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SVAZEK 2

JEZUITÉ V EVROPĚ BĚHEM 16. AŽ 18. STOLETÍ

Kapitola 7

Itálie, Portugalsko, Španělsko

7.1   Boj jezuitů proti valdenským v Itálii
olébkou Tovaryšstva  Ježíšova,“  napsal  H. Boehmer,  „je  Francie.  Svůj  program a  
ústavu však tovaryšstvo získalo v Itálii. Proto také v Itálii zapustilo své kořeny a od

tud se pak šířilo i do zahraničí.“ (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 82).
„K

V 16. a 17. století byla Itálie těžce zasažena reformací. Valdenští, kteří středověk i navzdo
ry pronásledování přežili a usadili se na severu a na jihu poloostrova, se v roce 1532 připojili 
ke  kalvinistické církvi. Jejich vlivem se  reformace šířila všemi směry. Byli v  Evropě mezi 
prvními, kteří měli překlad  Písma svatého ve svém mateřském jazyce. Měli tedy ryzí a ne
falšovanou pravdu, a to z nich učinilo terč nenávisti a pronásledování od katolíků všude, kde 
působili.

„Římského katolického draka“,  dominikánskou inkvizici  a jezuitský řád – své tři  nejú
hlavnější nepřátele – odhalovali valdenští v jejich nenávisti vůči pravdě a vůči Bibli se vší jis
totou, neboť znali biblické texty lépe, než samotný papež. Na základě Bible demaskovali pi
emontští kazatelé ducha papežství a ducha všech tehdejších papežských řádů mezi svobodně 
uvažujícími prostými i vzdělanými lidmi s takovým úspěchem, že ani jejich pronásledování 
nemohlo zastavit a zničit reformaci, kterou šířili. Biblí lámali okovy Říma a likvidovali ducha 
pověrečnosti. Vyprošťovali z kněžského zpovědního pouta, osvobozovali od kupování odpust
ků, placení poplatků, od sebetýrání, asketismu a od vstupů do klášterů. Své posluchače vedli 
ke Kristu  jako k jedinému a nejvyššímu osobnímu Knězi.  Se vší  přesností  a určitostí  od
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halovali, jak je Bible v rukou jezuitů, dominikánů, františkánů a dalších řádů překrucována a 
tak namířena a zneužívána proti člověku.

Tím valdenští zachraňovali a  vysvobozovali tisíce lidských životů, které by se již málem 
daly uzavřít do klášterních cel, aby tam dlouhé hodiny klečely nebo ležely na vlhké kamenité 
podlaze, byly týdny bez jídla, bičovaly se a týraly své tělo do krve, dokud by nepadly do hrobu 
bez jediné jiskřičky naděje na odpuštění osobních hříchů a tím i na úlevu svému svědomí.
Historie valdenských je obdivuhodným svědectvím o  odvaze,  věrnosti,  lásce k pravdě,  sta
tečnosti a  nekonečném prolévání jejich nevinné krve.  (O Valdenských neboli  Piemontských a 
také Albigenských viz například přetisky původních děl: Peter Allix: The Ecclesiastical His
tory of the Ancient Churches of the Piedmont and the Albigenses, 1821, USA; George Stan
ley Faber: The History of the Ancient Vallenses and Albigenses, 1838, USA; Jean–Henri  
Merle  d´Aubigné: History of the Reformation of  the Sixteenth Century,  1848, Londýn,  
ISBN 0–92330914–4, USA;  Henri  Anrnaud: The Glorious Recovery By the Vaudois  of  
Their Valleys; reprint, USA; William Jones: The History of the Christian Church from the  
Birth of Christ, to the XVIII. Century, 1849, Londýn, Vol. I. a II., USA; Jean Paul Perrin:  
History of the Ancient Christians, 1845, USA;  John Fox: Acts and Monuments, reprint,  
USA, Vol. 4–8).

Proti  vysvobozující pravdě  Bible se  Římu bojovalo opravdu jen velmi těžko. Krev  val
denských byla setbou. Tam, kde byl umučen jeden valdenský posel, vyvstalo deset jiných. Boj 
se zdál být nekonečný a Řím zuřil. Valdenští z hor Piemontu „byli považováni za nejhorší ka
cíře vůbec“  (Jan Amos Komenský: Historie o těžkých protivenstvích církve české, 1888,  
Praha, str. 44). Papež nakonec nařídil, aby „tato zhoubná, ohavná sekta škůdců byla rozdrce
na jako klubko jedovatých hadů, odmítnou-li se zřeknout svého učení“ (J.A. Wylie: The His
tory of Protestantism, díl II., kniha 16, kap.1).

Do boje byla zapojena papežská elita – jezuité. Za podpory Říma se vydali do alpského Pi
emontu a do Savojska, tedy přímo do míst, kde valdenští měli svá stanoviště. Zde se jim po
dařilo nenápadně usadit a již v roce 1560 dostali od tamějšího vévody ze Savojska, Emanuela 
Filiberta, dva domy, ve kterých zřídili kolej s noviciátem pro výuku jezuitů  proti reformaci 
valdenských.

Na nátlak a intenzivní naléhání papeže  Pia IV. se vévoda jen velmi nerad pustil do boje 
proti  valdenským, které do té doby nechával žít v míru.  Jezuitský generál Lainez poslal vé
vodovi navíc obratného pomocníka, jezuitu  Antonína Possevina, který neznal žádné projevy 
lidskosti,  soucit  ani slitování. Různě se maskoval, přestrojoval a tvářil  se jako  reformátor, 
dokud shromáždění valdenských nevyslídil. Pak tam vždy s vévodovým vojskem vtrhnul a na 
valdenských činil tak ukrutná zvěrstva, že i vojákům vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, když z 
takového zmordovaného shromáždění nakonec odjížděli.

A co víme o otci Possevinym? „Šel za katolickou armádou jako vojenský kněz (kurát) a do
poručoval  vyhubení  všech  kacířských  kazatelů  upálením  jako  nutný  a  svatý  čin.“  (H.  
Boehmer, Les Jesuites, str. 89).

Ze zpráv tohoto jezuity se dozvídáme, že vévoda Filibert uspořádal na základě jeho pře
mlouvání a štvaní proti valdenským „kacířům“ mnoho krvavých pronásledování. Nic nezleh
čovalo tu okolnost,  že to bylo proti jeho vlastním poddaným. Do dějin se zvláště zapsalo 
vojenské pronásledování v roce 1561, při kterém dal jezuita Possevin mimo jiné upalovat val
denské kazatele co nejmenším ohněm, který musely udržovat jejich vlastní ženy a děti. Vůči 
tomu vznikl tak tvrdý odpor ze strany věrných valdenských, že odvetou ze strany jezuitů a voj
ska pak následovalo jejich nejdrastičtější umučení.
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Totéž se přihodilo v Kalábrii, v Casal di San Sisto a v Guardia Fiscale. „V těchto masa
krech měli prsty jezuité; měli spoustu »práce« s tím, aby obraceli své oběti na víru…“ (J. Hu
ber: Les Jesuites, str. 165). Všude hořely stovky hranic, pláč a křik mučených valdenských 
duší  volal  k Bohu o pomoc.  Nebyl brán ohled na věk ani  na pohlaví.  Scény byly natolik 
drastické, že i nejotrlejší vojáci měli podle kronik slzy v očích. A zvěrstva nebrala konce. Ja
koby  se  římští  a  jezuitští  agenti  Vatikánu měnili  sami  v netvory  prahnoucí  po  krvi  bez
branných obyvatel.

Následkem toho se valdenští v ostatních částech Itálie odhodlali k naprosto zoufalému od
poru proti vévodovým vojákům. Přestože neměli žádné zbraně a žádné bojové zkušenosti, ne
čekaně zvítězili a téměř všechno Filibertovo vojsko pobili. Tak byl nakonec vévoda přinucen 
vyjednávat s  valdenskými o míru. 5. června 1561 s nimi podepsal smlouvu, kterou se  val
denským potvrzovala a zaručovala trvalá náboženská svoboda.

7.2   Jezuitská protireformace ve svobodných italských zemích
Na základě  protireformačního plánu byli jezuité v průběhu 16. a 17. století rozšířeni po 

celé Itálii. V Parmě a na dvoře ve Farnese i v Neapoli byli dokonce plně u moci. Jejich uchy
cení a postavení téměř v každém italském městě podporovaly pověry, kterými Řím tato města 
udržoval ve strachu a bázni před papežem. Ovšem jezuité nebyli ve všech městech vítanými 
společníky, jak to ve svých spisech rádi vyzdvihují. Historie ukazuje, že i v Itálii byla města a 
dokonce i celé krajiny, které si  svobody svědomí,  vyznání,  svobodné vůle a  svobodného roz
hodování velmi vážily.

Jezuitům se podařilo lstí dostat například do svobodné Republiky Benátské, ale i do veltín
ské krajiny na severu Itálie, kde měli už hned po svém prvním vstupu veliké majetkové nesho
dy, při kterých pro svůj řád chtěli získat domy, pozemky a velký obnos peněz. A tak dostali 
okamžitý zákaz vstupu a zákaz jakéhokoliv působení v celé veltínské zemi. Tento zákaz trval 
až do roku 1631, kdy byl potom zrušen, neboť se ukázalo, že veltínská země byla již stejně 
plná tajných jezuitů a že již nebylo moci je odtamtud vystěhovat.

Z  Veltínska odešli  jezuité  do  sousedního  grisonského kraje,  kde  národní  shromáždění 
uznalo jezuity za  nebezpečnou organizaci jdoucí hlavně po  majetku, a tak i z tohoto kraje 
dostali okamžitou výpověď a nekompromisně byli přinuceni ji okamžitě uposlechnout.

V Benátské republice se setkávali jezuité také s odporem, zvláště když vyšla najevo aféra, 
že na šlechtici  Ondřeji Lippomanovi vylákali veliký rodinný majetek, který se rozprostíral u 
Padovy a který byl jedním z pilířů tehdejší benátské ekonomiky. Sám benátský parlament na
konec zkonstatoval, že chování jezuitů úplně odporuje vlastnostem žebravých řádů a hlavně 
slibu dobrovolné chudoby, který „oni tolik staví na odiv, ale přitom se nestydatě pachtí jen po 
obohacení svého řádu a sebe samých“ a odmítl  Lippomanovův bohatý majetek jezuitům vy
dat.

Jezuité se však nevzdali a podnikli mnoho diplomatických kroků a když ani to nepomohlo, 
podplatili milenku předsedy tehdejšího senátu, dóžete Františka Venerieriho, aby ho k vydání 
majetku přemluvila. Tímto způsobem přece jen nakonec dosáhli svého.

Stejným nebo podobným způsobem nabyli jezuité ještě dalšího ohromného benátského bo
hatství. To skončilo za zdmi papežského Říma. Nakonec měli benátští duchovní příjmy přes 
jedenáct milionů dukátů a mnoho set milionů bylo utopeno v klášterech a pozemcích, které 
přes jezuitský řád Řím získal.
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Tím  Benátská republika silně zchudla, neboť se z církevního majetku neodevzdávaly do 
státní pokladny žádné daně, takže nakonec musela vyhlásit pro všechny duchovní milionář
skou daň a daň z dědictví a darů. To se pochopitelně nelíbilo papeži a po ostrém konfliktu, 
který vyvolali jezuité a na základě přímluv jezuitů u papeže, vydal  Řím dne 5. dubna 1606 
klatbu na Benátky s platností po celé Itálii.

Benátský senát proti tomu vydal ostrý protest a odplatou vydal příkaz ke zrušení stavění 
kostelů, zakázal prodávat majetek duchovním a vydal nařízení ke vzniku civilních soudů nad 
duchovními, které vyhlásil za zločince a padouchy. Benátská vláda sice dovolila v již posta
vených  kostelích  dál  pořádat  bohoslužby,  ale  zakázala  svobodný  pohyb  benátských 
duchovních z kláštera do kláštera a z města do města.

