Byla-li vládní politika proli nekatolíkm za Leo-

polda I. a Josefa I. zmírnna, zmnily se pomry d-
kladn za nástupce jeho císae Karla VI. Pronásledo-

vání nekatolík vzniká z úvahy, že nesouvislé spolu

zem domu rakouského mohou býti pohromad udr-

žovány pouze stejným všude náboženstvím katolic-

líým, a tento politick\'- moment diktuje náboženské

pronásledování nekatolík. Dekretem z 29. ledna 1729,

který byl astji obnovován, stanoven na kacíství

trest nucené práce, vypovzení ze zem a v jiípad

optovného ujjadnutí do kacíství galejní jiráce bez

J-'-



vymení rasu. Uitelé, kazatelé iiokatolití a jich

pechovavai mí;ii dle paragrafu 19. josefínského hr-

delního zákoníka býti potrestáni smrlí; udavam jich

vysazena odmna.
Patent tenlo snieioxal jiroli zl)ylkiini nekatolickým,

které petrvaly rekatolisaci sedmnáctého století, a proti

nov v zemi se siícímu náboženskému hnutí lidovému.

Pietismus, jehož sídlem bylo Slezsko, kterému se

smlouvou altranstiidtskou (1709) dostalo jakési

úlevy v náboženském život nekatolík, za Karla Ví.

vychází ze Slezska a ze Sas na nábožensk\' výboj do

Cech a Moravy, organisuje zbytky nekatolíku v e-
chách a získává i nové pívržence. Vyšetování tohoto

náboženského hnutí a rekatolísace na základ jeho

provádná, zastihnuvší hlavn východoeské kraje

hradecký a chrudimský, podává píklady barbarského

násilí proti bezbrannému lidu. které snad ješt pe-
vyšuje ukrutností páchané hrubou soldateskou Marra-

dassovou a Huertovou v pi^vém období reformaním.
Jsou to hrozné stránky náboženského fanatismu, kde
stát a církev spolen vzením snaží se nekatolíky

pivésti k víe katolické, kde krev žen a dtí byla

pelévána, kde rodiny byly roztrhávány, kde i sami
duchovní pikládali ruce své ke katovu dílu. Jsou to

neonduvitelné události, které povždy budou vrhati

stín hanby na svtskou i duchovní vládu, zúast-
nnou stejným podílem na tomto hrozném podniku.

Odtud vzpomínka na týrání pro náboženství bude
navždy v duši lidu spojena s pojmem protireformace.

A není divu, že došlo r. 1732 k boui náboženské a to

opt na témže Opocnsku, které ve všech selských

bouích náboženských stálo a ele. Ovšem výsledek

byl stejný jako kdy jindy: pivolané vojsko potla-

ilo vz[i«Hnu, \zení se naplnila, a lid poddaný byl
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vydán zvli zlotrilé soldatesky; za vojskem pišel

missionár, aby opt se pokusil o nevdnou práci.

Výsledek pak rekatolisacní práce a potlaeného po-

vstání byl ten, že ti, kdož ,,svému svdomí viru vnutiti

nemohli" utíkali v houfecli pes hranice.

Pronásledování náboženské z doby Karla VI. pešlo

i do doby Marie Terezie. V náboženské politice císarov-

nin jc\"í se zajímavý rozpor, který neušel Rezkovi;

císaovna, která na jedné stran pipravuje pdu
josefinismu, na druhé stran je vrnou katolikou,

jež s tžkostí nese, že zbytky obyvatelstva jsou dosud

nekatolické. Na protestantismus, akoliv se mu dostá-

vá vzácného spojence v osvícenstA í, ])ece se dvr ví-

deský stále dívá jen s hlediska rakouské, katolické

politiky. A tomuto stanovisku, jemuž nekatolictví

je zloinem politickým, dostalo se nové podpory ne-

pátelstvím mezi Marii Terezií a Fridrichem lí,, krá-

lem pruským. Opt politické motivy urují v prvé

ad náboženskou politiku Vídn, opt, jako v prvé

period ])rotireformaní, pestává všechen útisk ná-

boženský v tom momentu, kdy nepítel je v zemi.

Ovšem nelze tu zapomenouti, že protestantismus byl

z jisté míry politickým nepítelem, že Slezsko bylo

ztraceno z valné ásti sympatiemi protestant s Prus-

kem, a že Prusko i v Cechách požívalo znaných sym-

patií mezi lidem. Vždy i obrat v náboženské politice

Marie Terezie byl touto politickou situací vynucen —
nic nccharakterisuje nutnost tohoto obratu jako ta

okolnost, že z píprav k selskému povstání r. 1775

vznikl list ..Obyvatel kraje chrudimského'' králi

Fridiichovi, v nmž prosí jej. aby jako statený Gideon

potel nepátele mocí ozbrojenou ... i

Ústedním zákonem zákonodárství ^Marie Terezie

je patent protireformaní, vydaný 11. záí 1749, který



v hlavních rysech pejirná a dopluje znáinó nám již

zikonodárství Karla VI. A také postup jtrotirefor-

rnaoní byl podobný jako za Karla \'I., jenže o nmolio

mírnjší. Dpol jtracováno niissíenii a slalislikou

nekatolíku, jenže knžstvo eholní, zvlášt jesuité,

byli již docela odstranni od práce rckalolisaní a la

svena duchovenstvu faniintu; tu v níiiiiéui nakládání

s nekatolíky osvícenství již bylo psobilo sv\' in \ li\cin.

Nož pes to došlo r. 1775 ve \ ýcbodnícb dechách k po-

vstání, jehož hlavním inolivcm byl sice moment soci-

ální (robotní patent), jemuž ale ani nota náboženská

nescházela. Opt bylo povstání potlaeno, než tento-

kráte nejen že tresty, jimiž líyli provinilci stíháni,

byly velmi mírné, ale císaovna pivedla náboženskou

politiku dvora též na nové dráhy. .Již pi poátku
povstání 11. inora 1775 vydáno naízení, jež zname-
nalo obrat; nadále nesmí nikdo býti treslán pro pouhé
bludaství, nýbiž íjluda má býti udán duchovenstvu,

aby pouením hledlo jej získati víe katolické. Veš-

kera jurisdikce nad kacístvím odata knžím a mis-

sionám a svena byla rameni svtskému. Tím
opuštna dráha náboženské politiky, již ped 150 lety

zahájil Ferdinand 11., a nastoupena jiná cesta, vedoucí

k tolerannímu patentu .Tosefa II,

Církev katolická \stupujc do období protireforma-

ního bez" \ší organisace. \'álky liusitské zpsobily
v organisaci církevní zmatek; staré rozdlení zem
na archidiakonáty, které petrvalo války, je v šestná-

ctém a sedmnáctém století úpln v rozkladu, z nhož,
patrn vlivem rožmberského latifundia, které bylo

vždy ochráncem katolicismu, pouze jihoeské archi-

diakonáty jsou vyaty. Církev ztratila reformou
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v echách veškeré zastoupení na sueniu, arcibiskup-

ství obnovené nemlo dchod a musilo býti spojo-

váno s nkterými zámožnými ády: ádem kižovník
s ervenou hvzdou, anebo jako za Loheha s dchody
opatství oseckého. Církevní statky byly rozchváceny

a pokud byly ješt v rukou církve, na ty vlivem te-

orie, která v patnáctém a šestnáctém vku byla ko-

difikována, že totiž statky církevní jsem komorou
královskou, s nimiž panovník mže dle své libosti

nakládati, je zastavovati a p., státní moc inila si nárok.

Církev snažila se nyní, aby zmnných pomru,
jaké nastaly v Cechách po bitv na Bílé Hoe, mohla
využíti ve prospch upevnní svého právního posta-

vení. Ustavn získává duchovenstvo cetiný iispch

Obnoven5'm zízením zemským z r. 1627, jehož ustano-

vení zabezpeují mu postavení na snmu a první místo

mezi stavy. Dalšího cenného úsjíchu dobývá ducho-

venstvo konkordátcm mezi kurií a d>orem vídeským
dne 22. bezna 1630 nza^ eným (viz o nm níže), jímž

císa vzdal se práva svého zastavovati statky ducho-

venské a dovolil v dsledku toho duchovní statky

klásti v desky.

Druhý úspch, jehož získala církev katolická na

poátku protireformani éry. týkal se rozšíeni cír-

kevního majetku. V koiífiskacích vystoupila církev

s požadavkem, aby u statk konfiskacních byla od-

škodnna tak, by se vrátil majetkový stav její do

té míry, jak byl v dob ped husitskými válkami.

Sice také arcibiskupství a rzné ády, zejména jesuité,

získali mnoho z konfiskací (arcibiskupství zejuTéna

statky Vltavotýn, Rožmitál, Recici), ale úplné pro-

vedení nárok církve, jež požadovala jako restituci

tém dv tetiny království, dovedla })ekaziti vy-

soká šlecht;), jež konfiskací užila v prvé ad ve svj
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piobpecli. Hledána cesiu, jež l^y prostedko\ ala mezi

nároketn církevním a iutcresseni státním, a tu pipa-

dlo se na kompromis, jiostoupiti (hichovenstvu ásti

solního diichodn jakožto náhradu za statky od válek

husitskýeh ztracené. .Icdnáuí, které v Híme s Pro-

jtagandou vedl ])refekt niissic eské í*. \'alerian de

Magni, hylo ruku lt)29 skoneno a papež dal kardinálu

Harrachovi a papežskéinu nunciovi Pallottovi zmoc-

nni, aby s císaem uzaveli na základ jednání tohoto

smlouvu, jíž by nároky duchovenstva byly vyrovnány.

Sndouxou touto z 22. bezna 1030 císa dává papeži

na miste restituce statku církevních plat tvrt zlatého

z každé prostice soli a to na vné asy, dchod ten

ml býti samostatn spravován a použit k dobru du-

chovenstva a náboženstvi katolického v Cechách.

Za to vzdal se papež jménem eského kléru veške-

rých nárok na statky církvi odcizené mimo oii\

,

jež církvi byly odcizeny teprve po smrti Rudolfa II.,

vyhradil však kléru, že statky zastavené mohou býti

složením ceny zástavní od církve vyplaceny.

Nová organlsacc církevní správy žádala si nové

rozdlení arcidiccése pražské; rekatolisace Cech zp-
sobila, že okršlek arcitliecése byl píilš velký pro správu

jednoho arcibiskupa, že bylo nutno pom^-šlcti na

zízení nových diecésí. Pi všech protireforniaenich

plánech, s nimiž se setkáváme na poátku protirefor-

mace, pomýšlí se na zízení nových ty biskupst^í

a bylo by zajímavo stopovati, zda plán proponující

zízeni nových biskupství v Hradci Králové, Lito-

micích, Plzni a Budjovicích nemá spolený pramen
s plánem, který se souasn vyskytl a jenž chtl poli-

tické rozdlení zem úplným zrušením krajského

zízení a rozdlením zenuí ve tyii tvrti na ráz zm-
nili. Propaganda, klerá a' Him mla poslední slovo
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ve všech záležitostech katolické církve se dotýkajících,

svolila k zízení ty biskupství, starala se, jak by
pi jednání s císaem o náhradu za odaté duchovenské
statky získala tolik, kolik bylo nuliio, aby nová bi-

skupství mohla 1)\ ti doto\ ána, také Ilarrach se snažil

a drazné žádal ve svých doluozdánich — tak zejména
v onom, jež podal v jiícinc poslujm protirefornianiho

r. 1627 — aby se s otázkou zízení nových biskupství

hnulo — ale marn. Proli llarrachovi stály mocné
vlivy hlavn jesuitské, jež zízení biskupství považo-

> aly za akt dokonání celého piolireforinaního díla

a naléhaly sj)íse na zizování far než na zizování

biskupství. Tak |(0 celou dobu války ticetileté se

s otázkou zizováni nových biskupství nehnulo.

Lze se skuten diviti encrjíii Harrachove, že nedala

usnouti této myšlence, akoliv musila bojovati nejen

s nepízní lidskou, ale i s válkou a plynoucím z ní ne-

dostatkem j)enz. Bhem války podailo se kardiná-

lovi r. 164b zakoupiti pro nov projektované biskup-

ství litomické statek Stolinky, který ml sloužiti

k výživ biskupov, a tak, když byla vyízena otázka

materielní, byl r. 1649 od císae designován za ]»íštího

biskupa Maxmilián Adolf svob. pán ze Schleinitz a

po ad otázek rázu více formálního papežem jmeno-

ván a biskupství bullou vydanou 3. ervence 1655

zízeno.

Ješt pomaleji však postupuje akce zizování

ostatních ti biskupství. Y prvé ad bráni se zizo-

vání nových biskup msta, jež mla se státi msty
katedrálními, která dosud, jako ve stedovku, obá-

vala se, že by biskup brzy potlail jejich svobody

a stal se jich ddin5'm pánem. Druzí, kdo nepejí

zizováni nových biskupství, jsou jesuité, hájíce po-

vždy ješt svoje stanovisko, že nutno díve dokoniti



rekatolisaci h utvrditi ji zizovániin iKtvých far.

Harrach b} 1 si vdom Icchto obtiží a proto skoncen-

tro\al veškeré svoje úsilí na zízení ješt jednoho

biskupství v kraji, kde to bylo nejvíce teba, kde ka-

cíství se nejdéle drželo: v Hradci Králové. Xa rozdíl

od zpijsobu, jenž byl zachován pi zizox ání biskiipst\ í

litomického, byly i>i léto akci opateny nejdÍN e

personalie. Jenerální viká arcibiskupský, duše vši

protireformace po míru veslfálskéiu provádné,
Caramuel z Lobkovic byl 21. ledna 1654 designován

za budoucího biskupa královéhradeckého. Potom
teprve bylo biskupství vypraveno nialcrieln: v r. 1656

koupeno kardinálem pro biskupství panství Chrast

a roku 1662 statek Skály, z nhož dchody mly se

dostávati tem kanovníkm hradeckvm. Pes to,

že biskupství bylo i matoiicln vypraveno, pece jen

jeho zízení po sinrli Ferdinanda III. uvázlo a to pro

dvody osobní. Designox aný biskup Caramuel z Lob-

kovic nebyl jeho nástupci císai Leopoldovi I. vhod,

následovalo traj)né jednání mezi dvorem císaským
a Caramuelem z Lobkovic, ua nmž žádáno, aby rc-

íigrioval na biskupství, jež dosud nenastoupil, a xrátil

list císae Ferdinanda III. z 21. ledna 1654, jimž byl

designován. Teprve když se tak stalo, byl 1. kvtna
r. 1660 císaem za biskupa královéhradeckého praesen-

továu dávný sok Caramuelúv, opat u sv. Mikuláše na

Starém mst pražském, Matouš Ferdinand Sobek

z Bilenberka, jenž byl 10. listopadu 1664, kdy také

vydána byla zakládající listina nového biskupství,

papežem potvrzen. Nové biskupství však bylo plno

spor mezi biskupem a mstem, asto stídalo svého

pastýe (Sobek byl již 1669 po\ olán na osielý po

Harrachovi stolec arcibiskupský
;,

prodlávalo dlouhé

doby, kdy stolec biskupský vbec byl uprázdnn,
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takže do spoádaných ])omer pišlo až teprve na

sklonku století sedmnáctého. Tetí biskupství — bu-

djovické — je ovšem dítko jiné doby — osvícenského

absolutismu Josefa II.

Bylo již eeno, že protireformace nalezla instituci

archidiakonátu v úplném rozkladu; Harrachovi ne-

zbylo, než aby organisaci podobnou vybudoval od

základu znovu. Staré archidiakonáty za zmnných
pomr nebyly více obnoveny, ale dle vzoru od dob

tridentského koncilu asto používaného byla zízena

organisace vikariát. Organisaci tuto pak Hanách
tim zpsobem pipial na schéma organisace poli-

tické, že vikariáty se shodovaly svými hranicemi

s okrsky jednotlivých kraj; pouze tam. kde Krr.j

byl píliš rozsáhlý, zízeny v jednom kraji dva až tri

vikariáty. Vikái mli právo dohledu nad knžstvem
sob sveným a povinnost podávati arcibiskupovi

zprávy o náboženském stavu jim svených vika-

riát. Dosazování katolických knží na fary, kon-

trola jich života, zachovávání pedpis Tridcntina,

které teprve nyní se v celé zemi zavádjí, to byla

kompetence viká, nad nimiž Ilarrach r. 1G37 ja-

kožto dohlédací úad zídil generálního vikáe se

tymi pomocníky.

Poslední a nejdležitjší úkol organisace církevní

správy jest zizování nových farností. Otázka zizo-

vání nových farností vlee se po ob celá období

protireformacní práce, aniž byla vyízena. Reformace

pinesla prvek rozkladu do zízení farského; vrchnosti

zmocnily se tém napoád jmní církevního a na pro-

testantské faráe a uitele navykly se dí\al jako na

lidi i matcrieln na sob odvislé. Nad to protireformací

se rozklad ješt uspíšil, visitátorové. již dle instrukce

Harrachovy z 18. kvlna i(\'2A (viz stránku 15.) mli
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odslraiiili pictlikaiilx a lozd-lili faiy mezi kaiclické

laráic, nemli doslalck kneži, aby jinii inohli osadili

\ secliny fary. Akoliv prostednictvím Propagandy
získáni byli mniši z Polska a Slezska, pece jen byl

stále nedostatek knžstva. A nedostatek ten jies

to, že materiál knžský, jejž ády do Cecb posílaly,

aby pracoval na vinici Pán, byl asto hodn ubohý,

potrval po celou ticetiletou válku. A zaasté, kde by

bylo lze dosaditi knze, tam nebylo výživy pro,
ponvadž vrchnost se zmocnila \ šech zádušních statku.

Proto bylo nutno, aby církev získala nejprve pehled
jmní kostelního, co bylo odcizeno, i to, co bude lze

reklamovat. Církev pokusila se již rokvi 1624 o sesta-

vení kostelního jmní, ale pirozen že pi tom na-

razila na pekážky se strany vrchností. Než bhem
války marný byly všechny reklamace Harrachovy.

Kardinál stžoval si sice u dvora, když protireformace

byla po míru saském roku 1635 znovu zahájena, že

jiatronové nechávají pusté fary, že nepijímají fará,
vymlouvajíce se na chudobu svou a svých poddaných,

akoliv rozchvátili všechno jmní církevní, že neplatí

desátky a že všem visitacím, jež by chtly stanoviti

finanní basi jednotlivých far, iní všemožné pekážkyj
než nadarmo. Dvr císasky' nemohl vystoupiti proti

vrchnostem již z toho dvodu, že byl na ochotu jich

\ povolování berní odvislý. Politická správa zem
i po míru vestfálském provedla sice rekatolisaci oby-

vatelstva, ale organisaci katolické církve nechala

úpln na starosti kardinálu Harrachovi.

Bylo by jist zajímavo, kdybychom mli materiál

topografický tak sebraný, abychom mohli pozorovali,

jak pocet farností bhem války klesá a teprve po

válce zase stoupá. Máme sice již nkteré zprávy, jež

Rezek kriticky probral a sestavil ve svých Djinách



Cech a Moravy, ale pece jenom vlsí dil télo práce

zbývá nevykonán. To, co sestavil Rezek, ukazuje
smutný obraz: far více než polovina jest bez faráii,

grunty zádušní odcizené nebo zpustlé, majetek cír-

kevní odcizen, caslo již ve tietícb anebo tvrtých
rukou.

Teprve po míru vestfálském mohlo se v Cechách
pomýšleti na zrizo\ání nových far. Ti, kdo nejvíce

se snažili o vybudo\ání no\ é organisace farské, byli

jesuité; již pi jednání o nová biskupství jsme slyšeli,

že zastávali stanovisko, že díve než organisace bis-

skupství musí býti provedena organisace farská. Nyní
na konferencích, jež svolal Harrach, na nichž se jednalo,

jak by se mela protireformace v Cechách opt zahájili

(viz o nich výše str. 32.), zastával ád mínní, že žádný
fará nemá spravovati více obyvatelstva, než co je

ho v okruhu dvou mil. Aby se mohla provésti reor-

ganisace far, nutno sepsati jich jmní zádušní a upra-

viti materielni existenci fará, nutno se postarali

o dorost knžstva po pípad i uvolnním svazku

poddanského. Konference z 23. záí 1G50 pidržela se

v svém usnesení stanoviska jesuit a také snm se

k návrhu stavu (Inchovniho snesl prostednictvím

hlavní a krajských duchovních komisí dáti vyšetili

nedostatky far a materielni existence fará. Než
komise, akoliv byla zvolena, pracovala velmi pomalu,

jednak vrchnosti samy mly zájem na tom, aby
nedošlo k žádnému positivnímu resultálu, a jednak

celá otázka zizování nových farností byla píliš ob-

tížnou k ešení pro tžkopádný aparát snmu, jeho

komise hlavní a krajské, které brzy po zvolení svém
spaly spánkem spravedlivých ili, jak se stavové eufe-

misticky o tom vyjádili, že , .komise nemohla pro všeli-

jaké v to vkroení pekážky dosavad v náležitý skutek
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pivedena býfi". Na snmu se sice vede každý rok

náiek. ie je teba pro zaclmvání náboženství kato-

lického, aby ta vc v
,
.píin kolatui'" k stálému napra-

vení pivedena byli mohla, než výsledek se stále ne-

jevil. Fary jjibývaly sice pomalu, ale nebyly to faiy

nov zakládané, ale staré fary, k nimž konen mohl

býti dosazen knz, A ponvailž jedno beneficium asto
nestailo k vý/iv knze, byla dosud beneficia spo-

jována, takže na zaátku, kdy pikroeno k jiroli-

reformaoi, sprax o\ al jeden fará až deset far, nyní, na

sklonku prolircforiiiaríií perindy, spra\ uje prmrn
ti. Také ilá\ ná snaha církve získati soupis všeho

církevního majetku dochází za arcibiskupa Jana

Fridriclia z Naldšlejna (1075—94) splnní v dležitých,

vsak bohužel dosnil iipvydanx rh seznamech arcibi-

skupského archivu.

Tak zstala lato otázka nevyízenou až án císae

Josefa. Teprve Josef ÍI. rozešil ji tím, že z jmní
zrušených ádu a klášter, tedy z jmní asto
konfiskacemi nabytého, které teprve nyní po oklice,

kterou \ykonalo, mlo sloužiti živým náboženským
potebám zem, založil náboženský fond a pomocí
jeho od r. 178.1 provedl obsáhlé zizování farností a

lokalií po Cechách.
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KVPITOI.A TF.TÍ.

Exulanti.

Prameny. Nemáme dosud sbírky pramonii k djinám exu-
lant; ha i dležitá Kronika mladoboleslavského kronikáe
Kezelia odpoívá dosud v rukopisu. Pouze postava vynikající,

jako je J. A. Komeniíký, inspirovala do té míry historickou práci,

že bylo zapoato se sbíráním a publikováním jeho korrespon-
dence a jeho dél. Z korrespondencí exulantských soustavn
publikováno je dosud jen to, co má njaký vzlah k nadjím,
jež v letech 1630—34 emigrace chová, že za pomoci Valdštej-

novy dosáhne restituce pomr, jak byly v Cechách pied

rokem 1618. Zde pidjlikace Gaedekova ,,Wallensteius Ver-

bindungen mit den Scliweden vmd Sachsen 1631—1634" a

Irmerova: ,,DieVerhandlungenSch\vedens und seiner Verbún-
detcn mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631— 1634"' pi-
nášejí také pro djiny exulant mnoho dosud v tomto smru
nevyužitkovanéhn materiálu. Práce Slavíkovy, Volfovy a Skal-

ského svdci, kolik materiálu archivního ciiovají dosud archivy
drážanské a berlínské: bylo by si páli, aby i zde zapoato
bylo se soustavným probíráním a publikováním tohoto mate-
riálu. Dosavadní stav, kdy nizné ásti mateiiálu jsou nesou-

stavn z celku vytrhovány a po rzných místech publikovány,

zajisté že není na prospch vdeckému badání.

Literatura. Soustavné vypsání djin exulant v Sasku po-

dává dílo již r. 1857 vysíé: Chrisí. Ad. Peschek: Die bólimi-

schen Exulanten in Sachsen. Akoliv práce Peschkova je pra-

cována na základ nedostateného materiálu, pece jen dosud
nenašlo téma jeho následovníka mezi pozdjšími historiky.

Práce Slavíkovy: Zdoby pednáším -vzkíšením (Osvta 1874),

Selské povstání r. 1775 (Osvta 1875). eská církev v Berlíne

(Osvta 1876) a Volfovy prísvvky nedosáhly Peschka. Prv-

njšího zpracování na základ archivního materiálu týká se

vtšinou djin emigrace v 18. století; stoletím sedmnáctým
obírají se J. Volfovy píspvky: eští e.vnlanti ve Freibene

v letech 1620—1640 (Vstník král. eské spol. nauk 1911), dosud



iiejobriálilcjší [)rúccí Volfova k djinám cxulaiiL a Pnspévclc

ke sporu o eskou kunfessi v letech 1631—37; avšak ob práce
vyerpávají se píliš drohn^'"! detailem a pomíjejí následkem
toho hlavní rysy exulantského vývoje. Djiny exulant
v Drážanech probírá R. Smiioscli von lUcsenlhul: Die
bíihinischen Exulanlen uiiter der kursdchsisch. Regierung in

Dresden (Neucs Archiv f. sachsische Geschichte 1901). O na-

dji exulantu na návrat do vlasti viz mimo jiné drobné zprávy
a povstí porznu roztroušené: J. Vulj: Brati ržového kíže
v zemích eských a proroctví jejich nu rok 1622. Otisk z es-
kého Lidu ro. XVII. O Valdšlcjnovi a plánech jeho viz Jos.