Při  těchto  nařízeních  se  jezuité  chovali  obojetně.  V  Benátkách byli  Benátčané,  před 
papežem v Římě byli štváči proti republice. Benátská vláda se to však dozvěděla a ještě téhož 
dne vydal parlament nařízení k odsunu jezuitů z Benátské republiky do tří dnů. Byli prohlášeni 
za „papežovy nejotročtější služebníky a mluvčí…“

Jezuité to však očekávali, a proto všechny své tajné a důležité knihy a veškeré zlaté a stří
brné vybavení z kostelů jako nádoby, svícny, kování oltářů a křížů, samotné kříže i sošky, dále 
drahá roucha, peníze a drahokamy uschovali ke svým španělským přátelům. Ve svých klášte
rech a kolejích spálili všechny kompromitující materiály, takže benátská vláda po nich nalezla 
jen hromady popela.

Přesto se však nalezly koleje (kupodivu i přímo v samotném Padově a Bergamě), ve kte
rých tento materiál zůstal, protože vystěhování jezuitů odtamtud bylo tak rychlé, že ze svých 
archivů nestačili zlikvidovat ani list. Tento materiál, jak potom Benátčané sami viděli, byl hlá
šením, které jezuité posílali pravidelně každý týden do Říma. V těchto hlášeních zevrubně po
pisovali státní a rodinná tajemství, která jim byla svěřena při zpovědích.

Benátčané tak na základě těchto spisů poznali, jak jezuité zneužívali zpovědnic, přemlou
vajíce v nich manželky a jejich děti, aby svým manželům a otcům, pokud jsou vyobcovány z 
církve nebo je na ně dána klatba, odmítaly manželskou a rodičovskou poslušnost.

Když francouzský velvyslanec v Benátkách, Canaye, podával králi Jindřichu IV. zprávu o 
tom, co se v Benátkách dělo, napsal přitom také, že vládní benátská komise nalezla v kolejích 
v Padově a Brescii mnoho spisů, ve kterých jezuité popisovali různé varianty na zřízení přímé 
jezuitské vlády v  Benátkách a různé varianty k  uchopení moci násilím, kdyby se  Benátská 
republika nechtěla dobrovolně podvolit. Na základě toho vybídl velvyslanec krále Jindřicha 
IV. k maximální opatrnosti při jednání s papežem a aby se vyvaroval jakéhokoliv kontaktu s 
jezuity.

Na základě písemných materiálů  nalezených v jezuitských kolejích bylo zahájeno proti 
jezuitům soudní vyšetřování. Při něm vyšlo mimo jiné najevo i to, že jezuité ve svých kolejích 
už vychovávali své vlastní  budoucí benátské senátory a politiky, kteří měli za úkol dostat se 
do benátského senátu a parlamentu a připravit tam pro jezuity půdu k převzetí moci.

Na základě těchto faktů bylo dne 14. července 1606 usneseno, že jezuité jsou na věčné časy 
z Benátské republiky vypovězeni. 18. srpna 1606 vydala vláda navíc zákaz jakéhokoliv dopi
sování si s jezuitským řádem a kdo se z Benátčanů vyučoval na zahraničních jezuitských ško
lách, musel se okamžitě vrátit domů. Veškerý jezuitský majetek byl zabrán a ostatním řádům 
byla udělena přísná pravidla chování.
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7.3   Nenápadný návrat jezuitů do Benátek
Jezuité vyčkali, až se situace uklidní a po několika desetiletí znovu začali, i když zprvu 

nenápadně, intervenovat u papeže, aby působil na Jindřicha IV. v tom směru, aby se jezuitský 
řád mohl znovu do Benátek vrátit. V Benátkách bylo v té době už mnoho tajných jezuitů, kteří 
pro oficiální přijetí řádu připravovali v benátském parlamentu půdu. To se všechno dělo tajně, 
protože tu byl Dekret o vyhnání jezuitů z Benátek. Bylo nutno jej však napřed zrušit. Na řadu 
tedy musela přijít  oficiální cesta, která by končila odvoláním dekretu. Byly proto zahájeny 
první přípavy.

Přes jezuitu Cottona, který se stal zpovědníkem krále Jindřicha IV. se jezuité tajně dostali 
také až do nejtěsnější blízkosti krále. Cotton při zpovědích na krále naléhal, aby obnovil jezui
tský řád v Benátkách a stejný tlak činil na Jindřicha IV. i papež. Přesto však byl Dekret o vy
hnání jezuitů z Benátek zrušen až po 59 letech.

Návrat jezuitů do Benátek byl umožněn vytrvalou diplomacií ze strany jezuitů a s požeh
náním papeže, při kterém Řím vyvíjel nátlak na benátské politiky a na Jindřicha IV. Jezuité do
sáhli svého cíle, ale od doby svého návratu v roce 1656, tedy ještě před zrušením dekretu, 
měli v Benátské republice už jen nepatrný vliv ve srovnání s tím, jaký vliv tam měli v minu
losti. Obyvatelstvo si velmi dobře pamatovalo jejich destruktivní vliv na celou republiku.

7.4   Úspěchy jezuitů v Itálii
Avšak v ostatních městech Itálie, zvláště, která již byla plně v područí papeže, slavili jezui

té nebývalé a dlouhotrvající úspěchy, jak o tom píší různí historici.
„V Itálii dosahovali jezuité neobyčejných úspěchů. Řád byl určen pro obyčejné lidi, ale byl  

dobře přijímán od princů i šlechticů. V Parmě se Duchovním cvičením podrobily i nejvýše po
stavené rodiny. V Benátkách vykládal Lainez evangelium sv. Jana před shromážděním šlechti
ců a v roce 1542 byla v tomto městě založena jezuitská kolej. V Montepulcianu doprovázeli  
občané města Francisca Strada, když žebral po ulicích. On, jako vůdce, zaklepal na dveře a  
jeho druzi přijímali  almužny.  Ve městě Faenza se jezuitům podařilo zastavit  protestantské  
hnutí, které započal výmluvný Bernardino Ochino a celá řada škol a společností na podporu  
chudých. Toto je pouze několik příkladů z mnoha dalších, které svědčí o jejich popularitě a  
úspěchu.“ (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 412).

H. Boehmer si navíc všímá narůstajícího počtu kolejí (128) a jezuitských akademií (1680) 
a shrnuje vliv jezuitů v  Itálii slovy: „Historie italské civilizace během 16. a 17. století pře
kvapivě odhaluje výsledky jejich působení. Pokud obhajovala vzdělaná Itálie víru a obřady  
církve, pak byla zároveň nadšená asketismem a misijní činností jezuitů. Pokud znovu a znovu  
skládala zbožné církevní básně a zpěvy a pokud znovu a znovu obětovala štětce malířů a dláta  
sochařů k tomu, aby vyvyšovala náboženský ideál, pak je to všechno jen kvůli tomu, že vzdě
lanější společenské třídy tak byly navedeny na jezuitských kolejích a ve zpovědnicích.“  (H.  
Boehmer, Les Jesuites, str. 82).

Jak ještě uvidíme, zpovědnice byla jednou z nejmocnějších nástrojů jezuitů a ostatních řá
dů. Pomocí zpovědi Řím neustále udržoval a libovolně rozšiřoval svou moc, jak potřeboval a 
nebylo na zemi žádné moci ani síly, která by mu v tom zabránila.

H. Boehmer dále píše, že právě u katolických náboženských ideálů zmizela „dětská jedno
duchost, radost, duchaplnost a prostá láska k přírodě…

137



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 7

Žáci  jezuitů  jsou daleko klerikálnější,  oddanější  a  zaujatější  zachováváním Loyolových  
vlastností. Jsou vychováváni pomocí extatických vidění a osvícení. Doslova se opíjejí vykres
lováním strašlivého umrtvování těla a brutálního mučení mučedníků. Potřebují k tomu okáza
lost, nablýskanost a herectví. Od 16. století italské umění a literatura tuto morální proměnu  
věrně předvádí… Nepokoj, okázalost a šokující nároky, které charakterizují tvorbu tohoto ob
dobí,  vzbuzují  pocit  odporu  místo  sympatie  k  víře,  kterou  mají  tato  díla  vysvětlovat  a  
oslavovat.“ (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 82).

Brutalita,  sadismus a  ponurost na jedné straně a  okázalost,  nablýskanost a  přemrštěnost 
barev na druhé straně je pro tovaryšstvo znamením sui generis, to je znamením „zvláštního 
druhu“. Nevidíme totéž umění Loyolových synů i v dnešních filmech světové kinematografie?

Viz např.  film  Posledních 12 hodin Ježíše  Krista  aneb Umučení  Krista,  (2004, USA) 
v režii bigotního katolíka  Mel Gibsona, který má za svého „osobního duchovního vůdce a 
rádce a zpovědníka zároveň“ kanadského jezuitského kněze P. Stephena Somervilleho, který 
byl také stálým poradcem při natáčení filmu a pro celý filmový štáb sloužil při natáčení tra
diční mše s přijímáním a zpověďmi. Navíc dělal tomuto filmu v katolických evropských ze
mích  (např.  Polsku)  velikou  propagaci  formou  přednášek  o  filmu  a  katolické  víře. 
(http://www.katolikrevue.cz/fronda/rozhovor_stephen_sommerville_zw.htm).  V Katolickém 
týdeníku, číslo 42, ročník XV., 12. – 18. října 2004 jezuité plně potvrzují, že filmové dílo 
Umučení Krista je „založeno především na síle obrazu, na výtvarné kompozici záběrů a jejich  
barevném řešení.  Přenosem na rozměr televizní obrazovky se vizuální  sugestivita zákonitě  
oslabuje. Obnažují se tím však jiné rysy snímku, kladné i záporné, které jsou při sledování na 
filmovém plátně překryty právě působivostí zrakových vjemů.“ A pozdější číslo stejných novin 
doplňuje, že jezuitský institut sv. Tomáše Mora v Paraguayi udělil tomuto australskému reži
sérovi a herci Melu Gibsonovi „Cenu sv. Tomáše Mora“ také (kromě jiných zásluh) za „za pří
nos křesťanské kultuře prostřednictvím filmu Umučení Krista.“ (Katolický týdeník, číslo 50,  
ročník XV., 7. – 13. prosince 2004, str. 5).

Jak si později ukážeme, je to právě vliv této jezuitské „etiky a morálky“, které přinesly svě
tu horor, bestialitu a brutalitu až na filmová plátna.

A tohoto  jezuitského ducha můžeme v  Itálii a její kultuře poznávat na každém kroku. U 
jezuitských a katolických mystiků, kteří byli formováni  Duchovními cvičeními se nám může 
zdát láska ke všemu znetvořenému, smrtelnému, okázalému a divadelnímu podivná a nepo
chopitelná. Ale jestliže v ní odhalíme základní jezuitský cíl, zapůsobit na mysl hrůzou a stre
sem, jak je ukázáno v předchozích kapitolách, pak pochopíme. Krása v děsu,  hrůze,  stresu a 
strašidelnosti je pouze aplikace jezuitského pravidla účel světí prostředky, které řád úporně a 
neustále aplikuje v umění a literatuře stejně jako v politice, ekonomii a v morálce. Je to totiž 
stále  stejný  duch  Ignáce  z Loyoly předávaný  následným  generacím  prostřednictvím  jeho 
Duchovních cvičení.