Peka: Déjinij valdštejnského spiknutí, nejdležitjší dílo naší

literatury v kontroversní otázce této. Návrat emigrace r. 1631
vylíil j. elakovskij : Návrat emigrace eské r. 1631, Osvta,
r. II. a III. Djiny emigrace osmnáctého století, zejména
osad v Gerlachsheimu a Ilennersdorfu a jejich pesthování
do Berlína vypsal G. A. Skcdský: Z djin eské emigrace XVIII.
století. Práce jeho a nmecká kniha o Janu Liberdovi, ob na
základ hojného materiálu archivního sepsané, trpí ponkud
neuspoádáním a pílišným detailem; jinak ale vedle Rez-
kovy práce o djinách linutí lidového, již ovšem nedosti-

hiijí v koncepci, jsou to nejlepší práce pro djiny této

epochy.

Literatura historická je toho píinou, že pomrn
nejlépe jsme zpraveni o osudech luterské ásti emi-

grace, nebo badání historické zabývalo se dosud

nejvíce djinami exulant v Sasku. Clona osud bratr-

ské emigrace v Polsku, Uhrách a Braniborsku ne-

byla dosud zvdavou rukou historikovou tolik od-

hrnuta, ale pece jen mžeme se domýšleti, že až na

pronásledování z podezení z kalvinismu, jehož kru-

tost nic si nezadala s krutostí rekatolisace v Cechách,

šel vý^voj této ásti ,,rozplašeného stáda" podobným
smrem, jako vývoj exulant v Sasku. Do Saska lákala

exulanty stará tradice spojující eskou církev se

Saskem luterským a ješt starší styky Cech se zemmi
kurfita saského, který ml v ecliách vždy jistý poet

Píotireíurliiace v CtcliJtu. 4. /



jiivr/.eno (je známo, že i na snmu 1619 byla strana

ne sice etná, ale vlivná, jež pála si, aby na trn eský
povolán byl kurfit saský) a jejž tradice zahraniní

politiky poukazovaly na zem koruny eské, jakožto

oil saské territoriální expanse. Hned po bitv blo-

horské, když bylo zejnio, že pomry v Cechách se

zmnily v neprospch nekatolík, trousili se exulanti

jednotliv i v malých houfech do Saska. Pomalý od-

chod nekalolík do Saska byl posílen tehdy, když

\ydány byly patenty protireformaní, takže i v prvé.

i v druhé period protireformaní práce v Cechách

jak roku 1627, tak také roku 1650 valná ást tch, již

radji obtovali pobyt ve vlasti, než aby pestoupili

ke katolicismu, zachránila svou víru odchodem do

Saska a Lužice, kde vznikly silné exulantské církve

eské v Pern, Drážanech a Žitav. Toto sthováni

do Saska trvalo až do druhé polovice sedmnáctého

století, pak ovšem Sasko je vystídáno Pruskem.

Do zemí saských byli pijímáni exulanti na základ
dekretu kurfita saského z 18. ledna 1623 a 28. srpna

r. 1627. Oba tyto dekrety, jež zstaly základní normou

pro právní postavení exulant v Sasku, byly pozdji

obnovovány a pozmovárjy, ale pro náboženskou

politiku Saska vzhledem k exulantm je dležito po-

dotknouti, že vždycky dekrety tyto se vztahovaly pouze

na orfhodoxní luterány. Vláda saská, která exulanty

považuje nejprve za doasn pisthovalé obyvatelstvo,

jež zemi opustí, jakmile se pomry v echách zmní,
nechce, aby byla porušena církevní jednota zem a do

konce pak brání se podobnému porušení od té doby,

co od konce let dvacátých sedmnáctého století zaíná

exulanty považovali za leny státního svazku saského,

pidržujíc je k pijímání mstského práva, k spole-

ným kontribucím s ostatními poddanými — hledíc
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všemožn dosáhnouti, aby z doasných host nabyla

usedlých poddaných.

Náboženské stanovisko vlády, které žádalo, ab\

pisthovalci srovnali se s orthodoxním luteranismem,

jeví se nejlépe v jejhn pomru k pivižencm eské
koufesse. Vláda dopoiišlí ])ouze luteránm pístup
do zem, privr/enci kalvinismu anebo éoské konfesse,

pokud by se nechtli srovnati s ostatními u víe, jsou

pinuceni k vysthování. Podobn také dovoluje

oganisování zvláštních eskvch bohoslužeb (r. 1628

v Pern, 1639 v Drážanech) jen za písných kautel,

že duchovní správcové a uitelé budou pidrženi

k potlpisu formnlae concordiae a že budou podízeny
superintendaturám ve všech vcech agendy se dotý-

kajících. Písné její stanovisko, které používá po-

dobných prostedk jako rekatolisace v Cechách
(odpírání pohbu tm, již jsou v podezení z kryptn-

kalvinismu, seznamy komunikant), zpsobilo mnoho
obtíží saským exulantm. ást jich se poddala novým
pomrm a z té stali se podobní horlivci lute-

ránští, jako byli ti, kteí vládli orthodoxním Saskem.

(Samuel Martinius Dražova); ti druzí, kteí stáli blíže

eské konfessi a kalvinismu, podlehli v boji a vyst-
hovali se.

Tyto exulantm nepíznivé náboženské pomry
byly ješt ztíženy nepíznivým životním postavením

jejich. Exulanti prvé periody reforniacní byli pe-
svdeni, že pomry v Cechách, jak se utváely pro

katolicism pízniv po bitv na Bílé Hoe, nebudou
míli dlouhého trvání, že se za nedlouho zmní tak,

že jim bude umožnn návrat do Cech. Proto pohlíželi

na pobyt v cizin jako na doasný a zstávali svými
materielními vztahy spojeni s echami. Valná ást
jich nezbavila se úpln svého jmní, pouze si opatila
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katolické správce jeho. Proto po celou dobu války

ticetileté stále a stále vyskytují se dekrety a naízení
proti emigrantm, aby se konen již ze zemi vypro-

dali. Je pirozeno, že v dob války dchod emigrant
stále klesal a tak i na zámožné jednotlivce dolehla

bída. Odtud máme ty prosebné listy bohatých kdysi

šlechtických rodin, prosících o almužnu, kousek
plátna a p., z nichž nkolik bolestných ukázek uve-

ejnil Dvorsk\' v Star5'ch písemuNch památkách
žen a dcer eských a p. (jiné V. Kybal v Novin r. 1911).

Z b5'valých kdysi zámožných jednotlivc stal se nyní

,,chudý lid, chudý exulant" úmrtních zápis exulant-

ských. A nebylo lépe tm, již vyprodali se úpln a

zachránili alespo trosky jmní, aby v cizin zaali

novou existenci; i ti narazili na obtíže plynoucí z ne-

urovnaného jich postavení. V dob, kdy všechno e-
meslo i obchod byl vázán schématem cechovním, brá-

nily se cechy pílivu jednotlivc, kteí by staroused-

lým lenm cech mohli škoditi svojí konkurrenci.

Od exulant bylo žádáno podrobení se zkouškám
mistrovským, i když v Cechách byli již delší dobu
emeslo provozovali, a vysoké pijímací taxy. A tak

docházelo s exulanty, již stále stáli na stanovisku,

že pobyl jich je pouze doasný, k neustálým tenicím,

v nichž mnohý podlehl. A mli-li ti, kdož jenom n-
jakým zpsobem se vyživiti mohli, trochu snesitelné

postavení, o he byli na tom ti z exulant, kteí

pišli mezi cizí lid bez jmní, jako žebráci odkázáni

na lidskou dobroinnost. Tm vru chléb vyhnanslví

byl nejtrpí, zvlášt když první projevy národnostní

nenávisti mezi Cechy a Nmci dávají protestantskému

nmeckému obyvatelstvu vyítati eským exulantm,

že zbyten se toulají svtem, že mají císae poslou-

chati a tak viti, jak jim to jejich pán poruil . . .



Byla by zajímavá otázka, kdyby se dal zjistiti poret

obyvate]st\a, které ze zem odešlo, národohospodá-

ská ztráta s odchodem jeho spojená a kulturní zúrod-

nni Saska tmito vysthovalci. Jednou již historie

sáhla hned na prvý ráz po tomto vysokém cíli,

jemuž by musilo pedcházeti obsáhlé speciální ba-

dání. Kniha Peschkova (o níž byla výše e) je

odpovdí na otázku, jaké následky mlo pist-
hování se nekatolických Cech pro saskou kul-

turu 17. století, ale práv tento oddíl práce jeho

ukazuje, na jaké potíže naráží historické badání

a na jak\'ch úskalích se ztroskotává každá snaha

historikova. Vždy ani poet exulantu nedá se

dosud pibližn odhadnouti; v historické literatue

stále se objevuje nepezkoumán odhad Slavatv,

že se vysthovalo z Cech na 36.000 rodin. Zde práci

historické zbývá dosud mnoho, ne-li všecko vykonati.

Podobn zápasí vypsání myšlenkového života exu-

lant s adou pekážek, nic definitivního nemže íci

dnešní historik o duševním stavu exulant ubírajících

se do svta, o jich neustálých nadjích na návrat

a zoufalém zklamání. Jen z nkolika poznámek dá se

sestaviti nehotová stavba, kterou každé speciální

badání mže obrátiti vzhru nohama. ekl jsem již,

že exulanti nemohli se smíiti s osudem svým, že stále

doufali, že se pomry ješt jednou zmní v jich pro-

spch. První nadje jejich pipínaly se ke králi Frid-

richovi Falckému; v nich mísila se slará tradice n-
mecká o Bedichu Rudo^•ousovi s proroctvími ces-

k5'mi o píští krále Fridricha, ..jenž bude naší víry

ctné a jenž bude kralovati až do soudného dne".

Proroctví tato rozšiovala se mezi exulanty (Kotter,

Poatovská a Drabík\ zejména od té doby. co na pdu
nmeckou vstoupili Švédové a co Gustav Adolf ve
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Frankfurtu Bedicha uznal za pravého a jediného krále

eského.

O mnohu bližší uskutenní než návrat Fridrichv
do Cech zdál se jednu dobu plán, jenž také souasn
vzniknul v kruzích emigrace, pomocí Valdšlejno\ uu

zmniti vše v Cechách a vrátiti se k pomrm, jako

byly ped rokem 1618. Emigrace pokoušela se získati

si na svou stranu vojevdce císaského, uraženého

jednáním ezenským, kdy Ferdinand II. byl donuccii

kapitulovat ped kurfity, ukazujíc mu královskou

korunu eskou jakožto odmnu jeho zrady. Jednání

mezi Valdštýnem a emigrací táhlo se po nkolik let,

asto již emigrace doufala, že konen stojí pede
dvemi svého cíle, ale po každé byla zklamána. Nej-

he snad roku 1031, když místo emigrantského sboru

Thurnova vtrhla do Cech armáda saská vedená Ar-

nimem. Ti, kdož byli nezasvceni, domnívali se sice, že

tentokráte už nastal obrat, exulanti v Sasku usedlí vra-

celi se do Cech, zízena byla znovu konsisto nekatolická,

ale kruté bylo zklamání, jež exulanty ekalo. Politika

saská nepom5'šlela na pronikavou zmnu v Cechách,

jí šlo bu o nabyti Cech celých pro rod Wettin, anebo

alespo severní ásti jich, kterou by mohla proti

císai vhoditi na misku, když v jednání mírovém by
rozvinuta byla otázka Lužice. I po tomto nezdaru

a po vypuzení Sas z Cech trvala jednání mezi ^'ald-

štýnem a eskou emigrací ješt ti roky. Nkolikráte
byla již emigrace blízka svých cíl, až katastrofa

na hrad chebském i tyto plány s Valdštejnovou

zradou pohbila definitivn.