O vynálezu jezuitského kněze Athanasia Kirchera (*1602 Fuldy, Německo – †1680, Itálie, 
kaple sv. Mentorelly), jezuity od roku 1618, správce jezuitského muzea v Římě a lektora mate
matiky a hebrejštiny na Collegiu Romanum k podbarvování  strachu a k vyvolávání  děsu při 
hodinách  exercicií, který roku 1646 nazval  Laterna magica a který podrobně popsal v díle: 
„Ars magna lucis et umbrae...,“ (Amsterdam, 1671), dále o jezuitském divadelním a panop
tickém umění,  o  jezuitské  literatuře,  hudbě,  malířství,  sochařství,  rétorice,  učení a  filo
zofických směrů, kde lze všude zřetelně sledovat neustálé střídání prvků hrůzy, děsu a stresu 
s přemrštěnou  pompézností,  okázalostí a  nabubřelostí,  je  velmi  dobře  souhrnně  psáno  ve 
slavném díle Tajemství a moc jezuitů, kap. VII. a VIII., str. 463 – 592 od René Fülöp–Mille
ra.
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Italské výtvarné a sochařské umění z konce 16. a pak celého 17. a 18. století v podstatě sto
jí na tvůrcích, kteří byli aktivními nebo pasivními členy především jezuitského řádu. K ak
tivním členům řádu patřil například italský jezuita Gian Lorenzo Bernini /*1598 – †1680/, so
chař, malíř a architekt oddaný tovaryšstvu, úzce spolupracoval s již zmíněným  Athanasiem 
Kircherem (mimo jiné také autorem ignaciánského stromu – diagramu jezuitských provincií) 
na konstrukci přebubřelé fontány Čtyř řek korunované egyptským obeliskem na Piazza Navo
na v Římě, jež představuje čtveřici světových veletoků – nejen známý evropský  Dunaj, ale 
také Gangu, Nil a La Platu. Právě tyto řeky totiž poznali jezuité. Dále k aktivním členům řádu 
patří například známý italský malíř a architekt Giuseppe Castiglione (*1688 – †1768), který 
se díky svému jezuitskému přesvědčení dostal až do Pekingu, kde nedaleko tohoto města po
stavil v západním, evropském stylu honosný  císařský palác, který byl přijat se všeobecnou 
chválou a uznáním. Žil v Číně pod jménem Lang Lhining a byl malířem na dvoře Qingů.

K umělcům z řad jezuitů ve funkci laických bratří nebo dočasných koadjuktorů držící ja
kési pomyslné  čtvrtinové členství sloužící tovaryšstvu patřilo také mnoho hudebníků (např. 
Jan Dismas Zelenka  /*1679 – †1745/), zahradních architektů, stavitelů, architektů a malířů 
(například Pieter Huyssens /*1577– †1637/,  Andrea Pozzo /*1642 – †1709/,  Peter Paul Ru
bens /*1577 – †1640/, Jan Brueghel /*1568 – †1625/, A. Van Dyck /*1599 – †1641/), cestova
telů (např.  Bento de Goes), pracovníků jezuitských kolejí a muzeí (např.  Alfons Rodríguez  
/*1531 – †1617/), matematiků, astronomů, geometrů, fyziků (např. optik  Francoise d´Agui
lon) a další.

7.5   Portugalsko roku 1540, první jezuité
Portugalsko bylo vyvolenou zemí řádu. Bylo ze všech cizích zemí tou úplně první, ve které 

se jezuité usadili.  Dokonce ještě před oficiálním potvrzením řádu roku 1540 se první dva 
jezuité, František Xavier a Portugalec Šimon Rodriguez dostali až na královský dvůr, neboť si 
je portugalský král Jan III. vyžádal osobně. To se uskutečnilo na základě doporučení několika 
kolejí a nemocnic, které k vydání kladného posudku přiměli sami jezuité. Vstupem jezuitů do 
Portugalska se však začal psát tragický úpadek portugalského království.

Jezuitský řád se tam skrze tyto dva tovaryše usilovně snažil co nejrychleji rozprostřít své 
sítě. Takže „již za Jana III. (1521 – 1559) to bylo nejmocnější náboženské společenství v krá
lovství.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 85, 86).

Od  počátku  působil  Rodriguez v Lisabonu „využívaje  nejpřísnějších  metod  pouličního 
kázání a pokoušeje se vyburcovat obyvatelstvo kajícnými zpěvy a nočními procesími za svitu  
pochodní.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 105). Úspěch byl tak veliký, že 
již  krátce po svém příchodu do  Lisabonu zakládal  Xavier a  Rodriguez školy pro výchovu 
nových jezuitů. Z těchto škol se pak dostávaly jezuité do všech vládních složek Portugalska a 
nejednou prokázali službu svému řádu i v jiných zemích, zvláště v sousedním Španělsku.

Roku 1541 na přání krále Jana III. byl František Xavier vyslán do východní Indie, aby tam 
působil jako misionář v portugalských koloniích a osadách. A jak píše  Ranke, „získal tam 
jméno a slávu svatého“  (J.A. Wylie: The History of Protestantism, díl II., kniha 15., str.  
413).

Šimon Rodriguez se stal osobním zpovědníkem a rádcem krále  Jana III.  Obrovský vliv 
těchto dvou jezuitů a dalších, kteří přišli později, „se záhy projevil na dvorech v Madridu a 
Lisabonu. Stali se zpovědníky šlechticů a rádci vladařů.“ (J.A. Wylie: The History of Protes
tantism, díl II., kniha 15., str. 413).
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Po odchodu F. Xaviera se postavení Rodrigueze, jak píše Bílek, ještě více upevnilo a krá
lova přízeň díky benevolentnímu odpouštění při osobních zpovědích ještě více vzrostla. Jezui
tům bylo dáno královské kolegium v Coimbře a kostel sv. Antonína přímo v Lisabonu.

7.6   Skandál jezuity Rodrigueze
V Coimbře měli své středisko, které vedl Rodriguez. Zde „se vytvořilo jakési zvláštní stře

disko náboženského blouznění, kdy se studenti cvičili v nejbaroknějších formách sebetrýznění.  
Rodriguez tak jednou hlásil do Říma, že jeden mladý člen koleje podnikal, aby se ponížil, zce
la nahý procházky ulicemi města, a vůbec nemohl pochopit, proč Ignác na podobné raporty 
neodpovídá chválou, ale vždy stále ostřejšími výtkami.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a  
moc jezuitů, str. 105 – 106).

Rodriguez se také snažil získat pro jezuitský řád co nejvíce chlapců z bohatých a vysoce 
postavených rodin. Pokud mu kdokoliv vzdoroval, neváhal použít i násilí a psychického nátla
ku. Tak byl do jezuitského řádu vtažen i mladý Thitoin, bratr vévody z  Breganzy, který byl 
unesen a uvězněn v jezuitské škole. Vévoda žádal nejen na Rodriguezovi, ale i na králi Janu 
III., aby byl jeho bratr okamžitě od jezuitů propuštěn. Ale jeho žádost král vytrvale zamítal, 
neboť Rodriguez pohrozil Janu III., že bude-li Thitoin propuštěn, okamžitě se všichni jezuité 
z Portugalska odstěhují a nebude nikoho, kdo by při zpovědích dával šlechticům i králi roz
hřešení. A to by se rovnalo situaci, jaká by vznikla při klatbě na krále a jeho šlechtice.

O tomto skandálu se dozvěděl generál Loyola a „byl nakonec nucen Rodriqueze z Portu
galska odvolat“, neboť se obával, že by se to mohlo obrátit proti tamějšímu jezuitskému řádu. 
„Jeho nástupcem byl jmenován spolehlivý učedník Miron a ten kolej v Coimbře velice ener
gicky reformoval podle nových pravidel. Nesmyslné trýznění nyní nahradil duch organizované  
kázně.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 106). Sám Ignác také vydal příka
zy k tomu, aby tamější jezuité nenechali krále osamoceného a aby se snažili svým vlivem co 
nejvíce portugalská knížata umlčet a jakýmkoliv způsobem uklidnit,  aby jezuité nepřišli  o 
majetek, který již v Portugalsku získali.

Šlechtici, knížata i zástupci celých měst na Janovi III. žádali, aby jezuitský řád ze země vy
pověděl a neustále na něj naléhali, aby jezuitům zakázal vstup do portugalského království. 
Ale slabý  Jan III. neměl k tomuto příkazu odvahu a navíc mu dělalo dobře, když si mohl 
hovět ve svých hříších, které mu pak byly při zpovědích lacině odpuštěny. Kromě toho byl 
jezuity ujišťován, že jeho neřesti jsou v naprostém pořádku a že jsou v souladu s Biblí a že ta
kové hříchy jsou dokonce královskou ctností a výsadou.

7.7   Jezuitská přetvářka
Marně portugalští šlechtici u krále intervenovali za zrušení řádu. Král byl na straně jezuitů. 

Ale i samotní jezuité přemáhali každý odpor proti sobě s takovou obdivuhodnou diplomacií, 
že nebylo možné se proti nim jakkoliv postavit. Každou nevoli, každou bouři utišili lstí a pře
tvářkou.

Například v Coimbře, kde měli královské kolegium, se na důkaz své pokory a slibu o chu
době někteří  členové řádu,  kteří  vedli  předtím veřejně pohoršující  život,  veřejně bičovali, 
čímž činili veřejná pokání. Také se snažili učinit co nejvíce veřejně prospěšných skutků. A při 
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tom všem se zkroušenou tváří pak líčili, jak hrozná trpí muka již na této zemi, a že svého 
předchozího života velice litují. Sami sebe pak označovali téměř za svaté mučedníky.

Tím se veřejnost nejenom uklidnila a zmlkla i ta nejmocnější knížata, ale dokonce tomu i 
všichni uvěřili. Jezuitský řád zahrnuli znovu svjí přízní a dary, čímž se jezuité opět dostali do 
předchozího postavení plného cti a slávy.

Následkem toho pak sám generál Ignác z Loyoly naléhal na své tovaryše, aby se nezdráhali 
přijímat místo zpovědníků v královských a šlechtických rodinách, neboť pochopil, že to je 
nejrychlejší a nejspolehlivější cesta, jak dosáhnout toho, aby se celé království dostalo pod 
moc jezuitského generála a tím i pod moc římského papeže.

Od této chvíle nastal v Portugalsku prudký zvrat. Hospodářský, vědecký i duševní úpadek 
začal postupovat rychlým tempem.

7.8   Jezuité za panování krále Sebastiána
Po smrti Jana III. roku 1557 nastoupil na trůn jeho tříletý vnuk Sebastian a na jeho místě 

dočasně vládla jeho babička a vychovatelka, královna Kateřina, manželka Jana III.
Avšak politickými intrikami jezuitů Ludvíka da Camery a Leona Henriqueze byla Kateřina 

přinucena se vzdát již roku 1562 nejen trůnu, ale dokonce i svého vnuka, kterého musela dát 
do opatrování a výchovy jeho strýci, kardinálu Donu Jindřichovi, který byl však pouhým ná
strojem jmenovaných jezuitů a jenž jim prince Sebastiana odevzdal k jeho další výchově.

Jezuité vychovávali mladého prince tak, že mu nejen podkopávali zdraví, ale navíc ho zá
měrně naváděli k takovým hříchům, při kterých se jeho zdraví ještě více zeslabovalo.

Když se o tom Kateřina dozvěděla, napsala 8. července 1571 samotnému třetímu jezuitské
mu generálovi Františku Borgiovi dopis, v němž si na zhoubné působení jezuitů ztěžovala tě
mito slovy:

„Já Vás již v předešlém listu zpravila o tom, v jakém zmatku se nalézá portugalské králov
ství  působením některých členů z  vašeho řádu. Hlavní  původce všeho neštěstí  jest  Ludvík  
Gonsalva da Camera, jehož vedením princ, k vychování mu odevzdaný, na sebe přijal tak  
divoké mravy, že tím lásku svých poddaných tak od sebe odvrátil, jako úctu mně povinovanou  
s očí pustil. Král poslouchá ve všech věcech učitele a zpovědníka svého Gonsalvu s takovou 
oddaností a podrobeností, jako by byl Gonsalva jeho představeným. Ve všem, co král proti ro
zumu, proti přírodě, proti mně, proti svým poddaným a proti sobě samému podniká, spravuje  
se jen radou jezuitů. Okolnost ta jest tím smutnější, že král při způsobu života, jaký se svo
lením a na ponoukání jezuitů vede, podkopává své zdraví. Aby jezuité Gonsalva a Rodriguez  
neomezeně  vládnouti  mohli  v  království,  zaměstnávají  krále  předměty  chlípnosti  a  
prostopášnosti. Z toho povstává mezi všemi stavy v království nespokojenost a zmatky. Všem  
lidem jest to pro pohoršení, že jezuité pod pláštíkem náboženství a nábožnosti se zmocnili ne
omezeného panství nad králem a celým královstvím. Oni zdržují krále, aby se oženil, ačkoli to  
vyžaduje prospěch země a přání poddaných. – Zdaž toho vyžaduje čest a služba Boží, aby  
jezuité ovládali krále a celý stát jako své jmění? Sluší to duchu řádu Ježíšova, aby se tak usi
lovně zasazoval o vládu světskou a o světská důstojenství? Záleží v tom duch tovaryšstva, že  
důstojnosti  dosáhnuté nadužívá na újmu cti  a svědomí králova? Že se vzbuzují  pohoršení  
všech obyvatelů království a vyvolávají nekonečné zmatky ve správě zemské? – Nalézám se v  
takové nevýslovné tísni, že modliteb Vaší Důstojnosti velice potřebuji. Po této zemi jest veta, a  
to z příčin, jež jsem Vašnostem na počátku listu svého vylíčila.  Dovolí-li  tomu Vašnostino  
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zdraví, bylo by velmi prospěšno, kdybyste se sem podíval. Neboť byste se sám o pravdivosti  
toho, co jsem Vaším Důstojnostem v listu svém vylíčila, přesvědčil a učinil byste zajisté, seč  
by Vám lze bylo, abyste tomu odpomohl. Kéž by mi Bůh dal útěchy, kteréž duše má v největší  
míře potřebuje.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 127 – 128).