Po smrti Fridricha Falckého, Gustava Adolfa a po

katastrof chebské našlaTsi emigrace ješt jednu

nadji, jíž se držela keovit: nadji v pomoc švéd-

skou. Jistou dobu se zdálo, jako by Švédové skuten
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vc ernigrace vzali za svou, jako by nechtli uzavíti

mir 8 cisaiem v fíši dotud, dokud emigrace ccská

alespo ('ástecn nebude uspokojena. Zejména po

bitv u Jankova r. lG''ir) v jednáni niirovni, které

bylo již roku 16'i4 v Miinsteru a Osnabriicku zaliájeno,

pedložili Švédové j>unktace, v nichž žádali úplnou

amnestii, návrat do I obu stavu vcí, jaký byl r. 1G18,

restituci majetku vyhnaným a vysthovalým pro-

testantm. Švédové lim hájili jen starý svj program,

který' pedložili již na iisském snmu czenském
(1640—41). I^nergické vystupování se strany Svédú
zpsobilo, že mezi emigrací opt vz|dápolala nadje,

že se doká návratu do vlasti, aby tím krulji byla

zklamána uzavíen\'ni mírem vestfálským, (jsaiským

vyslancm podailo se v otázce amnestie rozdliti od

sebe dosavadní spojence Francii a Švédy; Francie,

když její územní nároky byly upokojeriy, netrvala více

na všeobecné amnestii a restituci do stavu ped
rokem 1618 a konen Švédové také roku 1648 opustili

emigraci a pijali Jiávrh císav, aby pro náboženské

pomry platil rok 1627 za hranici a pro politickou

amnestii rok 1630. Pro sílu tradicí je zajímavo, že ani

pak ješt eští evangelíci nepestali skládati nadje
do Švéd, že ješt v prvé jtolovici 18. století oekával
lid venkovský osvobození z náboženského útisku

od píchodu Švéd, a že 1707 po smlouv altrand-

stádtské sedláci z Litomyšlska podali prosbu švéd-

skému králi Karlu XII. opatenou 7000 podpisy

eských evangelík se žádostí za náboženskou svo-

bodu.

Mírem vestfálským však byla emigrace definitivn

odsouzena k zahynutí a nejlepším jejím hlavám, jako

byl J. A. Komenský, tento osud její byl úpln jasný.

Zbylo jí jen rozlouriti se s vidinou po dvacet lei jako



skrytý kvt v nejtajnjší hloubi srdce chovanou,

která nyní drsnou rukou skutenosti byla zniena.

Za celou emigraci, za ob vtve eské reformy, bratr-

skou i luterskou ást její, rozžehnává se s národem,

jehož ásti se emigrace dotud cítila, poslední biskup

Jednoty závreními slovy Kšaftu umírající matky
Jednoty bratrské, r. 1650 sepsaného: ,,tob také, ná-

rode Cesk\'! na rozžehnanou požehnání vyhlašuji od

Hospodina Boha tvého, abys ty pece byl a zstával

ratolestí rostoucí, ratolestí rostoucí podle studnic,

ratolestí rostoucí nad ze; akoli hokostí naplnili

tebe a stíleli na tebe, v tajné nenávisti mvše t
stelci; zstaniž však v síle luišt tvé a v síle ramena
rukou tv^ch, z rukou Mocného Jákobova, od silného

boha, jemuž sloužili otcové tvoji, kterýž zpomáhá
tob a od Všemohoucího, kterVž požehná tob požeh-

náním nebeským s hry, požehnáním propasti ležící

hluboko, požehnáním prs a života. Požehnání mé
silnjší pi tob bu nad požehnání pedk mých,

až ke koninám pahrbk vných. Živ bu, národe

posvcen^'" v Bohu, neumírej, muži Tvoji a jsou bez

potu . .
."

Za šest let potom co napsáno bylo toto rozlouení

se usychající vtve národa s lidem eskem, r. 1656

pádem Lešna zasazena byla vysthovalé bratrské

církvi eské v Polsku rozhodná rána, z níž se už nevzpa-

matovala. Bratrská emigrace rozptSlila se a za-

nikla mezi cizím lidem a cizími církvemi. A podobn
bhem 18. století zanikla i polská vtev Jednoty.

Teprve na sklonku 18. století z nmeckých, pietis-

tickým duchem proniknutých emigrant 18. století,

z Fulneku z okruhu Jednoty bratrské pocházejících,

vzniká obnovená Jednota (eských) moravských bratí

v Herrenhut, Ochranov, v Lužici na panstvích Mi-
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kuláše Ludvika Zinzeiulorfa. Vznik léto obuovené

Jednoty však padá již do druhého, zcela odlišnéhf)

období emigrace z Lech. Podobn také hilerská vlc\'

reské reformace v Sasku bhem století 18. u])adá.

eská církev v Pern byla zniena již bhem války

ticetileté, za obležení a dobytí Perná r. 163'J, dráž-

anské a žitavské církve živoily až do první polo-

vice devalenáclého století, kdy i ony ztratily se mezi

obyvatelstvem cizím.

Stejnou tém dobu, co emigrace století sedm-

náctého rozplývá se pomalu mezi cizím lidem, objevuje

se nový proud emigraní. Proti prvé emigraci, vtším
dílem stavovské, emigrují nyní vrstvy selské, a také

ideový fond tohoto hnutí je jiný než v 17. století,

charakterisován jsa prvky hnutí, jež proniká a roz-

kládá církevnictví reformace — pietismem. V pietismu

na sklonku 17. a poátku 18. století vznikla reakce

reformaního ducha proti ustrnutí a ztuhnutí terri-

toriálnich církví nmeckých, reakce proti sesurovní

duševnímu, zpsobenému dlouhotrvajícími válkami.

V pietismu máme. jak nmecký církevní historik

(Troeltsch) podotj^ká, projev ducha sektáského, ži-

veného bibli, který vždy proniká znovu na povrch

církevního života. Než co dli pietismus od podob-

ných sekt šestnáctého století, co charakterisuje pie-

tism, je ta okolnost, že pietismus vzrstá ve stedu
protestantismu, že nikterak se nestaví mimo církev

protestantskou, ale že svjm psobením chce církev

obnoviti. Pietismus vystupuje s požadavkem re-

formace territoriálních církví, která se mla provésti

prostednictvím malých kroužk pravých kesan,
jichž vliv by obnovil náboženské síly protestantismu, a

obrací se tak k náboženským hlubinám protestantské

tradice a potkává se ),n(]o])ným zpsobem s nábožen-



skvrn proudem, jenž v ci^k^i katolické smruje k vnitr-

iiimu procítní náboženství (Pascal). Pietismem vzniká

nové jednostranné náboženské hnutí, hnutí, jež v Ce-

chách na pd pipravené náboženskými názory Jed-

noty a zkypené piotircformací musilo najíti úrod-

nou pdu. Vliv pielismu v Cechách podporovala jeho

lhostejnost vi všemu jievnému dogmatu, stírající

rozdíl mezi vícím laikem a theologem, tvoící všudy
obce vících, kteié stávají se sledisky, k nimž ti,

kteí jsou unaveni svtem, utíkají, aby se z víru jeho

osamotnili. Tak znenáhla z pietismu vzniká hnutí,

jež vnitními missiemi
,,probuzených" jednotlivc

hledí dosíci obnovy náboženského života mezi lidem.

A práv touto vnitní missií emigranty z Cech v Ce-

chách provádnou nabyl pietismus dležitosti pro ná-

boženský život eský osmnáctého století.

V zemích eských šíil se pietismus hlavn ze Slezska.

Slezsko zachovalo si výjimené postavení drážanským
akkordem na poátku války ticetileté získané i v míru

\ estáfském. Protireformace nemohla v Slezsku tak d-
kladn býti provedena, jako byla v Cechách, zejména

luteráni byli trpni v celém Slezsku a mli zaruenou
svobodu. Pokud sídlili na panstvích a knížetstvích králi

pímo podízených, docházeli k službám božím do ko-

stel na panství šlechty jtíbuzného náboženství po-

stavených. Sice Slezsko za Leopolda bylo také za-

chváceno ponkud hnutím protireformacnim, ale za to

za nástupce jeho Josefa I. smlouvou altranstadtskou

z r. 1707 a exekuním recessem z 27. ledna 1709 do-

sáhlo cenného ústupku. Jím byla práva protestant

ve Slezsku mírem vestfálským zaruená znovu uznána

a nadto bylo protestantm povoleno šest ,,chrám
milosti", mezi nimi jeden v Tšín. Chrám ten stal

se stedem nekatolík, klci ze zemí eskvcli chodili
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pres hranice za svou pobožností. Pro rozšíeni pietismu

v zemích eských je duložio, že Slezsko podlelilo jehu

vlivu, že zejména ])ii chrámu lsíiiském ustano\ení

kazatelé náleželi k tomuto smru.
^'li\em pietismu vzmáhá se emigraní hnutí od

]toálku osmnáclélut století. Z osad uprchlík z Cech

a Moravy na ])Ocálku 18. století v Lužici vzniklých

picházeli eští emisaii zpol do Cech, kteí vy-

vádli nekatolické obyvatelstvo z Cech. Tak v první

polovici osmnáctého století, za okolností dnes dosud

ne došli pesn vyjasnných, vznikají na hranicích

lužicko-ceských osady nových uprchlík z Cech

pro víru. Z nejznámjších takových osad jsou Ochra-

nov (o jeho vzniku viz svrchu str. 56.), Gerlachsheim,

Velký Hennersdorf. Osady tyto vzrstaly pisthovalci

z východních Cech. získanými vtšinou pietistickými

,.zno\ uzrozenými" a pemluvenými k emigraci. Ka-

zatelem jejich ve Velkém Hennersdorf byl od r. 1725

Jan Liberda, ze Slezska rodilý, jenž zejména svými
spisy i v Cechách na náboženský' život lidu mocn
psobil. Ovšem na pd saské, kde orthodoxní lutera-

nismus byl tradicí zakoenn, nemlo hnutí pietistické

na ržích ustláno. Mezi vysthovalci z Cech a jejich

vrchností vznikaly spory, jednak náboženského, jed-

nak sociálního ádu. Nebo vrchnost chtla, ab>

emigranti stali se ádnými poddanými i orthodox-

ními luterány, a v obojím smru narážela na odpor

vysthovalc, považujících se pouze, jako na poátku
emigrace, za doasné hosty.

Zmínili jsme se již o nco vNŠe, že Prusko pijímalo

emigranty hned pi zahájení protireformace ušlé.

Bohužel o tomto proudu emigrace, který se obrátil

do Braniborska, mnoho dosud ne\íme, ponvadž
všechen intercss historik oliráceu bvl dosud k emi-
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grací saské. Také nezdá se, že by emigrace do zemi

kurfita braniborského byla bývala píliš hojná. Teprve

nyni v osmnáctém století pozorujeme, že proud emi-

grace do zemí pruských mohutní. Souvisí to s hospo-

dáskými pomry a hospodáskou politikou Pruska.

Od doby Fridricha I. poíná Prusko provádti plá-

novitou kolonisaci svých zemí. Sice již velký kurfit

Fridrich Vilém (1640—1688) ji zaal, ale systém do

kolonisaní politiky pruské pivedl teprve druhý jeho

nástupce. Také politika jeho na rozdíl od politiky vel-

kého kurfita, který pijal hugenoty z Francie vy-

povdné do Pruska, spíše zetel svj obrací k ze-

mím rakouským. Od roku 1718 každoron vydávaly

se v Prusku patenty vybízející k houfnému sthování

do Pruska. Vedle veejn5'ch patent byli kolonisté

do Pruska shánni i cestou soukromou, tajnými emi-

sary, které vláda pruská posílala všude tam, kde oby-

vatelstvo bylo pro víru pronásledováno, aby je pe-
mlouvali k emigraci. Podobným zpsobem pracováno

bylo se strany Pruska zejména v Rakousku; nejzná-

mjší je pípad 20.000 solnohradských protestant,

kteí se pesthovali, vyzváni byvše patentem z 2. ú'

nora 1732 Fridrichem Vilémem veejn publikova

ným, do Pruska.

První pišli do styku s Fridrichem Vilémem I. emi-

granti do Hennersdorfu a Gerlachsheimu se vystho-

vavší. Spory jich s vrchnosti byly stále vtší a stup-

ovaly se ješt, když vrchnost zakázala emigrantm
vraceti se do Cech a vyvádti odtud obyvatelstvo.

Naízení to bylo jen dsledkem politiky saské vlády,

která od té doby, co Sasko oproti mohutnícímu

Prusku piklánlo se k politice 'Habsburk, více

nepipouštla pijímání nových vysthovalc a do-

pouštla nadto vrchnostem v Cechách, aby v Sasku

fn



vyhledávaly a slíhaly svoje uprchlé poddané. eské
osady lužické, zvlášt však Cechové henneisdorfšti,

obrátily se r. 1732 ke Fridrichovi Vilémovi a do-

sáhše od nho slib, že je do zem své pijme,
pijdou-li v poádku a rozdleni v malé hlouky, vy-

sthovaly se v letech 1732—33 do Pruska, kde pro n
zakoupen byl statek Rixdorf u Berlína. Utíkáním pod-

daných, kteí do nov založených osad lákáni byli

emisary pruskými z kruhu emigrant berlínských, byly

doteny v pi'vé ad vrchnosti východních ech, jichž

paustvi.se vylidovala, a v druhé ad vláda vídeská*
Vláda pokusila se uiniti pítrž utíkání z ech po-

licejními patenty r. 1734 vydanými, jimiž cestující

do Zilavy, Saska a Slezska postaveni pod kontrolu,

ustanoveni nadto pak zvláštní stihai emisar a

emigrant, kteí mli býti podporováni od vrchností

a duchovenstva. Ale tyto prostedky málo pomá-
haly, obyvatelstvo utíkalo pece, zejména když na

jae 1735 mla v celé zemi udílena býti svátost bi-

mování.

Nastoupením Fridricha II. emigrace do Pruska

se jen vzmáhá; Fridrich dovedl náboženského mo-
tivu vhodn použíti pro svoje politické úely, do-

vedl politice Pruska, která od té doby, kdy dy-

nastie saská se pokatoliila pijavši korunu pol-

skou, poala vystupovati jakožto pední moc-
nost evangelík, dáti zdání, že vystupování jeho je

diktováno ideálními pohnutkami ochrany potlao-
vaných souvrc. Na podzim r. 1741, když vojsko

pruské obsadilo kraje hradecký a chrudimsk<% byl ui-
nn systematický pokus o odvádní nekatolického

obyvatelstva z ech. Do ech byl poslán Jan Liberda,

který od roku 1737 byl kazatelem eské církve v Ber-

lín, aby nekatolické sedláky získával k pesídlení



do Slezska. Rozešli se tenkráte s Liberdou po Cechách
a po severní Morav emisari pruští, aby lidu oznámili

,,tu královskou milost, jak milostivý král pruský chce

Lechy pijati a jim ke všemu dobrému podle tla a

duše nápomocen b) ti". Tenkráte vysthovalo se pres

2000 lidí ponejvíce do Slezska a usadili se v okolí

Minsterberka. Ale ani pozdji proud emigracní z ech
nezeslábl, naopak po celou dobu vladaení Marie

Terezie, zejména kdykoliv východní kraje dech byly

nepátelským, pruským, vojskem obsazeny, udržovali

tajní protestante eští spojení s pruským králem. Stará

tradice vídeské vlády, že protestantismus je zlo-

inem politickým, nalezla v této dob novou illustraci.

Touto emigrací vznikly v Slezsku eské osady Hu-
sinec u Stehna, Velký Tábor, Bedichv Hradec
II Opolí a jiné. ást emigrant z Tábora, Husince,

Podbrad a Hradce vysthovala se pak na zaátku deva-

tenáctého století opt ze Slezska do Ruského Polska

a založila tam adu osad. Ve Slezsku v Husinci, Bedi-
chov, Velkém Táboe, Stroužném zachovali si dosud

vysthovalci svoji národnost, Berlínské osady eské
zahynuly v moi nmeckém a jen nkolik nápis na

hbitov v Rixdoifn pipomíná národnost pist-
hovalc . . .

Obojí proud emigrace zahynul. Bylo kdysi emigraci

vytknuto, že tvrdošíjným ulpním na víe po ped-
cích zddné poškodila národ, že pispla k rozmno-

žení moci nejnebezpenjšího národního nepítele.

Než problém tuto položený nelze tak prost ešiti.

Nelze penášeli dnešní názory moderního nacionalismu

o století zpt, nelze emigraci, jež bojovala za svoje

náboženství, jež pro víru opustila všechno, i zemi, již

milovala láskou horoucí, jež v síle pesvdení na

sklonku eské reformy, dsledn v utrpení, by i mén
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vítzn se postavila po bok tm, již ji zahájili, stíhati

výtkou laciného prorokováni z výsledku. Vc, za niž

emigrace t.rpla, byla vc estná, by i ne.šastná. Ovšem
nedá se popíti, že emigrace mla znaný vliv na vy-

budování moci pruské, zejména v osmnácléin století, a

že innost její byla v dob zaátk Marie Terezie, kdy
mohl národnost eskou stihnouti osud Polák - roztl-

lenimezi nkolik íisí — i národní existenci eské nebez-

penou. Nebo sympatie tajných nekatolík eských,
které na sklonku sedmnáctého století je.st po tolika

zklamáních, vlivem dlouhé tradice, jsou na stran
švédské a od krále švédského, zejména po úspšném
zakroení jeho ve prospch Slezan oekávají vysvo-

bozeni; od osmnáctého století obracejí se k novému
ochránci protestant, k Prusku.

Sice již od roku 1735 ujímá se vlivem pruským
sbor evangelických knížat, tak zvané corpus evan-

gelicorum, v Režn po míru vestfálském zízený,

nekatolík v Cechách, ale s malým výsledkem. Ne-
katolíci eští neoekávali však z Rezna pomoci,

nýíírž obraceli svoje prosby k Prusku. Neznáme
dnes ješt všechny nitky, jež v osmnáctém století

spojovaly tajné evangelíky eské a pruskou moc, a

byl by to jist zajímavý píspvek k djinám styk
eskopríiských, ale to, co dnes již víme, kdy není ješt
ani zapoato soustavné probádání jtruských archiv,
\ikazuje nám, že Prusko mlo v Cechách v dob válek

Marie Terezie s Fridrichem II. mezi nekatolíky hoj-

nost pívrženc. Tenkráte ozývaly se ve východních

Cechách lesy písnik«)u sedláky zpívanou: ..Brande-

burku podej ruku" a zase poznovu objevovala se pro-

roctví, o píští krále Fridricha, jenž bude panovati na

vky jako nkdy za dob, kdy prvé houfy emigrant
5 touto nadjí v srdci ubíraly se z ech, A nejdále snad
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tíošlí oni obyvatele kraje chrudimského a jiných kraj
v Cechách, kteí v roce 1774 nebo 1775 sepsali králi

pruskému spis obsahující prosbu všech nekatolických

obyvatel, by se za n jakožto náelník sboru evange-

lických knížat v ezn pimluvil, aby jim bylo dovo-

leno v Cechách v klidu žíti, a aby, bude-li u vlády ví-

deské oslyšen, vtrhl do Cech, že mu chtí po tak dlouho

pomáhati ,,a nepestanou díve na modlitbách pozve-

dati ruce k nebesm, dokud Hospodin celé království

eské pod moc a žezlo Vaší královské dstojnosti ne-

pivede". Dostal-li se tento list Fridrichovi do rukou,

nevíme, ale co jisto jest, že nekatolíci eští byli osly-

šáni se svými nadjemi. Jako v sedmnáctém století

i nyní eská reformace tím, že se spoléhala na pomoc
cizí, na zahraniní konstellace, sloužila za zástrku
cizích politických cíl. Vysvobození z tohoto zaaro-
vaného kruhu pišlo odjinud, pinesl je toleranní

patent Josefa II.; nekatolíci eští nemusili odtud hle-

dati svou spásu za hranicemi, bylo jim volno vyžíti

své náboženské pesvdení doma na rodné pd. . , .



KAPITOLA TVRTÁ.

Lidové hnutí náboženské.

Prameny: Hojnost pramen k djinám hnutí lidového,

vyskytujících so ve všech registraturách východoeských
panství, v archivu místodržitelském, kousistoe hradecké,
ministerstva kultu a vyuování, zpsobila roztíštnost ediní
práce. Zaasté bylo vydáno z registratury jednotlivého pan-
ství leccos, co vydání nezasluhovalo, co by bylo lépe se uplat-

nilo zpracováno; na druhé stran souhrnnjších edicí, kde by
vynikly spíše hlavní rysy a detail by byl odstaven, historik

lidového hnutí dosud postrádá. Z dležitjších celkových edicí

pramen jmenuji jen z registratury býv. panství rychembur-
ského erpané A'. V. Adámkovy: Listiny k djinám lidového

hnuti náboženského na eském východ v XVIII. a XIX. vku.
(Ilistor. archiv eské Akademie . 36. Praha 1912, dosud díl

první.) Akta z archivu místodržitelského a ministerstva kultu
a vyuování k edici pipravuje J. V. Simák.

Liíeralura. Základním dílem, jímž badání o lidovém hnutí
náboženském vlastn teprve zaalo, je asto citované dílo

A. Rezkovo: Djiny prostonárodniho hnuti náboženského v echách
od vydáni toleranniho patentu až po naše asy, r. 1887 vydané,
jež bohužel zstalo jen o prvém díle, vypisujícím hnutí nábo-
ženské do N^j-dání toleranního patentu. Rezkovou zásluhou je

v prvé ad sebrání a kritické probrání celé roztíštné litera-

tury a pojetí tématu jakožto celku a zaazení jeho v náboženský
vývoj všeobecný, a eský zvlášt. Jeho základní linie zstaly
dodnes neoteseny, nový materiál je podepel, ale neotásl
jimi. Pro dobu josefínskou, toleranního patentu a zaátek
doby Františka II. nejdležitjší je lánek A/ex. sv. p. Helferta:

O tak eených blouznivcích náboženských v echách a na J^Io-

rav za cisare Josefa II. [Leopolda II. a Františka II.) v C. C.

M. 1877 a 1879 na základ materiálu z archivu konsistoe
královéhradecké sepsaný. Vývody jeho asto hnutí lidovému
kivdící novým materiálem z archivu min. \'yuování doplnil

Georg Loesche: Von der Duldung zu Gleichberechíigung (viz

níže). innosti Hayov vnoval studii dr. V. ezníek v .
. M. r. 1902 ad.

Protireformace v Cech/.ch. 5. 6í



Lidové hnutí náboženské zasahá koeny svými
y náboženských djinách eských hluboko zpt až do
dob pedhusitských. Jeho poátky spiaty jsou s jed-

nou z nejtžších otázek eských djin náboženských,
sotázkou valdenství a pomru jeho k vývoji religiosity

eské. Než nebylo by zde na míst sieji zabývati se

otázkou touto, práv tak jako mžeme jen jako mimo-
chodem vrhnouti letmý pohled na lidové hnutí ná-

boženské doby husitské. Husitství dalo vznik celé

ad sekt, jež sporadicky se vyškytaly celé XV. a

XVI. století, o nichž však dnes známe o málo více nežli

pouhá jména; rozlišení jich uení, stanovení vzájemné
souvislosti, vzájemného pejímání dogmatu eká
teprve svého historika, ali ídké prameny vbec
njaké souvislé zpracování dovolí. Podobn málo víme
o náboženském vlivu hnutí, jež k nám bhem XVI. sto-

letí bylo pineseno Novoktnecivím. akoliv vždycky
vliv jeho byl více omezen na Moravu nežli na Cechy.

Než myslím, bylo by nehistorické hledati píliš mnoho
vliv XVI. století v hnutí lidovém století osm-

náctého. Všechny ty sekty šestnáctého století: a
nám již prameny historické vykládají o Adamitech.

i Sadducejských i Vlásenických i spojujíce je s Jed-

notou bratrskou souhrnným názvem Pikart, sotva asi

udržely se dále; je možno, že bhem století rozložily

se úpln a velice pravdpodobné je, že zbytky z této

doby, které by se byly ješt udržely, zniila proti-

reformace století sedmnáctého. Shodné názory ko-

munistické a socialistické, i shodná i podobná termi-

nologie sekt 16. století a lidového hnuti století osm-

aáctého nemusí ješt znamenati pímou historickou

posloupnost a pímý vývoj dogmatické stránky

lidového hnuti. Je docela pravdpodobno, že stojíme

ve století osmnáctém ped podobným hnutím, jaké
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bylo ve století šestnácléin, kdy podobno pociován
byl hluboký rozpor klenoucí se mezi církví úpln
oddanou moci tohoto svta a požadavkem subjektiv-

ního zvroucnného náboženského života. Je úpln
možno, že sociální bolesti, jimž podobné století šest-

nácté, dle zvykli doby vše zabarvovati nábožensky,

ešilo náboženským hnutím; v lidu' století osmnáctého
psobily tebas ve zmnné form sociálního útisku

dále a že byly jím tak jako díve ešeny formou ná-

boženskou. Než podobnost loho zstane vždy asi jen

vnjší: jen tak asi, že stejné píiny mly stejné

úinky a není píiny pochybovati, pro by lid,

k náboženské subjektivit naklonný, nemohl samo-
statným hloubáním pijíti k výsledkm, které by
byly podobny výsledkiim hnutí pedblohorského.