Stížnost královny Kateřiny však neměla žádný úspěch ani žádnou odezvu. Generál jezuitů  
František Borgia byl s řáděním svých bratrů v Portugalsku úplně spokojen, neboť to odpoví
dalo jeho tajným plánům, ze kterého řádu tovaryšstva vyplývaly veliké výhody a majetková 
privilegia.

7.9   Zničení krále Sebastiána
Nakonec byl král Sebastián, i když ochotný a „slepý“ nástroj jezuitů tomuto řádu nepohod

lný. Proto mu jeho zpovědník začal namlouvat, že by měl veliké „křesťanské“ zásluhy, kdyby 
z celé země vyhladil pohanské Maury a v jejich původních afrických zemích zavedl katolické 
náboženství.

Když byl od svého zpovědníka touto myšlenkou naočkován a utvrzován v tom, že si Bůh 
přeje, aby to učinil, začala se tato myšlenka ozývat téměř v každém koutu královského paláce. 
Jezuité nevynechali jeden jediný den, aby mu při různých příležitostech tuto myšlenku znovu 
a znovu nepodsouvali.

Na druhé straně španělský král Filip II. Sebastiánovi, svému synovci, tento nápad rozmlou
val a snažil se mu poukazovat na mnoho faktů, které jasně signalizovaly nesmyslnost takové
ho plánu a neustále ho od realizace takového plánu odrazoval.

Avšak poslušnost jezuitskému řádu byla silnější.  A tak i přesto, že  Portugalsko nemělo 
dostatek peněz, ani dostatečnou vojenskou sílu, vypravil se mladý král 24. června 1578 v do
provodu mnoha portugalských šlechticů do  Afriky, kde byl však 4. srpna u  Alkazar s celou 
svou  armádou  marokánským  vojskem  poražen.  Bojiště  pokrývalo  12 000  portugalských 
bojovníků, mezi nimi král a skutečný výkvět portugalské šlechty. Do Portugalska se tehdy ne
vrátil ani jediný muž.

7.10   Povolání Filipa II. do Portugalska
To byla situace, na kterou jezuité čekali. Svým vlivem se zasadili o to, že na trůn nastoupil 

jejich další nástroj, kterého již jednou použili, Don Jindřich, jehož rádcem a zpovědníkem se 
stal jezuita Leon Henriquez. Ten ho usměrňoval a řídil přesně tak, jak to generál tovaryšstva 
potřeboval.

Usměrňoval  Jindřicha k tomu, aby ze všech variant nápadníků trůnu ustanovil za dědice 
portugalské koruny právě španělského krále Filipa II., neboť ho jezuité vytipovali mezi všemi 
mocnáři jako nejzpůsobilejšího a nejschopnějšího k tomu, aby se stal neomezeným vladařem 
veliké světové říše s katolickým náboženstvím. Podle tajných plánů jezuitů by se tím učinil 
konec všemu portugalskému „kacířství“ tehdejších reformátorů.

Ale ještě než bylo o nástupci na portugalský trůn definitivně rozhodnuto, král Jindřich dne 
31. ledna 1580 zemřel a zanechal po sobě Portugalsko ve velikém zmatku. V zemi nastal ne
bývalý  chaos  a  na  trůn  si  začalo  dělat  ambice  hned  několik  odpůrců  jezuitského  řádu 
najednou.
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To bylo ovšem to, co si jezuité přáli nejméně a co vůbec nepotřebovali. Proto dal generál  
řádu příkaz, aby portugalští jezuité urychleně přivolali Filipa II. Ten nabídku ihned přijal a do 
Portugalska vtrhl s velikou armádou, kde začal ukrutně řádit. Každý, na koho měli jezuité jen 
malé podezření, že nebyl při útoku krále Filipa na portugalskou říši Filipovi a jezuitům nápo
mocen,  byl  okamžitě  zabit  nebo umučen k smrti.  Nebyly ušetřeni  ani  katoličtí  duchovní, 
zvláště z jiných řádů. Na rozdíl od prostých lidí však byli většinou přepadeni a potrestáni 
tajně. Bez jakéhokoliv soudního řízení byli v noci vhozeni do moře tak, aby se utopili. Bílek 
píše,  že  ještě dlouho po těchto strašlivých událostech vytahovali  rybáři  ve svých sítích na 
místo ryb mrtvoly těchto nešťastníků, mezi nimiž bylo přes dva tisíce kněží (str. 129).

Tímto terorem vyhubil Filip II. téměř všechny šlechtické portugalské rodiny vysokého po
stavení i rodiny zámožných obchodníků a vysoce postavené portugalské duchovenstvo, ale i 
jiné zámožné nebo výše postavené obyvatele.

7.11   Připojení Portugalska ke Španělsku, další intriky jezuitů
A tak tajnou diplomacií jezuitského řádu bylo Portugalsko připojeno ke španělské koruně. 

Byla to cesta zbrocená krví nevinných obyvatel. Byla to cesta plná kouřícího dýmu z hranic 
inkvizičních soudů, a to převážně z podnětu jezuitů.

O tom všem však obyčejní, prostí lidé neměli nejen žádného zdání, ale ani žádných dů
kazů. Jezuitský řád se navenek stále tvářil jako řád žebráků a chudých mnichů, který mezi 
prostými lidmi odsuzoval masakr, jenž v Portugalsku po vpádu krále Filipa II. zavládl. Řád 
jezuitů hovořil z kazatelen o boží milosti, lásce a milosrdenství k portugalským lidem. Prostý
mi lidmi byli jezuité stále milováni a byli pokládáni „za hodné úcty a darů“. Politika jezuitů v 
Portugalsku byla tak vysoká a tak dobře maskovaná, že ji tehdy prohlédlo jen velmi málo lidí.

Obliba, ale i moc tohoto jezuitského řádu ještě více vzrostla, když jezuité začali pomocí 
různých spisů a řečí zdánlivě vystupovat proti španělskému teroru. V této době požíval řád u 
lidí veliké důvěry.

Aby však jezuité zahladili veškeré stopy svého diplomatického vlivu na nejvyšší představi
tele královské rodiny, rozhodli se vzít do svých rukou veškerou školní výuku a usilovali dostat 
pod svou moc i výhradní právo na vědy, školy a univerzity. Nakonec se rozhodli, že budou v 
Portugalsku vládnout pouze oni a sami bez dalších králů nebo zbylých šlechticů. Nepozoruje
me totéž i v dnešní době 21. století tam, kde se jezuitům jedná o veliké politické cíle?

Portugalské jezuitské  samovládě navíc  napomáhal nezájem španělských králů  Filipa III. 
(1598 až 1621) a Filipa IV. (1621 – 1665) o svou vlastní vládu ve Španělsku, natož potom o 
vládu v Portugalsku. Pod vlivem jezuitských rádců přenechali tito králové vládu ve Španělsku 
jezuitům  a  dominikánům a  o  portugalské  provincii bylo  rozhodnuto,  že  bude  pokladnou 
španělského dvora, ze které se budou hradit všechny výdaje Madridu.

Filip III. v tomto dřívějším portugalském království ustanovil jedinou správní vládu – vlá
du jezuitů. Pouze v  Lisabonu byl královský místodržící jako důkaz toho, že je  Portugalsko 
španělskou kolonií a že Španělsku plně podléhá i po stránce majetku.
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7.12   Snaha jezuitů zabrat Portugalsko
Jezuité se ovšem s takovýmto výsledkem svého politikaření nespokojili. Když nedosáhli 

světové portugalské říše s jednotným státním náboženstvím v čele s králem Filipem II., chtěli 
dosáhnout aspoň toho, aby bylo Portugalsko výhradně jezuitským státem v čele s jezuitským 
generálem jako králem Portugalska a aby tato země nebyla na ostatních zemích závislá.

Z toho důvodu štvali jezuité mezi  Portugalci proti královské rodině a proti samotné dů
stojnosti  španělského krále a šířili zásady římského dvora bulou  O večeři Páně, kterou byli 
uvrhováni  do  klatby všichni,  kdo  by  si  na  církevní  statky  a  církevní  majetek  osobovali 
vlastnické právo.

Tato bula byla vydaná již roku 1362 od papeže Urbana V., potom znovu roku 1567 od Pia 
V. a rozšířená potom od  Urbana VIII. Bula prohlašuje, že z církve jsou vyobcováni všichni 
„kacíři“ a jejich přívrženci a vyhlašuje klatbu nad všemi, kteří vydávají takové zákony a na
řízení, jimiž se ruší nebo omezuje papežská moc a také papežská zákonodárná, duchovní a 
majetková práva a současně i svoboda kněží a jejich moc a autorita nad světskou mocí. V ně
kterých zemích, jako například ve Francii nebyla tato bula nikdy uznaná jako právoplatná a 
slavnostně ji zavrhl i samotný církevní  tridentský sněm, protože jednoznačně směřuje proti 
královským výsadám a právům a příčí se i výsadám francouzské církve.

Jezuité dále v Portugalsku zavedli cenzuru tisku podle římského způsobu a popouzeli proti 
španělskému trůnu ke vzpouře a odboji s tvrzením, že  španělský král nemá žádné právo na 
portugalskou korunu, protože je pouze uchvatitelem, který se trůnu zmocnil protiprávně a že 
bez dovolení papeže proto nesmí svým portugalským poddaným žádné daně ukládat.

Nakonec se jezuité snažili zrušit všechny královy zákony i všechny zákony z předchozích 
dob. Byly to právě ty zákony, které stále ještě portugalský národ chránily proti nenasytnému 
lakomství  jezuitského duchovenstva a  kterými se  jezuitům nabývání  nového majetku jako 
církevního i osobního statku omezovalo na minimum.

Tím se v  Portugalsku rozpoutala obrovská mašinérie různých podvodů, falešných soudů, 
uměle inscenovaných zápletek, falšování listin a dokumentů. Aby jezuitský řád dosáhl svých 
majetkových a mocenských cílů, nezastavil se před ničím.

7.13   Majetkové intriky jezuitů
Tak například,  jak  popisuje  Bílek,  se  jezuité  snažili  již  v  počátku  španělské  nadvlády 

zmocnit  kaple  sv.  Rocha v  Lisabonu postavené roku 1506, kterou vlastnil  řád sv.  Rocha. 
Rozšířili  proto zprávu, že několik jezuitů mělo božské zjevení, ve kterém se nařizuje, aby 
hned vedle této kaple jezuité vystavěli k blahu celé země a všeho křesťanstva svůj profesorský 
dům.

Ale členové řádu sv. Rocha o této zprávě velice pochybovali a zpěčovali se tomu podvolit. 
Dostali to tedy rozkazem od královského komisaře, který jezuity podporoval. Ale i proti tomu 
se postavili a svou kapli a její pozemek hájili dokonce pak i násilím. Z toho vzniklo soudní 
řízení a soud, už ovlivněn jezuity nařídil, aby bratrstvo sv. Rocha svou kapli jezuitům ode
vzdalo.

Tím to ovšem neskončilo. Jezuité napřahovali své ruce i po veliké zahradě vedle kaple, 
která však byla už majetkem hraběte z Almirante. Ten plánoval, že si tam postaví několik do
mů. Jezuité si proto vymysleli, že zahrada byla dříve hřbitovem a že je proto církevním maje
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tkem a že půda zahrady je posud posvěcenou zemí, na které žádná soukromá stavba nesmí 
stát.

Hrabě Almirante se tedy obrátil k lisabonskému arcibiskupovi, který mu potvrdil, že zahra
da nikdy žádným hřbitovem nebyla. Ale jezuité se obrátili na soud s žádostí, aby byla výstavba 
domů v zahradě zakázána. Jejich žádost, díky zřetelně průkazným dokumentům o tom, že na 
území zahrady se žádný hřbitov nikdy nezakládal, byla dvakrát zamítnuta. Jezuité se proto ob
rátili na papeže a vyžádali si od něj roku 1615 rozhodnutí, kterým se všem soudům v Portu
galsku na základě buly O poslední večeři Páně zakazovalo, aby se sporem mezi hrabětem z 
Almirante a  jezuity  zabývaly.  Papež  tehdy rozhodl,  že  se  jedná  o  starý hřbitov  a  tedy o 
církevní předmět, a to že se může řešit výhradně před papežskou stolici a nikoli před svět
ským soudem.

Na základě tohoto sporu a ještě dalších pak vydal roku 1637 papež Urban VIII. na návrh 
jezuity da Cunha bulu, ve které se přísně zakazovalo pod hrozbou klatby zabývat církevním 
majetkem před světskými soudy a všem zákonodárcům, ministrům a soudcům bylo pohroženo 
vyobcováním z církve, pokud by se byť i jen okrajově zabývaly souzením církevních majetků 
a nebo dokonce vytvářením proticírkevně majetkových zákonů.

Současně na všechny dosavadní zákony, které jakýmkoliv způsobem vystupovaly proti ne
dotknutelnosti duchovenstva a proti nabývání církevního jmění a statků, zvláště pak kostelů, 
klášterů a domů, byla se zpětnou platností vydána klatba a všichni ministři a soudci, a to i z 
řad duchovních, kteří se proti církevnímu majetku jakýmkoliv způsobem už postavili, byli z 
církve okamžitě vyobcováni. Zároveň bylo všem biskupům nařízeno, aby zastavili bohoslužby 
i všechny ostatní církevní výkony s platností po celém Portugalsku, a to až do odvolání od 
zvláštního zmocněnce Říma.

7.14   Jezuitská revoluce proti Španělsku
Tento zákaz vyvolal v pobožném  Portugalsku veliké rozhořčení a ještě více podnítil ne

spokojenost občanů proti španělské vládě, kterou lid svedený od jezuitů nenáviděl a pova
žoval ji  za hlavní příčinu všeho majetkového a duchovního neštěstí  v  Portugalsku.  Navíc 
Portugalsko pod nadvládou Španělska ztratilo své zaoceánské a zámořské kolonie, a to byla 
poslední kapka trpělivosti obyvatel Portugalska. Dne 1. prosince 1640 vypukla proti španěl
ské vládě revoluce, které se zúčastnili také jezuité. Zvláště vynikal jezuita Luis de Cunha.

Díky revolučnímu povstání vyplavala na povrch celá řada zákulisních intrik, které Řím pro
ti zemi praktikoval, a tak proti přání Říma a jezuitů byl po revoluci nakonec prohlášen za krále 
vévoda Braganský, který dostal jméno Jan IV., neboť měl k zemi vlastenské cítění.

Jezuité se však dovedli vetřít do přízně i tohoto krále. Věděli, že nový král plně sympa
tizoval s revolucí, poznali v něm vlastenecky cítícího člověka, a proto mu vykreslovali zá
sluhy, o jaké se v revoluci za Portugalsko „zasloužil“ jezuita da Cunha. Byl líčen jako jeden 
ze spiklenců, kteří podvrátili španělskou vládu. Král Jan IV. na základě těchto informací k to
muto jezuitovi získal náklonnost a časem si ho tak oblíbil a měl k němu takovou důvěru, že 
mu svěřil do výchovy i svého mladičkého syna, prince Theodosia.

Mladý princ si jezuitský řád natolik oblíbil, že stačilo obléknout jen řádový oblek a byl 
okamžitě jejich, jako kdyby byl od nich vychováván už léta. Jezuitského obleku a výchovy 
řádu si však dlouho neužil, neboť – naštěstí pro Portugalsko – zemřel na následky jezuitské 
výchovy již v mladém věku.
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7.15   Ovládnutí Portugalska
V době smrti krále Jana IV. roku 1656 měl jezuitský řád na královský rod opět největší vliv 

ze všech duchovních řádů. Jezuita  Ondřej Fernandez nabyl za vlády  Jana IV. tak velikého 
majetku, že svým vlivem mohl působit téměř neomezeně. Po smrti krále nebyl králův druhý 
syn Alfons ještě plnoletý, takže jeho poručnice, královna matka Luisa, se stala prozatímní vla
dařkou. I když vládla poměrně krátce, jezuita Fernandez stačil své pozice dodatečně ještě na
tolik upevnit, že se stal de facto nejmocnějším mužem Portugalska, díky jemuž se jezuitský 
řád stal znovu nejmocnější organizací v zemi.

Řád ve svých rukou držel všechny nejvyšší a nejdůležitější státní úřady. I sama královna 
byla pod kontrolou jezuitů, neboť jejím zpovědníkem byl jezuita  Nunez. Ten u královského 
dvora zavedl španělskou disciplinu, neboli Ignácovým Duchovním cvičením sytil nejen nitro 
samotné královny, ale cvičení poskytoval i všem jejím dvorním dámám a komorným. Odtud 
se to jako oheň rozšířilo i do jiných kruhů, takže nakonec byly hodiny Duchovního cvičení po
skytovány téměř v každém domě.

Roku 1660 nastoupil na trůn mladý král Alfons VI., který však nebyl jezuitům tolik naklo
něný jako jeho matka. Jezuité proto sestrojili spiknutí, ve kterém proti němu vystupovala jeho 
manželka a jeho mladší bratr Dom Pedro. Touto skrytou jezuitskou diplomacií byl král Alfons 
roku 1667 přinucen odstoupit. Jeho bratr  Dom Pedro II. si roku 1668 vzal rozvedenou krá
lovnu za manželku, stal se regentem a po smrti svého bratra roku 1683 se stal králem.

Za jeho vlády (1683 – 1705) se jezuita  Fernandez těšil veliké králově přízni, neboť měl 
funkci státního ministra s neomezeným vlivem a mocí po celé zemi, neboť byl současně i 
vrchním velitelem portugalského vojska. Generální prokurátor Scabra ve svém spise Recueil  
chronologique (I. § 690) praví, že život, organizace a události celého dvora závisely na chout
kách a manýrech tří jezuitů: Fernandeze, de Villeho – zpovědníka královny a Nuna da Cunhy.

Vliv jezuitského řádu ještě více vzrostl po revoluci v roce 1640, která dosadila na trůn 
Braganzu. Historikové Paris a Boehmer o době Alfonze VI. píší následující řádky:

„Za prvního krále z rodu Braganzů – Alfonze VI. – byl členem vlády jezuitský otec Fernan
dez,  který byl nejoblíbenějším poradcem vládnoucí královny Luisy.  Jezuitský otec de Ville  
úspěšně porazil v roce 1667 Alfonse VI. a jezuitský otec Emmanuel Fernandez byl ustanoven  
novým králem Petrem II. jako jeho zmocněnec v parlamentu… Bez ohledu na to, že jezuitští  
otcové neplnili v království žádnou veřejnou funkci, měli v Portugalsku větší moc než v kte
rékoli jiné zemi. Nebyli pouze rádci celé královské rodiny, ale král a jeho ministři se s nimi  
radili ve všech důležitých záležitostech. Na základě jednoho z jejich svědectví se dozvídáme,  
že  bez  jejich  souhlasu  nemohlo  být  obsazeno  ani  jediné  místo  ve  vedení  státu  a  církve.  
Podobně jako duchovenstvo, tak i vyšší společenské vrstvy a všichni lidé navzájem soupeřili a  
snažili se získat si jejich přízeň a souhlas. Měli vliv také na zahraniční politiku. Každý rozum
ný člověk by pochopil, že takový stav nepřináší království nic dobrého.“  (H. Boehmer: Les 
Jesuites, str. 86, 87, 88).

Výsledkem byl dekadentní stát, do kterého tato nešťastná země upadla.
Za vlády Jana V. (1705 – 1750) klesla moc zemských stavů natolik, že zemský sněm nebyl 

nikdy svolán. Král Jan V. vládl absolutisticky a jeho největší oporou bylo právě duchovenstvo, 
jehož přízeň si získal zbudováním nádherných kostelů a klášterů. Např. v letech 1717 – 1731 
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dal s ohromným nákladem 45 milionů zlatých vystavět pověstný, přepychový klášter v Mafra, 
za který dostal od papeže titul Rex fidelissimus – Král nejvěrnější.

Totální úpadek Portugalska po všech stránkách, způsobený jezuitskou mašinérií v době mi
nulých století, má vliv ještě i na současnou dobu. Ne nadarmo je dodnes Portugalsko jednou z 
nejchudších západoevropských zemí.

Uprostřed 18. století pak musel markýz z Pombalu (zkráceně markýz Pombal, celým jmé
nem Sebastião José de Carvalho e Mello) vynaložit veškerou svou sílu a důvtip k tomu, aby 
Portugalsko ze smrtelného sevření jezuitů vyrval.

7.16   První jezuité ve Španělsku, boj proti dominikánům
Španělsko nebylo jezuitům už tak nakloněno jako Itálie a Portugalsko. Zpočátku přijímali 

lidé jezuitský řád s důvěrou, neboť byl brán jako každý jiný katolický řád, na který byli lidé 
zvyklí, jako například na dominikány nebo augustiány. Proto jezuité v prvních týdnech a měsí
cích poměrně rychle zakořenili a ihned si získali u důvěřivých lidí náklonnost.

Willie píše, že jezuité „ve Španělsku… dosáhli ještě většího úspěchu než v Itálii. Zakladatel  
řádu, který vzešel z této země do svého řádu vdechl ducha, který se mezi Španěly šířil jako  
infekce. Do jeho řad se zapojily nejvyšší vrstvy. V provincii Valencia se k naslouchání jezui
tskému kazateli Araozovi shromáždily tak obrovské zástupy lidí, že je nemohla pojmout žádná  
katedrála a kazatelna musela být postavena venku. Z města Salamanka, kde si v roce 1548  
zřídili v malém, chudém domě sídlo, se rozšířili do celého Španělska.“ (J.A. Wylie: The His
tory of Protestantism, díl II., kniha 15., str. 413).

Ještě v tomto roce 1548 uvolnila španělská vláda dům v Salamance za účelem zřízení další 
jezuitské koleje. Tam však také sídlili  i  dominikáni, mezi kterými byl v té době velmi po
pulární dominikánský kazatel  Melchior Cano (Kanus).  Ten velmi brzy odhalil mocenské a 
majetkové ambice jezuitského řádu a intenzivně začal z kazatelny proti tomuto řádu kázat. To 
byl také konec rozletu jezuitského řádu ve  Španělsku,  neboť lidé byli citově, majetkově a 
duchovně nejvíce ze všech řádů připoutáni právě k řádu dominikánskému. Kanus proti jezui
tům ostře varoval, rozčiloval se už jen při vyslovení jejich názvu a nabádal obecenstvo, aby se 
jim zdaleka všichni vyhýbali.

Kanusova kázání měla na  Španěly veliký vliv a skutečně se  dominikánům podařilo, že v 
zemi téměř většina  Španělů považovala jezuity za svůdce, za falešné proroky a za ďáblovy 
služebníky.

Nakonec  generál Loyola, když se dozvěděl, co dělá jezuitům dominikánský kněz, učinil 
těmto Kanusovým výpadům konec tím, že na papeži vymohl dokument, který nařizoval, aby 
sám dominikánský biskup v Salamance přijal jezuitský řád pod svou ochranu a podpořil ho ve 
všem jeho počínání. Biskup to ihned provedl, neboť jezuitskému řádu tajně nadržoval.

Kanus ovšem se svými ostrými výpady proti jezuitům nepřestal, a proto Loyola po dohodě 
s papežem dosáhl toho, že tento dominikánský kněz byl jako „výborný řečník a kazatel“ po
slán na  tridentský sněm a tam byl za svoji  obratnou výmluvnost „vybrán“ jako biskup na 
Kanárské ostrovy. Kanus pochopil, že to nebyl papež, kdo ho tam vyslal, ale vychytralá a zá
keřná politika jezuitů a skrytá diplomacie Ignáce z Loyoly.