Protireformace po bitv na Bílé Hoe pervala vše-

chen další vývoj náboženský v Cechách. Mžeme smle
míti za to, že tém žádná z menších sekt 16. století

nepretrvala pronásledování náboženského spojeného

s restaurací katolicismu. Ale pes to musíme v prove-

deni protireformace století sedmnáctého hledati základy

lidového hnutí náboženského. Vidli jsme, že první

fáse protireformaní vzala sice lidu duchovní jeho

pastýe, uskutenila úpln a do detailu zákonodárnou
akci proti nekatolíkm, ale že rekatolisaci valné ásti

(^ech odkázala budoucnosti. Tu pak druhá fáse proti-

reformaní provedla, ovšem tak, že v Cechách vždy
ocim úadv ušel skryt jistý poet nekatolických osob.

Hlavní jejich sídla byla v severních a východních

echách, tam, kde protireformace nejtíže postupovala,

v krajích, které nejastji a nejdéle byly zaplavovány

nepítelem, kde vliv Slezska a luteranisrau byl nejsilnj-

ší. Vyhnáním knží nekatolických a písným dohledem

na všecky emigranty a na tajné schze vzata byla
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možnost náboženského vývoje tohoto zlomku lidu.

Emigrace luterská zvlášt v Uhích pokouší se sice

o udržení tohoto lidu emisary, podobnj-mi lak zv.

,,buschpredigrm", také lid sám pikrouje leckde

k jistému zpsobu církevní organisace laiky, zastá-

vajícími pi tajných shromáždních úkol knží, ale

úspch této organisace nesmí se peceovati; byl za-

jisté jen nepatrný. Lid v nedostatku pastorisace

oddal se náboženskému hloubání, k nmuž jistý

sklon mžeme v našich djinách vždy konstatovati,

a ponenáhlu stíral ze svého vdomí pevné formy
náboženského dogmatu, rozkládal víru svou v odpor
proti panující, nesnášelivé a tyranské církvi a proti

sociálnímu útisku, který zejména v dob Leopolda

a Karla VL, v dob zvyšování bemen berních, krut
ležel na jeho bedrách. V této dob poíná v Cechách
rozklad zbytku protestant, kteí se z nedostatku
církevní správy nemohou udržeti, a zaátek nábožen-

ského blouznní.

Tento rozklad protestanlismu podporovalo ješt

nové pronásledování náboženské za Karla VL za-

hájené. Lid, který stál ve vnitním odporu proti víe
katolické, kterému protireformace vzala veškeru

možnost církevní správy, a jehož vzdlání zanedbala,

sahá sám k písmu a k jin5'ni knihám náboženským,
které prese všechno pátrání stále se na venkov vy-

skytovaly. Na lid stížený útiskem sociálním a ná-

boženským mla Apokalypse, plná metafor a orien-

tálního zpsobu vyjadování se, nejvtší vliv, do jejícli

zatmlých verš vkládal lid veškeru nadji svého

sociálního a náboženského postavení. Z ní uí se

nyní nekatolíci mluv plné mystického vznícení,

kterou oplývají všechny jejich enunciace. A pronásle-

dování toto ovzduší vznícení spíše podporuje než

68



lumí, lid z odporu proti násilí poíná sainoslatii

hloubali v bibli a výsledkem tohoto hloubání v bibli,

do níž vkládá veškeré svoje názory náboženské a soci-

ální, je náboženské blouznilsíví. Podepen byl tento

)íáboženský vývoj obecného lidii všeobecnými myš-
lenkovými proudy, jimiž doba byla naplnna. Doba
zaátku náboženského hnutí je doba pietismu a práv
pietismus jakožto hnuti, jdoucí za vnitním obrozením

lovka, za subjektivním náboženstvím, za odstran-
ním nadvlády dogmatu, byl náboženskému hloubání

velmi blízko. Vidli jsme již v kapitole tetí (str. 57.),

jak brzo pietismus po svém vzniku vnikl k nám a není

icba vci jednou již probrané znovu opakovati. Po-

staí, když pipomeneme, že práv v krajinách, kde

pietism nejvíce svými pívrženci psobil — ve vý-

chodních Cechách — se náboženské hnutí nejastji a

nejvíce vyškytá. Druhou složkou, jež hnutí toto z at-

mosféry je obklopující ssaje do sebe, je osvícenství, je-

muž rozdíly dogmatické jsou lhostejný a jež dává ped
nimi pednost piaktickmu životu. Tetí složkou, jíž

hnutí náboženské dává na se psobiti, je deismus. I ten

vyplývá z lhostejnosti vi dogmatickém rozdílm
církve, oproti rozlišování konfessionelnímu, hledá

více to, co rzné náboženství spojuje a nalézá spoju-

jící elementy od doby Locke-ovy ,,v mravním vdomí
a jeho metafysických korrelátech", které zdají se

deísmu osmnáctého století býti psychologickýn>

jádrem všeho náboženství. Y rámci této práce není

možno stopovati do detail, jak veškery tyto vlivy

psobí na náboženské hnutí lidové — a pochy-

buji, že by prameny tak, jak dosud po rznu
roztíštné vydány jsou, podobné stopování dovo-

lily — a nesmjí se ani tyto zevnjší vlivy píliš

peceiiovati, vžd\^* mimo pietismus ani osvícenství
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aai deismus nevnikly píliš hluboko mezi prostý ven-

kovský lid. Zprávy, kleré by zejména o deismu tvr-

dily opak, nutno bráti svrchovan opatrn, nebo
autoi doby josefinské vložili píliš mnoho vlastních

názor náboženských, hledajících jádro pirozeného
náboženství v náboženském smýšlení lidu, do úst

tch, o nichž píší. Jen v jednom smru potkává se li-

dové hnutí náboženské bezpen s tmito filosofic-

kými smry, módními v osmnáctém století: v lho-

stejnosti k náboženskému dogmatu a k jeho rozdílm,
jež v hnutí lidovém asto pekrouje iizké meze vy-

tené dogmatem a koní v nihilismu náboženském a

mravním.
Z tchto duševních pedpoklad vyrstají bhem

první polovice století osmnáctého zaátky nábožen-

ského hnutí lidového. Territoriáln omezeno je hnulí

toto na severní a východní kraje Cech, tedy na tuto

oblast, která od poátku protireformace zaujímá v ná-

boženském vývoji odlišné postavení {srv. str. 27a j.). Zde

po prvé vyskytují se Israelité i Abrahamité, smíše-

nina kesanského náboženství s názory erpanými
ze Starého zákona, pod vlivem židovským stojícími

a druhá vtev lidového hnutí náboženského, nazvaná
osvícenskými spisovateli století osmnáctého deisty.

Než za doby Marie Terezie, zdá se, že sekty tyto byly

teprve v zaátku, zprávy o nich jsou velmi ídké, snad

také tím, že akta nerozlišují náboženského hnutí lido-

vého od ostatního kacístva. Svdila by tomu také ta

okolnost, že hned po vydání toleranního patentu Jo-

sefa II. hnutí vystupuje s plnou silou. Toleranní patent

z 13. íjna 1781 (srv. kap. násl. str. 75 a d.) piznával jen

lenm církve augšpurské a reformované jistá, tebas

že nepatrná, práva. Než v severních a východních e-
chách celé radv obvvatels! va hlásilvse bu k víehusít-
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»ké, k eským bratrini, anebo konen odepely pojme-

novati svou viru, nazývajíce sebe osvícenými, probuze-

nými a jinak. Bylo by zajímavo, kdybychom mohli zji-

stiti alespo približn\- poet všech tchto náboženských

odštpenc, vyrostlých bhem pronásledováni, jež

úední spisy navykly si nazývati náboženskými blouz-

nivci (Religionsschwarmer), anebo dle módního ter-

minu tehdejší doby deisty; je k tomu ale teba ob-

sáhlého badání v archivech ministerských, guberni-

álních a konsistorních, které ovšem vymyká se úpln
z rámce naší práce a které nepipouští žádného
ani pibližného odhadu jejich potu. S podobnými
obtížemi se potkáváme, chceme-li stanoviti nábo-

ženské názory v okruhu tohoto hnutí. I zde není

možno stanoviti více než všeobecné ideje, které se

opakují v celém hnutí náboženském. Jak jsme se již

nahoe zmínili, možno v teorii odlišiti, akoliv ve

skutenosti splývaly jeden do druhého, dva smry:
Israelity, spojující zejména prvky židovského ritu

(obízku, svcení soboty, nepožívání vepového masa)
s názory kesanskými, a probuzené nebo osví-

cené, nazývaný módním tehda terminem deisty. Tito

charakterisováni jsou momenty snad z pietismu pe-
jatými o osvícení, jež pivedlo je dle vyznání jejich

k náboženskému pesvdení, popíráním všeho nábo-

ženského dogmatu (na p. dogmatu o Trojici, božství

Kristov etc), uznáváním jednoho Boha, který se

v nich projevuje jakožto duch dobré rady a sily.

spravující a potšující je. V nejzazších konsekvencíck

vyrstají názory jejich až k pantheistickému uení,

že vše, co jest, jest bohem, jež jako ervená nit táhne

se veškerými djinami kacístva. Než pesné stanovení

této dogmatické stránky bude teprve tehdy možno, až

provedeno bude archivní badáni, onmž nahoe bylae.
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Nás zajímá postavení státu k tomuto hiiutí. Josef íl.

naprosto nehodlal trpti rozšíení tolerance na tyto

sekty; celá ada sektá, hlásících se k víe husitské,

zejména v severních echách usedlých, byla prost
piteni k luteránm. Tímto zpsobem vláda zbavila

se jedné ásti hnutí náboženského, husité k luteránnti

pitení smísili se ponenáhlu s nimi a brzy vlivem

pastorisace luterské úpln zanikli. Naproti tomu ti,

kdož se pihlásili k deistm, zakusili ješt jednou

veškery hrzy náboženského pronásledování. Nej-

diva pokusil se císa o získání tchto lidí jednomu
z tolerovaných náboženství pomocí nejbystejšího

z biskup svých, královéhradeckého biskupa L. Haye,
ustanoveného císaským komisaem v krajích byd-

žovském, áslavském a chrudimském. Ale marná byla

všechna snaha Hayova, roztíštila se jako pna o skálu

pesvdení tch, již ,,ze všech 72 vr vybíhali si tu

nejlepší" a již byli pesvdeni, že mnoho a mnoho
tisíc jest s nimi stejného náboženského pesvdení,
jenže se s ním opatrn skrývají. Konen vrátila se

vláda Josefa II. vi náboženskému hnutí lidovému

k onomu prostedku, jehož užívala Marie Terezie proti

kacíství vbec: k transmigraci do Uher. R. 1782

byli deisté, jichž majetek v echách byl úedn od-

hadnut a prodán, pevezeni do Uher a tam zaazeni do

pluk a pidrženi k vojenské služb. Než ani tyto ná-

silné prostedky, které tak divn kontrastují s osví-

censtvím doby josefinské, nezarazily rozšiování se

lidového hnutí náboženského. Bylo nutno nastoupiti

jinou cestu. A tu 30. kvtna 1783 vyšel dvorní dekret,

který navždy zstane ojedinlým v djinách proná-

sledování náboženského. Každý, kdo by se pi-

hlásil za deistu, má býti potrestán tyiadvaceti ra-

nami karabáem, ponvadž se prohlašuje býti aim.
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o emž neví, co to vlastn jest; kdo by druhého udal^.

že jest deistou, obdrží ran dvanáct, protože tvrdí nco^
co prost neexistuje.

Tímto zpsobem mlo celé hnutí býti umleno. Po-

lemika literární, která se rozvinula o tomto ponkud
podivném prostedku náboženského vzdlávání, mla
as vliv na to, že pronásledování deist v posledních

letech vlády Josefovy poutuchlo. Dsledek toho byl,

že lidové hnutí náboženské se v letech devadesátých

století osmnáctého šíilo; pispívala k tomu také ta

okolnost, že církev augsburská a helvetská byly

teprv v zaátcích své organisace a že nedostávalo s&

osob schopných získati si u lidu ve vcech náboženských

náležitou autoritu. Na druhé stran bylo by však ne-

spravedlivé, skládati veškerou vinu tohoto hnutí^

které nyní zaalo se povážliv naklánti k nábožen-

skému a mravnímu nihilismu, na nedostatenou pasto-

risaci se strany nekatolického duchovenstva: akoliv
njakou vinu pastorisace protestantská vždy ponese,

je zajímavým, však dosud nevysvtleným faktem, že

deisté mli vtší dvru ke knžím rímsko-katolickým

nežli k pastorm evangelických vyznání. Vláda
Františka II. jako v toleranci, tak i v této otázce

sledovala smry pedepsané tradicí josefínskou.

Teprve restauraní hnutí pitužilo i zde dohled nad
náboženskými sektami, zavádny byly roní výkazy
sektá, byli donucováni k návštv bohoslužeb,

ba ozývaly se — a to v adách helvetských pastor —
i myšlenky tak nebezpené vší toleranci, že bylo by
nejlépe použíti k obrácení sektá násilí vojenského^

nebo pívržence hnutí osídliti v Uhrách a uiniti je

neškodnými.