Svému příteli, zpovědníku Karla V. stačil ještě napsat: „Půjde-li to takhle dál a budou-li  
jezuité pokračovat ve svém řádění, jak se právě nyní děje, je mi Bůh svědkem, že vím, co dě
lám, když píši, že budou jednou králové a knížata rádi, když se jich budou moci vůbec nějak  
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zbavit, ale žel, že už jim to pak nebude více možné.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva 
Ježíšova, str. 133).

7.17   Španělsko roku 1555
Vlivem dominikánů se jezuitskému řádu nevedlo dobře ani v  Alcale, kde  Ignác z Loyoly 

nějakou dobu pobýval a studoval. Jezuité tam totiž rozhněvali arcibiskupa tím, že bez jeho 
svolení sami konali chrámové bohoslužby, vedli pobožnosti, zpovídali, dávali rozhřešení, vy
kládali katechismus, veřejně kázali a učili. Po laskavých varovných slovech arcibiskupa, aby 
se mu do jeho diecéze nepletli, se nakonec situace natolik vyhrotila, že arcibiskup, jak píše 
Bílek, pohrozil interdiktem a klatbou každému, kdo by se jezuitům zpovídal. Žádný farář ne
směl dopustit, aby mu jezuité v kostele konali bohoslužby.

Ovšem generál jezuitů, Ignác Loyola, si na papeži vymohl bulu, kterou se, bez ohledu na 
dávná práva biskupů, dovolovalo jezuitskému řádu kázat a konat náboženské obřady bez pře
kážky po celém světě. Arcibiskup pochopil, že v pozadí za jezuitským generálem stojí sám 
papež a že tudíž nemá žádnou cenu konat jezuitům sebemenší odpor a dovolil jim, aby si v 
jeho diecézi dělali co chtěli.

V Saragoze proti jezuitům bojovali nejen arcibiskup se svým duchovenstvem a místními 
katolickými řády, ale dokonce proti nim povstal i prostý, obecní lid, takže tam jezuité dlouho 
žili v krajní nouzi a nedostatku a nevykonávali téměř žádné misie. Avšak vlivem sice dlouho
trvající, ale vytrvalé diplomacie jezuitů a jejich generála se jim podařilo nakonec získat přízeň 
samotného královského náměstka přímo v Saragoze, s jehož pomocí se tamějšímu jezuitské
mu řádu dostalo veliké množství peněz. Za ně si jezuité koupili v Saragoze přepychový dům 
pro svou kolej a ještě si na pozemku augustiánského kláštera vystavěli vlastní chrám, a to i 
přes silný odpor augustiánů.

Roku 1555 jezuité i proti zákazu saragozského arcibiskupa svůj chrám slavnostně a s ve
likou okázalostí vysvětili. Při slavnostním kázání se odvolávali na papežskou bulu, kterou se 
jim povolovalo, že si dle svého uvážení smí vystavět na kterémkoliv místě na světě koleje a 
kostely a tyto objekty, že smí také vysvěcovat skrze své vlastní členy, jezuitské kněze.

Arcibiskup na to reagoval uvalením klatby na jezuity a jejich přívržence, dokud ze Sarago
zy neodejdou a na samotné město uvrhl interdikt (zákaz všech bohoslužebných a chrámových 
úkonů). Tímto zákazem se obyvatelé Saragozy rozzlobili a ve svém vzteku se vrhli na jezui
tskou kolej i chrám a rozbili všechno, co rozbít šlo, včetně střechy. Jejich cílem však měli být 
jezuité, které chtěli pochytat a na místě zabít, ale ti stačili v noci z města utéct. Tím bylo 
město jezuitů zbaveno a interdikt byl arcibiskupem zrušen.

Avšak pomsta jezuitského řádu nenechala na sebe dlouho čekat. Jezuité se okamžitě ode
brali do Madridu a prostřednictvím svých příznivců a madridských spolutovaryšů si u krále a 
jeho rady vymohly nařízení, aby jim byla kolej a chrám v Saragoze nejen vráceny, ale i opra
veny na účet města a aby byli na účet města odškodněni i za své vyhnání. Kromě toho se 
augustiánům nařizovalo, aby neprodleně své veškeré pozemky a objekty odevzdali jezuitům k 
jejich libovolnému využití.

Jezuitský řád se do  Saragozy vrátil  s  velikou slávou a se stejnou, ne-li  větší  slávou se 
znovu nastěhovali do svých opravených objektů i do kláštera  augustiánů i do jejich domů. 
Augustiánský řád pak jezuité z města vypudili neboť, jak se historické prameny shodují, přišli 
augustiáni nejen o své pozemky, klášter a domy, ale byl proti nim veden ze strany jezuitů tak 
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urputný diplomatický tlak a byli proti nim na vysokých místech šířeny takové pomluvy, že na
konec došlo k vypovězení augustiánů z města.

7.18   Španělská nedůvěra k jezuitům
I přes tyto dílčí úspěchy však jezuitský řád pronikal Španělskem pomaleji než v Portugal

sku, a to zvláště vlivem králů Karla V. a Filipa II. Vyšší duchovenstvo, dominikáni a augusti
áni dlouho jezuitskému řádu vzdorovali. I samotní panovníci, Karel V. (1500 – 1558) a Filip  
II., když přijímali jejich služby, těmto papežovým vojákům nedůvěřovali, neboť se báli roz
růstání jejich autority. Na nedůvěře měli zásluhu i mnozí odvážní úředníci a poddaní, kteří 
prozřetelně prohlédli nebezpečí jezuitů, pokud se dostanou do země a do vládních kruhů.

Mezi  takovými  lidmi  byl  i  královský  kaplan,  kronikář  a  knihovník,  Arias  Benedikt  
Montanus (†1591), který byl u královského dvora právě za Karla V. a Filipa II. a který neustá
le proti jezuitům varoval.

Ti však veřejně vystupovali  jako obránci  té  nejlepší  španělské politiky a jako ochránci 
španělských zájmů u všech evropských dvorů. A i když své skutečné, tajné plány museli na 
madridském dvoře mnohokrát odsunout a pozastavit na mnoho desítek let, přesto se svých 
cílů nevzdali. Své protivníky mátli dokonalou přetvářkou a důmyslným maskováním svých 
skutečných záměrů.

Se vší lstivostí vždy jezuité jejich odpor nějak přemohli, takže se nakonec stalo, že „během 
17. století dosáhli ve Španělsku všemohoucnosti mezi nejvyššími kruhy i u dvora. Otec Neid
hard, bývalý německý důstojník jezdectva, plně vládl celému království jako nejvyšší státní po
radce, premiér a vrchní inkvizitor současně… Stejně jako v Portugalsku, tak i ve Španělsku  
šel vzestup jezuitského řádu ruku v ruce s prudkým úpadkem království…“ (H. Boehmer: Les  
Jesuites, str. 85, 86, 87, 88).

Právě to musel také přiznat Quinet, když psal: „Všude, kde vymírá dynastie, vidím vyrůstat  
a stát v pozadí jakéhosi zlého džina, jednu z těch temných postav zpovědníků, kteří ji uhlazeně  
a otcovsky vábí vstříc smrti…“ (Michelet et Quinet: Des Jesuites, str. 259).

7.19   Vliv jezuitů na Madrid
Jak se to stalo, že jezuité nakonec madridský dvůr ovládli? Nástupci krále Filipa byli vůči 

jezuitům benevolentní, jejich pozornost a obezřetnost se zmenšovala. Podceňovali jezuitskou 
úlisnost, až nakonec vládla madridským dvorem taková neschopnost rozpoznávat mezi kla
mem a skutečností, že se jezuité u dvora téměř bez námahy, jakoby přirozenou cestou dostali 
na přední, strategická místa a začali požívat veliké vážnosti.

Jedni obsadili vysoké úřady, druzí soudy, třetí se stali královskými zpovědníky a poradci, 
jiní obsadili místa vychovatelů šlechtických a královských rodin.

A znovu se opakovala historie jako v Portugalsku. Podněcovali náboženský fanatismus a 
nesnášenlivost proti  Maurům mezi všemi obyvateli  Španělska. Na Filipovi III. si skrze jeho 
zpovědníky vymohli nařízení, podle něhož se Maurové museli ze Španělska vystěhovat do Af
riky a jejich majetek, zlato, peníze a různé cennosti jim byly zabaveny. Toto prováděli jezuitští 
duchovní  prostřednictvím  vládních  úředníků.  Stejný  osud  potkal  i  Židy.  Jenom  například 
Maurů bylo okolo 850 000!
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7.20   Jezuitský útlak Španělska
Ovšem kromě toho nastal i celkový útlak prostého španělského obyvatelstva. Následkem 

toho se úrodná pole brzy proměnila v pustiny a suchopáry. Vesnice, a to i dříve velmi bohaté 
zanikaly, bohaté statky se měnily v ruiny, lidnatá města s kvetoucím obchodem i tehdejším 
průmyslem  silně  zchudla  a  začínala  se  postupně  vyprazdňovat.  Klesala  celková  životní 
úroveň, slábla vzdělanost, přibývalo více neřestí a kriminálních živlů.

Toto všechno bylo markantní za vlády Filipa IV., který se oženil s rakouskou arcikněžnou 
Marií Annou a která se k němu nastěhovala i se svým zpovědníkem, jezuitou Eberhardem Ne
idhardem (někteří píší  Nithardem). Ve  Španělsku kromě své zpovědnické funkce vykonával 
tento jezuita i funkci generálního inkvizitora a měl veliký vliv na celou královskou vládu 
nejen za doby krále Filipa IV., ale ještě i dlouho po jeho smrti v době, kdy syn Filipa IV., bu
doucí král Karel II., byl nezletilý a vládla jeho poručnice, Filipova manželka.

Roku 1669 však naštěstí pro Španělsko musel tento jezuita madridský dvůr opustit, neboť 
byl ve svém počínání natolik pyšný a nadřazovačný, že si udělal nepřítele snad z každého, se 
kterým jednal nebo nějak spolupracoval. Snad každý k němu choval nenávist. Jeho hlavní ne
přátelé se dohodli a společnou silou ho vyhnali nejen z Madridu, ale nakonec i ze Španělska.

Ovšem jeho místo okamžitě zaujal znovu jezuita jménem Ceinfunga, který se nechal fran
couzským králem Ludvíkem XIV. podplatit, aby u madridského dvora prosazoval zájmy Fran
cie. A tak jezuita Ceinfunga přemluvil Filipova nástupce, Karla II., aby jako král odkázal své 
španělské království  Filipovi z Anjou, vnukovi  Ludvíka XIV.  Karel II. ale už mezitím uznal 
jako svého právoplatného dědice arcivévodu Karla, syna císaře Leopolda I., avšak na základě 
Ceinfungovy diplomacie se nakonec stalo přesně to, co chtěl Ludvík XIV. A tak král Karel II. 
byl poslední španělský král z rodu Habsburků v letech 1668 – 1700.

Je pravda, že Španělskou dekadenci nelze připisovat jenom jezuitskému řádu. „Nicméně je  
také pravda, že Tovaryšstvo Ježíšovo spolu s církví a ostatními náboženskými řády urychlilo  
pád celé země. Čím byl řád bohatší, tím bylo Španělsko chudší, takže v době, kdy zemřel Karel  
II., nebyl ve státní pokladně ani potřebný obnos k zaplacení 10 000 mší, které se obvykle slou
žily za zemřelou duši monarchy.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 85, 86, 87 a 88).

V letech 1700 – 1714 probíhala mezi Francií a Rakouskem válka o vládu nad Španělskem. 
Jezuité proti Karlu Rakouskému podporovali svým veškerým diplomatickým uměním Filipa z  
Anjou. Mezi španělským obyvatelstvem například rozšířili zprávy, že Karel Rakouský je kacíř 
a že proti němu a jeho kacířství musí bojovat úplně všichni. Tím Karlu Rakouskému zasadili v 
jeho věci ve Španělsku tak citelné rány, že byly mnohem horší než vlastní zbraně Francouzů.