Než toto byly jen projevy netrplivosti, které na-

nejvýše dokazovaly, že každá církev dovede bytí
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íietolerantní. Systém Josefa 11. nevšímati si hnutí,

nezasahovati do nho žádným násilím, které by z po-

stižených inilo muedníky nového hnutí, pomalu
zaal nésti ovoce. Úední statistika — akoliv ne-

mžeme ve všem piznati jí správnost — ukázala

bhem první tvrtiny 19. století nenáhlý úbytek hnuti.

Pispívala k tomu i vtší úrove vzdlanostní, i stálá

církevní pée evangelických knží o svené sob
stádo. Sí farností evangelických byla pomalu roz-

šiována, sektái, jimž úady dovedly zameziti veškery

tajné schzky a získáváni proselyt, pomalu vymírali,

od polovice století devatenáctého možno pokládati

lidové hnutí náboženské za pešlé. Na místo jich na-

stoupily generace vyrostší v ovzduší zcela jiném, jiné

nayšlenky staly se stedem myšlení eského venko-

vana a z celého hnutí náboženského zbyla v severních

krajích Cech, kde reforma a náboženské bádáni nej-

déle se udrželo v síle, snad jen touha po odkrytí záhad

záhrobních, podporující vnikání hnutí spiritistického.
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KAPITOLA PATA.

Tolerance.

Literatura. O myšlenkových proudech vcdoucicli od kon-
fosionalismu k toleranci náboženské pojednává zhušténé
jjojednáni E. v. Troeltsch-ovo: Protestantischcs Christentam
iind Kirche in der Neiizeit v Hinnebergov sbírce Die Kultur
•der Gegenwart. Zejména partií o pomru církve a státu

u rzných protestantských církví, vylíení názor vedoucích
k pechodu od konfcssionelní doby k modernímu pojetí nábo-
ženství a doby bylo hojnou naérou zde využito. Pomr an-
glických, ped vydáním toleranního patentu týká se studie

Arnolda Oskara Meyera, historika katolicismu anglického:

Der Tolerunzgedanke im England der Stnarts. (Historische

Zeitschrift sv. 108. str. 2.55 a d.), kde, jakož i uTroellsche, je

uvedena všechna literatura.

Pro pomrj' eské dosud je základní dílo Ant. Rezka: Di-
jiny prostonárodního hnuti náboženského p echách od vi/dánt

ioleranniho patentu až na naše asy (Praha 1887), které sice

je vnováno jinému tématu a ocenno bylo v literatue ke
kapitole tvrté, ale nkterými ástmi pece jen do tématu
této kapitoly zabíhá. Josefa II., jeho pomr k církvi a jeho

reformy líí ruská kniha Pavla Mitrofanova psaná na základ
hojného archivního materiálu. Do nminy byla peložena
\. v. Demeliem: Josej 11. Scine politische und kulturclle Tá-
iigkeit. (Víde 1910.) Dobu ohranienou toleranním patentem
a patentem z 8. dubna 1861 vypsal prof. dr. Georg Loesclie:

yon der Duldung zu Glcichberechligung. Archivalische Bei-

tráge zur Geschichte des Protestantismus in Osterreich

1781—1861. Jahrbuch der Gesellschaft fiir die Geschichte

des Protestantismus in Osterreich sv. 32. a 33. Kniha psaná
na oslavu padesátého výroí patentu z r. 1861 pináší dle-
žitý archivní materiál. Bohužel zpracování nevyhovuje pís-
ným požadavkm historické synthesy; kniha je nepehledná,
vypravování jen tžko se prodírá spoustou nakupeného ma-
líMÍálu ku pedu.
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Ve stedovké soustav myšlenková idea tolerance

nemla místa. Stedovká idea státní spojuje moc
církevní a svtskou v jeden celek — corpus Christi-

anm — a iní svtskou vrchnost pímo zodpovdnou
ped bohem za duševní spásu poddaných. Z tohoto

myšlenkového okruhu se reforma nevybavila, spíše

askese a supranaturalismus reformy zodpovdnost
svtské vrchnosti pitužil, A tak symboluje se tato

nejkonfessionelnjší doba djin lidských, na jejímž

zaátku stojí reforma Husova a Lutherova, nábo-

ženskými válkami, jakým dosud nebylo rovných.

Pece však i v reform jsou zárodky nové doby.

Nikoliv ovšem v luteranismu a kalvinismu, nýbrž

v tetí vtvi reformaního hnutí v spiritualismu, v hnutí

novoktneckém, mezi Cesk\'mi bratry. Zde nacházíme
církve, které z pedpokladu o vnitním osvícení

jednotlivcov docházejí k uznání možnosti rzných
druh osvícení u rzných jednotlivc a v dsledku
toho rozbíjejí pežitou jim formu požadavku státní

zodpovdnosti za duchovní spásu svých poddaných
a žádají, aby stát ist svtský, na právním objek-

tivním podklad založený, nevmšoval se do tchto
ryze subjektivních záležitostí jednotlivcova svdomí
a citu, penechávaje církvím trestati leny soukrom
pouhým vylouením ze spoleenstva církevního beze

všeho piraíšení svtské moci policejní. S požadavkem
rozlišení moci církevní a moci svtské potkáváme
zde požadavek volného se tvoení náboženských obcí,

na nž stát nemá míti vlivu, požadavek náboženského

independentismu. Bylo by jist zajímavo, kdybychom
mohli sledovati tvoení se tchto idejí, jak se odehrá-

valo v rámci eskách djin mezi Jednotou Ijratrskou,

ale práce podobná vedla by daleko mimo okruh to-

hoto nástinu djin protireformace. Než nul no ihned
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íci, že ideje tyto ve století šestnáctém se neudržely,

že novoklnectví stejn pronásledované katolicis-

mem jako reformou luteránskou a kalvínskou sotva-

že nalezlo útulek v Hollandsku a Anglii století sedm-

náctého, odkudž teprve v druhé polovin sedmnáctého

století nastupuje svou dráhu svtodjného významu.
Druhá polovice sedmnáctého století pináší ale také

obrat v jiném smru. Ješt mír vestfálský stojí úpinc

na stanovisku stedovké zodpovdnosti vrchností

za duchovní spásu poddaných, než nazírání na nábo-

ženství se podstatn mní. Znechuceno neustálými boji

náboženskými lidstvo poíná vraceti se k etickému

obsahu religiosity, rozpomínati se, že náboženství

kesanské jest náboženstvím lásky, rozdíly dogma-
tické poínají mizeti a v myslích nábožensky cítících

poíná býti uznávána relativní jen oprávnnost dog-

matu. K obratu pispívá hnutí subjektivní nábožen-

ské vroucnosti, jež na obou nepátelských stranácli

reformace a protireformace obrací se proti objektivní

a centralisované církvi. Na katolické stran rozkvétá

tato religiosita v obrození mystiky a v Pascalov
boji proti kasuistice jesuitské. Než katolicism brzy

pekonal tyto snahy, za to o mnoho širší pole naskytlo

se jim v protestantismu, kde stará tradice nábožen-

ského individualismu každému hnutí o zvroucnní a

subjektivisováni náboženství znan vycházela vstíc.

V pietismu vyrstá hnutí dogmaticky lhostejné, in-

differentní k rzným druhm vyznání, oceující

veškerou religiositu jen dle praktického vlivu jejího

na vnjší život; odtud, z uznání všech projev nábo-

.enských bez kontroly dogmatu vychází tolerance

pietismu ist nábožensky odvodnná. Jist že by
bylo zajímavo stopovati vlivy tohoto hnutí, jež brzo

po svém vzniku proniklo i do zemí eskN-ch a ásten
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jsme se o lo pokusili v kapitole 4., kde jednáno bylo

o djinách náboženského hnutí lidového, a uvésti je

v systém s tolerancí v zemích rakouskj^ch. Než nutno
odolati tomuto lákáni: pietismus v zemích rakou-

ských jist že nemá rozhodného vlivu na toleranci,

spíše se zdá, že tolerance Josefa II. vyplývá z jiných

pramen, z hnutí, do nhož pietism i na protestantské

stran vústil: z osvícenství.

Také osvícenství vzniká z odporu proti konfessio-

nelnímu duchu století sedmnáctého. Prýští-li ale ješt

v pietismu odpor z hlubokých pramen náboženství

samotného, vyvstává v osvícenství konfessionalismu

nepítel mnohem nebezpenjší. Je to reakce nesená

obnovou idejí renaissanních, které poínají opt hv-

bati myslemi lidskými, unavenými konfessionelními

boji. V racionalistické filosofii a skepsi bojující proti

platnosti soustavy jedineného platného systému za-

ruujícího vnou spásu vzniká všem církvím spolený
nepítel, popírající radikáln veškery pedpoklady
dosavadního konfessionelního svta, které vedly

pouze k válce a ke krveprolití a ve vdeckém svt
k scholastickému barbarství. Poíná se více hledti

na etický obsah náboženství a dogmatické rozdíly

církví, jichž relativní oprávnnost vlivem filosofie

poíná býti poznávána, ustupují do pozadí; na cen-

trální místo interessu, který v sedmnáctém století

zaujímaly rozdíly náboženské, postupuje nový bžek
lidstva — vda, nejprve vdy pírodní a pak i duchové.

Vlivem filosofie racionalistické stát, který i v nej-

pokroilejší vtvi reformy v církvi novoktnc byl

^ímsi, co nutno vedle církve trpti, co vcem duchovým
eruzumí, co vedle církve není rovnoprávným ini-

telem, pichází k vdomí vlastni své suverenity,

poíná se starati ue již o sláv>i Boží, ale o slávu svou.
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Stát se sekularisuje, stává se v osvícenství sob-
staným: ne již církev, ale stát stává se nejvyšší auto-
ritou. Náboženství je v stát osvícenském zatlaeno
na pdu sob vlastní a je podízeno inieressum stát-

ním. S odstranním úelu státního jakožto vrchnosti

zodpovdné v corpus christianum o duševní spásu svých

poddaných padá i vláda státní nad vnitním životem
církve, ale s vládou tou i jeho interess o vnitní zachování-

konformity víry. Stát stává se v osvícenství církevn
neutrálním a tolerantním, a co více možno íci, stát

zaizuje své postavení vi církvím podle rzných po-

žadavk své svtské politiky (národohospodáské stano-

visko ztráty obyvatelstva vede stát k trpní jinovrc)^
Z tchto všeobecných pedpoklad vzniká tedy

tolerance. Pevážení motiv svtských nad duchov-
ními pi vzniku tolerance vidíme hned u kolébky její,

v Anglii. Reforma pinesla Anglii náboženské boje,

v nichž trpkého chleba pronásledování zažily tém
veSkery strany. Také zde filosofie racionalistická

(Locke, Hobbes) uí oceovat relativnost dogmatu.

a pomáhá oprostiti stát od jeho církevního úelu. Tím
vzniká ovzduší tolerance, které vede, když k duchov-

ním jejím podmínkám po vypuzení Stuart pistupují-

i motivy politické {nutnost koalovati všechny strany

protestantské proti katolicismu representovanému spo-

jením Stuart s Ludvíkem XIV.) a národohospodáské
(ztráta národního jmní vzniklá vysthováním .se

obyvatelstva), k toleranní akte 1689. Ovšemtoleranní-
akta omezena je na právo i na levo, vi katolík nr*

i vi antitrinitárm, jí se rznost náboženská pouze

ttpí, jí nedává se jednotlivci ješt právo, aby si svoje

náboženské pesvdení mohl zaíditi tak, jak svdomí-
mu to pikazuje.
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z podobného smíšeni duchových a politických mo-
ment vzniká také tolerance u nás. Bhem osmnáctého
•století vniká do zemí eských pietismus a osvícen-

ství, takže duchovní prostedí tolerance je bhem
století pipraveno; že však nedošlo k ní díve, že mezi
aktou toleranní z r. 1689 a toleranním patentem
Josefa II. z 1781 je tém doba jednoho století a nad-
to obnova pronásledování nekatolík za Karla VI.

a Marie Terezie, toho píinou jsou motivy spíše poli-

tické než náboženské. Tyto politické motivy dávají

toleranci v Rakousku její zvláštní ráz.