A tak si jezuité uchovali vlastní neomezenou moc i za nové dynastie Bourbonů až do vlády 
Karla III. (1759). Ten je však roku 1767 ze své říše vypověděl.
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Kapitola 8

Německo

8.1   Hlavní bitevní pole jezuitů
ojištěm historického souboje mezi katolicismem a protestantismem nebyla, jak by se zdá
lo jižní Evropa, ale střední Evropa, a to zvláště: Francie, Holandsko, Německo, Čechy a 

Polsko.  Proto  byly  tyto  země  také  „hlavními  bitevními  poli  Tovaryšstva  Ježíšova.“  (H. 
Boehmer, Les Jesuites, str. 89).

B
Zvláště nebezpečná situace byla v Německu. „Nejenom notoričtí pesimisté, ale i myslící a  

moudří katolíci považovali věc staré církve v německých zemích za téměř ztracenou. Dokonce  
i v Rakousku a v Čechách byl rozkol s Římem tak rozsáhlý, že protestanti mohli směle doufat,  
že během několika desetiletí dobudou celé Rakousko. Proč tedy nedošlo k této změně a proč  
byla země místo toho rozdělena na dvě části? Katolická strana v uzávěru 16. století neváhala  
na tuto otázku s odpovědí, protože vždy uznávala, že za tento  »šťastný zvrat« událostí jsou 
zodpovědni Witelsbach, Habsburg a jezuité.“  (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 89, 104, 112,  
114).

O podílu jezuitů na těchto událostech napsal  René Fülöp–Miller toto: „Katolická záleži
tost mohla mít naději na skutečný úspěch jedině tehdy, pokud mohli otcové ovlivnit a vést  
knížata, a to ve všech dobách a za všech okolností. Zpovědnice nabízely jezuitům prostředky k 
zajištění trvalého politického vlivu, a tedy i úspěšnou činnost.“ (R. Fülöp–Miller: Les Jesui
tes et le secret de leur puissance, Librairie Plon, Paříž, 1933, str. 98, 102).

8.2   Příchod jezuitů do Německa
V zemích Německé říše se jezuitům podařilo usadit již velmi brzy. Zvláště na tom měli zá

sluhu panovníci „domu Rakouského“, vévodové z Bavorska a církevní knížata – arcibiskupo
vé z  Mohuče,  Trevíru a  Kolína.  Generál Ignác Loyola vyslal do německých zemí své první 
učedníky již roku 1540. Byli to: Petr Lefévr (Faber), Nicolo Bobadilla a Claud Lejay (někteří 
píší Le Jay). Měli za úkol vyhledat nové učedníky a u panovnických dvorů získat příznivce a 
sponzory pro jezuitský řád v Německu.

Když se v Německu objevili tito první patres z Tovaryšstva Ježíšova, „zdálo se, že úplnému 
vítězství reformace již nelze zabránit; vždyť devět desetin obyvatelstva přešlo k protestantství.  
A katolická církev se svou otřesenou organizací demoralizovaným kněžstvem mohla už sotva 
klást vážnější odpor dalšímu šíření nového učení, a tak v Římě čekali, že v nejbližší době od
padne od katolické církve celé Německo.

Zpočátku by nikdo neviděl právě v jezuitech, kteří vystupovali tak skromně a tak tiše a zdá
li se spokojeni se zcela podřadnými úkoly, tu moc, na jejíž organizační převaze měl ztroskotat  
další postup protestantství.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 409).

Petr Faber, který se do Německa vydal jako průvodce císařského kazatele Ortize do Worm
su na teologickou disputaci, se usadil v Kolíně nad Rýnem. Zpočátku se omezil na to, že tu a 
tam kázal před studenty, knězy a kanovníky, vysvětloval jim exercicie, rozdával chudým al
mužnu a ve špitálech ošetřoval nemocné. Zde v Kolíně pro jezuitský řád získal nadaného mla
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díka,  studenta,  původem z Holandska,  Petra  Canijse  de  Hondta (*  8.5.1521,  Nijmegen – 
†21.12.1597, Fribourg, Švýcarsko; do řádu přijat ještě Ignácem z Loyoly roku 1549), který se 
pod jménem Petr Kanisius (Canisius) velmi brzy proslavil při potírání reformace v Německu 
a při upevňování katolické víry na panovnických dvorech, zvláště u císařského a bavorského 
dvora. Tam se stal hlavním misionářem s velikým vlivem na jezuitský řád v Kolíně. Působil i 
ve Švýcarsku a v Čechách. Byl papežským teologem a také profesorem a rektorem univerzity 
v Ingolstadtu. Svatořečen byl 21.5.1925.

Kanisius prožíval období svých velikých úspěchů. Jeho taktiku a působení i taktiku a půso
bení ostatních jezuitů v Německu popsal René Fülöp–Miller takto: „…svým nevtíravým zaní
cením a tichou činností dokázali záhy celou řadu kolísajících kleriků i světských osob obrátit  
zase v přesvědčené katolíky. »Exerciciím, které cvičilo tolik Němců,« mohl později Petr Faber  
napsat do Říma, »musíme vděčit téměř za všechno pozitivní, co se později v Německu událo.« 
Jejich péče o nemocné, vězněné a chudé jim zajistila sympatie lidu, který už dlouho nebyl  
zvyklý, že by se katoličtí kněží věnovali praktické stránce lásky k bližnímu.

Jezuité hned od samého počátku správně poznali, že úspěšný boj proti reformaci lze rozvi
nout jen tehdy, když se zlepší poměry uvnitř katolického kléru. »Není tomu tak,« napsal tehdy  
Petr Faber, »že by luteráni získali k odpadnutí od římské církve tolik lidí zdánlivými důvody 
svého učení; mnohem větší vina za tento vývoj padá spíše na naše duchovenstvo samotné. Dej  
Bůh, aby se v tomto městě Wormsu našli aspoň dva či tři kněží, kteří by nežili v nedovolených 
svazcích nebo jiném, veřejně známém hříchu!«Jezuité tak vystupovali v Německu zprvu nikoli  
jako bojovníci proti protestantství, ale jako reformátoři katolického kněžstva.

Když pak později přecházeli pomalu k přímému boji proti protestantskému učení, zdržovali  
se ještě dlouhou dobu jakékoli provokativní polemiky. »Musíme začít tím, co sbližuje srdce,  
ale ne tím, co vede ke sporu!« To bylo heslo, pod nímž jezuité začali svou akci. Sám Ignác  
svým učedníkům, kteří byli jako první vysláni do Německa, několikrát zdůrazňoval, aby proti  
»kacířství bojovali mírností a skromností«.

»Vaše obrana apoštolského stolce a vaše snaha přimět lid, aby mu zachoval poslušnost,«  
praví se v těchto Loyolových instrukcích, »nesmí jít nikdy tak daleko, že byste se nerozvážně  
rozohnili a byli vykřičeni jako papeženci; tak byste se jen připravili o všeobecnou důvěru… 
Pokuste se spřátelit s vůdci protivníků a s těmi, kdo mají mezi heretiky a vlažnými katolíky  
největší vliv, a chytrostí a láskou je přesvědčit o jejich omylu…«

Z tohoto poznatku, že protestantství se v Německu musí potírat nejprve přátelsky, svědčí i  
dopisy samotných prvních misionářů: »Kdo chce dnes být užitečný pobloudilým, musí se vy
značovat především láskou k nim a zahánět ze své duše všechny myšlenky, které by mohly  
jakkoli snížit úctu k těmto lidem. Nadto se musíme pokoušet získat jejich srdce i vůli tak, aby 
nás milovali a měli o nás dobré mínění. Toho dosáhneme snadno, když s nimi budeme jednat  
přátelsky a bez jakéhokoliv sporu budeme hovořit jen o tom, v čem se shodneme.«

I v jiném ohledu prokázali  jezuité  při  svém postupu proti  německému protestantství  vy
sokou politickou vyzrálost… v Německu hned pochopili, jak úzce souvisí odpadnutí lidu od  
katolické církve s probouzením německého národního vědomí. Od samého počátku chápali, že  
německý jazyk představuje nejsilnější pevnost protestantismu: lid, který poslouchal německá 
kázání, četl německou Bibli a v kostelích zpíval německé písně, tak sám ztratil vnitřní pouto  
s Římem a národní literatura, jejíž rozkvět tehdy reformaci doprovázel, uvolnila zcela pouta  
Německa s latinskou kulturou katolické církve.

Petr Canisius… vyvodil z tohoto poznatku důsledky jako první a stal se právě proto nejú
spěšnějším bojovníkem za věc katolictví v Německu. Pochopil, že zápas mezi katolicismem a 
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protestantstvím je v neposlední řadě bojem o moc nad knihtiskem a že vítězství připadne té  
straně, která si bude umět zajistit příslušně účinnou propagandistickou literaturu. V Německu 
totiž, jak jednou Canisius napsal, »znamená jeden spisovatel víc než deset profesorů.« Dopo
ručil proto zřízení speciálního jezuitského spisovatelského kolegia, které by se zabývalo tvor
bou potřebné agitační literatury v německém jazyce.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc 
jezuitů, str. 410 – 412).

Přesto se však Kanisius nevyhnul střetu s kolínským arcibiskupem, kurfiřtem Heřmanem z 
Wiede, svobodně uvažujícím duchovním. Ten se podle reformace a s pomocí protestantů Me
lanchtona a  Pistoria snažil ve své katolické diecézi provést několik důležitých a velmi po
třebných změn. Kanisius a Faber se mu v tom snažili zabraňovat všemi prostředky.

Změny se týkaly v postihování a zanechání různých neřestí a pověr, které duchovenstvo v 
katolické církvi běžně dělalo a zastávalo. Arcibiskup Heřman měl proto ke své reformaci při
rozeně mnoho odpůrců a právě tyto odpůrce tajně popouzeli oba jezuité,  Faber a  Kanisius 
proti  Heřmanovi. Jejich zákulisní intriky nakonec dosáhly takových rozměrů, že arcibiskup 
využil svého práva a celý jezuitský řád z Kolína vypověděl.

Jezuité však odešli z Kolína jenom naoko. Tajně se ubytovali částečně v soukromých by
tech a částečně v klášteře kartuziánů a vyčkávali dalších rozkazů. Kanisius se odebral do Lüt
tichu, kde se spojil s tamním duchovenstvem, které bylo vůči Heřmanovým reformám nepřá
telské. Společně pak u císařského dvora a také u papežského dvora na arcibiskupa Heřmana 
žalovali, pomlouvali ho a neustále ho osočovali z kacířství, až byl  Heřman z arcibiskupství 
konečně sesazen a dán do klatby.

Sám císař mu navíc usiloval o život, a proto Heřman utekl a hledal ochranu u šmalkaldské
ho spolku, který byl založen roku 1531 devíti knížaty a jedenácti městy na obranu protestant
ské víry a k prosazování své duchovní a politické odluky od Říma.

Po uvalení klatby na sesazeného arcibiskupa Heřmana vyšli jezuité okamžitě z ilegality a 
navrátili se zpět do své kolínské koleje. Pod ochranou papeže se natolik vzmohli, že brzy na 
to vytvářeli nejen novou, početnou jezuitskou generaci, ale dokonce si přivlastnili vyučování 
mládeže na všech kolínských školách bez rozdílu.

8.3   Chování jezuitů v náboženských diskusích
Jezuita  Bobadilla,  druhý z  původní  skupiny jezuitů,  se odebral  do  Wormsu,  kde se zú

častnil, stejně tak jako v Řezně a v Augšpurku náboženských diskusí a porad. Jejich výsledkem 
bylo tak zvané Interim, neboli prozatímní nařízení císaře Karla V., aby bylo v církevních zá
ležitostech aspoň na čas zaručeno chatrné sjednocení článků víry, kázně a obřadů mezi kato
líky a protestanty. To mělo platit do té doby, dokud se neuskuteční hlavní Tridentský koncil, od 
kterého se očekávalo, že se docílí úplného sjednocení protestantismu a katolicismu.