Jedním z tchto motiv politických je postavení

<;írkve katolické v Rakousku. Zahraniní politika

Habsburk byla vždy politikou katolicismu a za-

hraniní politika vrhala tradin v íši jejich vždy své

stíny na politiku vnitní. Hned od poátku proti-

reformace mla politika zahraniní vliv na postavení

protestant v zemích rakouských. Tak tomu bylo

i na sklonku osmnáctého století, kdy zahraniní situ-

ace byla naopak zase protestantismu v zemích ra-

kouských neobyejn píznivá. Velmocenskému po-

stavení Habsburk v íši nmecké vyvstal bhem
století osmnáctého živel velmi nebezpen^'^: Prusko,

jež nastoupilo ponenáhlu na místo Švédska, vyerpav-
šího se válkou ticetiletou. A pro protestantismus

dležitá je ta okolnost, že Prusko ddí roli tradiního

ochránce protestantismu, která ze slabých rukou
Saska se dostala po míru vestfálském do rukou švéd-

ských a nyní s politickou preponderancí pruskou

spadla do klínu nejmladší velmoci. Vidli jsme již

v kapitole tetí str. 64., jaké nadje skládalo nekatolické

obyvatelstvo eské do moci pruské, jak si pímo žá-

dalo, aby echám dostalo se údlu Slezska pipojeného

ke korun Hohenzollern. V náboženském upokojení
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protestant, nemlo-li^ býti postavení Habsburku

dalšími ztrátami podobnými ztrát Slezska úpln
podkopáno, byl tehdy skryt problém rakousko za-

hraniní politiky, problém, který nutn vyžadoval

si brzkého ešeni.

Nerozlun s tímto momentem zahraniní politiky

spojen byl i problém politiky národohospodáské.

Zmínili jsme se již (na str. 59.), kterak obyvatelstvo

za obnovy násilné protireformace poalo houfn
prchati pes hranice. Cílem tchto uprchlík bylo nej-

prve Sasko, kde v Lužici vznikají osady emigrant;

když však vláda saská vlivem dvora vídeského po-

ala vrchnostem zbraovati pijímání nekatolických

uprchlík, poal proud tento smovati do Pruska.

Y publikaci R. Stadelmanna: Friedrich Wilhelm I.

in seiner Thatigkeit fr die Landeskultur Preussens

a Preussens Konige in ihrer Thatigkeit fr die Landes-

kultur máme sbírku officielních akt, které dávají

názorný pehled, kolik nového obyvatelstva dovedlo

získati Prusko z náboženského pronásledování. Než
brzy kolonisaní politice pruské poínal nestaovati

tento náhodný proud obyvatelstva pro víru uprchlého

a vláda pruská zaala kolonisty do zemí pruských

pímo lákati. Nebylo by na míst vypisovati zde znovu,

kterak bylo pracováno mezi selským lidem v Cechách,

uinili jsme tak již v kapitole tetí, kde vypravovali

jsme, jak hned v první polovici století osmnáctého
prostednictvím Jana Liberdy poal styk eských
emigrant s pruskou vládou, který zejména za vlády

Fridricha II. byl velmi ilý. Tehda s každou pruskou

okupací ásti Cech spojena byla i emigrace nekato-

lického obyvatelstva do zemí pruských. Vláda rakou-

ská postavena byla od polovice 18. století ped pro-

blém, jak eliti této plánovité akci, která pod rouškou

Protireformace v echách. 6. Si



ujimání se svobody- náboženského pesvdení lá-

kala obyvatelstvo do svých zemí a zjednávala sob
výhody materielní. Upokojení protestant a zaražení

emigraního proudu, jejž policejními prostedky ne-

bylo lze zadržeti, odporuovala také vládnoucí tehdy
národohospodáská teorie fysiokrat, jež v tíd ze-

mdlské spatovala základní tídu výrobní, na jejímž,

zdaru závisí bohatství národa. Sice za Marie Terezie

pokusila se vláda, poznávajíc nebezpeí emigrace,

eliti jemu nucenou transmigrací nekatolík do Sedmi-
hradska, ale když pokusy tyto žalostn ztroskotaly,

ukázalo se nutným zmniti zásadn politický smr,
zachovávaný proti nekatolickému obyvatelstvu.

Tato zmna vnitní politiky byla podporována také

postavením katolické církve v Rakousku. Církev

zaplatila politiku Habsburk, která ve vnjší i vnitní
politice podporovala katolicism, svou nezávislostí.

Sice vývoj ideí o suverenit státu, které státní moc
vždy více zesvtšovaly a inily ji nezávislou na moci
církevní, ano církvi nadazenou, podporoval ím dále

tím více podražení interess církevních svtským
interessm státním, ale pece lze íci, že by podízení
moci církevní pod moc státní nebylo nikdy v Rakou-
sku tak úplné, kdyby nebylo protireformace. Rekato-

lisace státem provedená zachránila sice katolicism,

ale stlaila moc církevní; tomu, co nazýváme jose-

finismem, totiž úplné podízení duchovní moci svt-
ským interessm státním, kladeny byly základy za

obou Ferdinand. Nyní v století osmnáctém jejich

sím dozrávalo a neslo ovoce; panovník chtl v zále-

žitostech církevních býti zrovna tak rozhodujícím i-

nitelem jako knížata protestantská, která ve státech

svých byla nejvyššími autoritami ve vcech nábožen-

ských. Vyžadoval-li interess státní, aby kurs proti
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nekatolíkm byl zmnn a oni nadále tolerováni,

musila se i církev jemu podrobiti. A stát Josefa II.

dovedl si i mezi knžími nalézti svoje pivržence,

biskupy, odchované teoriemi o supremacii moci státní,

kteí dovedli lid vésti k náboženství spolenému
všem vyznáním: k blahu státu.

Z tohoto duševního ovzduší, pipravován zásadami

•osvícenskými, febronianismem a josefinismem ve

vnitní politice, píznivou protestantm zahraniní

•situací rodil se toleranní patent Josefa II. Již na

sklonku sedmdesátých let 18. století vdlo se, že

císa Josef nesouhlasí s náboženskou politikou Marie

Terezie a že za syna zmní se kurs. Také Marie Terezie

musila na sklonku své vlády uznati, že se tradiní

politika habsburská, spatující v protestantismu v prvé

ad zloin politický, do zmnných pomr nehodí.

Zmínili jsme se již prve (str. 39.), že již za selského

povstání r. 1775 v Cechách a 1777 na Valašsku na

Morav postupováno proti nekatolíkm zcela jiným

zpsobem než díve. I vliv Josefa II., který' ím dále

tím více zasahal do státní správy zestárlé panov-

nice, se projevuje: kabinetní listy z 14. listopadu

1777 a 8. bezna 1780 jsou pln proniknuty novými
zásadami a pipravují toleranní patent.

Ne celý rok po úmrtí Marie Terezie (29. listopadu

r. 1780) vydal Josef II. toleranní patent 13. íjna
r. 1781. Pipravovala jej ada výnos z roku 1781,

které odstraovaly nepíznivá nekatolíkm ustano-

vení zákonná, až konen toleranním patentem byla

tato zákonodárná innost dovršena. Tím dovoleno

nekatolíkm augsburského a helvetského vyznání a

nesjednoceným Rekm svobodné, avšak soukromé

projevování jich náboženského pesvdení, dovo-

leno jim tvoiti náboženské obce, ustanovovati si
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knzi svého vyznání a zakládati a budovati kostely

a školy. Ovšem nutno podotknouti, že náboženství

katolické i po vydání toleranního patentu zstává
náboženstvím panujícím; Josef II. neml nikterak na
mysli mniti cos na tradiním postavení církve kato-

lické v Rakousku a nepál si pi vší snaze podíditi

církev státu, ani podobné zmny. Smysl toleranního

patentu byl obsažen v pání císaov, aby veškero

obyvatelstvo, nech patí k tomu i onomu vyznání,,

žilo v klidu a míru spolu, aby škody, jež intolerance

peživší svou dobu napáchala, mohly býti brzy peko-
nány. Nekatolíci byli toleranním patentem jen trpni,

a to proto — jak zní úvod toleranního patentu —
,,že panovník jest pesvden o užitku, jaký nábožen-

ství státu pináší pravá kesanská tolerance"; jich

náboženství bylo pouze soukromým a státem tr-

pným projevem náboženského pesvdení a nikoli

církví rovnoprávnou s církví katolickou. Tím jest

ovšem rozsah toleranního patentu znan omezen,

nejde zde o žádné právo individua na volnost nábožen-

ského pesvdení, nýbrž o pouhou císaskou milost,

která by mohla býti odvolána. Ale i když modernímu
ideálu o právu individua na své urení náboženské

zstává toleranní patent hodn vzdálen, bylo by
pece jen chybou podceovati jeho historický význam.

V nm náboženská politika rakouská prodlává zá-

sadní obrat, uznávajíc, prozatím tebas jen nucen,
vedle privilegované státní církve katolické i jiné formy

kesanských církví; jím se nekatolíkm, dosud jako

psancm stíhaným a úpln bezprávným, dostává

alespo té výhody, že ped zákonem jsou trpni, ne

jako pln rovnoprávní obané — tmi zstávají jen

katolíci — nýbrž jako obané druhého sic ádu, po-

bloudiJci, s nimiž nutno míti soustrast, ale pece jen
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•bané. Také možnost organisováni nekatolických

církví se spojením pastorisace nelze podceovati; jím

nekatolíkm, kteí od 150 let žili bez ádné duchovní

správy, otevela se možnost nového náboženského vý-

voje. Krátce eeno, toleranním patentem dostal

protestantismus v Rakousku právní základnu, na níž

mohl budovati svj další vývoj.

Pro další vývoj tolerance a protestantismu v Ra-
kousku bylo rozhodující, že po krátké episod vlády

Leopolda II., který josefinské ideje o svrchovanosti

státní moci, zejména v otázce náboženské dovedl

udržeti proti oposici stavovské, dostala se s Fran-

tiškem II. k veslu vláda konservativní. Než její idea

státní byla jiná: osvícenství Josefa II., které ve Francii

vykvetlo ve velkou revoluci, nahrazeno bylo bhem
vlády Františkovy myšlenkami reakními. Ovzduší legi-

timismu bylo príznivo nadto katolicismu, který roman-
tismem pistoupil k svému obrození. Pro protestantisna

bylo však štstím, že František neodvážil se v církevní

politice opustiti základy položené osvícenstvím Jo-

sefa II., že reakce spokojila se tím, že ustanovení to-

leranního patentu byla nyní o mnoho písnji vy-

kládána než díve. Ale bylo by chyba se domnívati, že

boj reakce platil protestantismu jako vyznání nábo-

ženskému, naopak reakce stíhala v protestantismu

jen tu jeho ást, která byla podezelá z revoluních

émysl, pesvdení náboženské bylo necháno s po-

kojem.

Y tomto ovzduší, které v každé myšlence hledalo

revoluci, protestantism tžce mohl získávati nová

práva. Zatím idea tolerance jakožto náboženství

vzhledem k interessm státním trpného dávno se

již byla pežila. Ba možno íci, že myšlenka la ve

vlasti své byla pekonána již tenkráte, když se rodila.

^5



v Anglii sedmnáctého století projevila se v okruhu
malých onch církví /novoktneckých. které po
dlouhém a všestranném pronásledování teprve nyní
dosply k svému svtodjnému poslání, myšlenka,
která byla opakem ideje toleranní, jíž moc státní

trpla dissidenty jen jako obany druhého ádu.
Myšlenka ta oproti ideji tolerance státní reklamuje
pro individuum právo samovolného urováni si ná-

boženského pesvdení a žádá od státu uznání to-

hoto práva. Za projednávání toleranní akty re-

klamoval druhý zakladatel sekty kvaker William
Penn toto právo individua, vtlené v pevné ražená

slova: ..Anglianem býti znamená býti volným mu-
žem."

Tenkráte nepišel ješt as této ideje, zanikla bez

ohlasu v Anglii, jejíž tolerance, jak již bylo eeno,
byla omezena jak proti rzným vyznáním, tak oproti

individuu. S vysthovalci kvakerskými a novokt-
neckými penesena byla idea tato na pdu Nového
svta, kde v Pennsylvanii uinn byl kvakery pokus
o založení státu nábožensky ist tolerantního. Pokus
jejich, který se mohl udržeti pouze v pomrech pri-

mitivních, sice bhem asu ztroskotal, ale myšlenka

vykrystalisovaná, povyšující požadavek svobodné

církve a svobodného kultu ve svobodném stát za

požadavek pirozených práv lidských, nalezla pijeti

v návrzích ústav Spojených stát severoamerických.

Odtud z Nového svta psobila myšlenka tato jako

ást lánk o pirozených právech lidských zpt na

ústavy Starého svta podnícené deklarací práv lid-

ských revoluce francouzské a spolu s ostatními lánky
o pirozených právech lidských pešla v majetek

všeho lidstva, jakožto nejvzácnjší dar Nového svta
staré jeho otin . . .
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Také v Rakousku nalézáme požadavek volného

náboženského pesvdeni v návrzích ústav, zejména

v ústav vyšlé ze snmu kromížského v i. 14., až ko-

nen plného oprávnní dostalo se protestantismu za

doby absolutismu císaským patentem z 8. dubna
roku 1861. „
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