Při těchto náboženských diskusích se Bobadilla snažil o to, aby katolická církev v zastou
pení největšího tehdejšího katolického teologa Jana Ecka a Jana z Pflugh neučinila ani jeden 
jediný ústupek vůči  protestantům. Ti v diskusích byli zastoupeni  Melanchtonem,  Bucerem a 
Pistoriem.

Při těchto polemikách zastával Bobadilla cíle katolické církve tak urputně a vůči ostatním 
byl ve svém vyjadřování tak fanatický, že tím překvapil i samotného římskoněmeckého císaře. 
A když se pak v zápalu své fanatičnosti začal  Bobadilla vyslovovat na adresu císaře navíc 
neuctivě a dokonce i urážlivě, vypověděl jej Karel V. ze všech svých zemí. Tento „fanatický 

153



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 8

horlitel pro věc papeže a svého řádu“, jak píše i Bílek, se z Německa tedy odebral do Říma, 
kde papež i generál Loyola jeho horlivost vysoce oceňovali.

Tón, jakým jezuité hájili svou věc po celé německé říši, postupně měnil svou přátelskost a 
mírnost a nabíral na ostrosti. Prostestantům se konečně začaly otevírat oči. Předtím, v prvních 
letech působení jezuitů byli svědky toho, jak patres nikým nerušeni „téměř ve všech význam
nějších městech říše otvírali rychle za sebou koleje, jejichž vynikající úspěchy ve výuce museli  
uznat  i  protestanté“  (René Fülöp–Miller:  Tajemství  a moc jezuitů,  str.  412),  byli  svědky 
zbožných instruktáží jezuitů při duchovních cvičeních, různých napomenutí a promluv jezuitů 
k zesvětštělému kléru, byli svědky mírnosti a laskavosti vůči protestantům, klidné výuce ka
techismu a zakládání mnoha škol a byli svědky i toho, jak jezuitská polemická literatura dbala 
zpočátku „přísněji na to, aby si stále zachovávala »přátelský tón«. Když se řádový generál  
Aquaviva jednou dozvěděl, že jeden patres šíří nenávistný spis proti Lutherovi, zakázal mu to  
se zdůvodněním, že příliš hořká a útočná polemika uškodí samotnému řádu. »Ani nám to ne
bude na ozdobu, protože my máme bojovat skromností a solidním učením, a nikoli hanou a 
nadávkami«“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 413).

Nyní „když si protestanté konečně uvědomili velký úspěch, jehož Tovaryšstvo Ježíšovo do
sáhlo svým tichým, nenápadným působením“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc...,  str.  
412) pochopili svůj omyl, že jim důvěřovali a pouštěli je ze zřetele. Uvědomili si, jak silně 
podcenili ony mírné, pokorné a přátelské učitele katechismu a sami učinili další osudovou 
chybu, když propadli nervozitě a zmatku, jaký v jejich řadách nyní nastal. Dnes už těžko lze 
posoudit, kdo první podlehl pokušení a veřejně zaútočil proti učení druhé strany. V každém 
případě začaly z obou táborů padat nevhodné výrazy, ba přímo až hysterické nadávky na adre
su učení, které věřící na opačné straně zastávali. Rozpoutala se vzájemná bouřlivá, urážlivá, 
řevnivá diskuse, typická pro německou horlivost.  Například na adresu  Duchovních cvičení 
protestanté napsali, že jde o „»skutečné dílo ďáblovo,« určené k tomu, aby obluzovalo »ne
šťastné oběti«, svádělo je, aby se zřekly Boha, a »vydávalo je přímo do jícnu Satanova«. Za
nícení, s jakým jezuité usilovali o zlepšení způsobu života kléru, bylo označováno za »pokry
tectví« a laskavost jezuitů vůči protestantům za »sprostou ďábelskou lest«. V jezuitské litera
tuře viděli nebezpečnou zbraň k »vraždění duší«…

Podle stále uplatňované zásady, že je nutno se vždy přizpůsobit okolnostem, naučili se brzy  
jindy tak mírumilovní patres zahrát na jiné struny. Zatímco v prvních letech posloužila »zbraň 
zdvořilosti«, nyní vytáhli »zbraň hrubosti« a v hojné míře ji používali. Jestliže Luteráni psali,  
že jezuité jsou »ze všech nejhorších a nejvykřičenější zrádci a pronásledovatelé Kristovi, sku
tečné pekelné ropuchy«, odpovídali jim jezuité, že protestanti jsou »kočky a vlci zároveň a 
rvou se mezi sebou jako kočky a vlci, a proto jim není všech nadávek dosti, vždyť stejně beztak  
přicházejí z pekel«“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 413).

…Ale i zdvořilí patres uměli výtečně dát zaznít mocně svým hlasům ve všeobecném koncer
tu hanění velkého zápasu o víru a vytáhnout proti protestantům do pole s týmiž barbarskými,  
silnými výrazy, které oni s oblibou používali v polemice proti římské církvi.

Cílem jezuitských hrubostí byla pochopitelně osoba Luthera; patres Keller, Vetter, Forer a  
Gretser, »specialisté na špinavé nadávky«, které už teď jezuité připravili, se předháněli v lí
čení nemravného způsobu Lutherova života. Jindřich Dionysius a František Costa zase při
spěchali se svou »Censurou«, v níž požadovali trest smrti pro zatvrzelé kacíře,  a vyjadřovali  
názor, že Luthera a jeho přívržence bylo třeba popravit již před čtyřiceti lety. Rovněž ingolsta
dtský jezuita Myrhofer ve svém »Zrcadle predikantů« učil, že zabíjení protestantů »není již  
proti spravedlnosti, jako když někdo řekne, že zloději, penězokazci, vrazi, buřiči se mohou a  
mají trestat na životě«“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 414).
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8.4   Začátek Tridentského koncilu
Podobně jako Bobadillovi se vedlo i třetímu jezuitovi Lejayovi, který hned od počátku fa

naticky propagoval  opětné  pozvednutí  oslabené papežovy moci a  papežovu důstojnost.  Při 
těchto akcích vystupoval proti učení  protestantů tak ostře a plamenně, že by jej byl jednou 
rozzuřený dav lidí málem utopil v Dunaji, kdyby včas neutekl a neskryl se.

Avšak tohoto zuřivého odpůrce protestantů si oblíbil bavorský vévoda a augšpurský bis
kup, který ho povolal do svého panství a pak dokonce i ke svému dvoru. Jako bohoslovce své
ho biskupství ho pak vyslal na tridentský sněm, který na naléhání císaře Karla V. svolal papež 
Pavel III. (kromě jezuitského řádu roku 1540 schválil také roku 1542 tzv. římskou inkvizici – 
Svaté  officium neboli  Svatou  kongregaci  obecné  inkvizice)  na  květen  roku  1542,  aby  se 
urovnaly letité hádky a věroučné rozpory mezi Římem a protestanty a byl mezi nimi nastolen 
mír a jednota. Války mezi francouzským králem Františkem I. a římskoněmeckým císařem 
Karlem V. o severní  Itálii a  Burgundsko nakonec vedly k odložení  koncilu. Teprve po míru 
podepsaném v roce 1544, když Francie slíbila, že na koncil pošle biskupy i papežské legáty, 
bylo vydáno roku 1545 další provolání svolávající koncil.

V tyrolském městě Tridentu (dnešní území Itálie) se koncil sešel hned začátkem roku 1546 
a jak Bílek popisuje, na nebyl koncilu přítomen pouze jezuita Claud Lejay, ale generál Loyola 
vyslal ještě své další učeníky a s nimi i jezuity Diega Laineze a Alfonsa Salmerona ve funkci 
papežských bohoslovců.

Generál jezuitů svým učedníkům nařídil, aby se na  koncilu chovali s co největší zdržen
livostí a opatrností a aby po dobu celého jednání tajně i veřejně podporovali papeže a usměr
ňovali ho k tomu, aby neučinil ani jeden jediný, sebemenší ústupek novému protestantskému 
učení.

Ovšem papežští legáti a s nimi i jezuité se vůči protestantsky smýšlejícím biskupům chova
li s takovou pyšnou zpupností a nadřazeností,  že z toho vzniklo velké pohoršení i v kato
lických řadách. Kromě toho jezuité útočili i na různé katolické řády, zvláště pak na dominiká
ny a  augustiány, proti kterým Lainez vystupoval s neobyčejnou drzostí. Zvláště proti  domi
nikánům hájil  neposkvrněné početí Panny Marie, i když papež v minulosti o této otázce za
kázal mluvit a diskutovat.

Když však francouzští a španělští biskupové zjistili, že se jednání sněmu začíná ubírat ji
ným směrem, než požadoval císař Karel V., začali se více zastávat protestantů a jejich poža
dované reformě katolické církve. K tomuto požadavku se dokonce přidal i císař, který začal 
důrazně žádat nápravu katolické církve počínaje papežem a konče jednotlivými biskupstvími 
tak, jak to žádali reformátoři. Protestanti se však ještě před zahájením odmítli prvního jednání 
koncilu osobně zúčastnit, protože došli k závěru, že nemůže být svobodný. A vývoj koncilu to 
jenom potvrdil.

Debaty mezi účastníky  koncilu byly od začátku velmi bouřlivé a prudké. Docházelo při 
nich i k fyzickým napadením. Například v červenci roku 1546 zastával biskup Felice z italské 
La Cava tak vehementně očištění víry, že vzbudil  velký hněv ostatních účastníků věrných 
papežově linii, především jezuitů. Když se krétský biskup Zannetini na italského kolegu obo
řil a nazval jej „arogantním ignorantem,“ ten ho chytil za bradku a to tak silně, že mu vytrhl 
hrst vousů. Byl proto vyhoštěn ze sálu. Při jiné příležitosti srazili italští biskupové na podlahu 
biskupa  Vosmediana ze  španělského  Cádizu a  dupali  po něm, protože kritizoval  přílišnou 
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papežovu moc. Řev, jímž se častovali odpůrci, když mezi nimi došlo k roztržce, byl naprosto 
běžným průvodním jevem diskuse.

Papežská kurie a jezuité vycítili, že situace začíná být nebezpečná. Cítili, že hrozí ztráta cí
saře a téměř poloviny vlastních katolických biskupů. Rozhodli se tedy, že sněm přeruší a jako 
záminku si vymysleli, že v Tridentu vypukl mor a sněm překládají do Bononie (dnešní Bolog
na) na březen 1547, kam se pak také kurie a jezuité včetně Laineze a Salmerona odebrali.

Proti tomuto přeložení císař protestoval a následkem toho němečtí a španělští biskupové 
zůstali i nadále v Tridentu a neohroženě pokračovali v načatých diskusích a poradách. Když se 
to ostatní biskupové v Bononii dozvěděli, začali odjíždět zpět do Tridentu, takže se jejich po
čet před papežem neustále zmenšoval.

Proto musel papež roku 1549 nakonec shromáždění v Bononii odročit a aby bylo dosaženo 
aspoň nějakého výsledku vzhledem k původnímu záměru tridentského koncilu a aby Řím ne
ztratil svůj vliv na francouzském a španělském dvoře a neztratil i samotného císaře, potvrdil 
papež ještě téhož roku  Augšpurské Interim (Augšpurské prozatímní  sjednocení),  ve kterém 
bylo  protestantům  dovoleno  přijímání  pod  obojí,  kněží  mohli  vstupovat  do  manželského 
stavu, papežská moc byla mírně omezena, ale katolická tradice, hierarchie a obřady zůstaly 
stejné a závazné i pro protestanty. Papež rozkázal, aby se protestanti  tomuto nařízení plně 
podrobili. S tímto prohlášením však nesouhlasili ani protestanti, ani katolíci. Obě strany pou
kazovali na to, že je to směsice bludů a pravd.

Po přerušení byl synod obnoven až v roce 1551. Této druhé etapy se papež Pavel III. nedo
žil. Jednání svolal až další papež Julius III. V druhé etapě se konalo šest sezení, kterých se ku
podivu zúčastnilo hojně protestantských teologů. Zástupce naopak nevyslala Francie, kde v té 
době vládl Jindřich II. Kvůli vojenskému tažení byl koncil v roce 1552 opět přerušen. Julius  
III. v roce 1555 umírá a následuje papež Marcellus II., který měl tak slabé zdraví, že ve funkci 
papeže strávil pouze dvaadvacet dní. Dalším papežem se stal Pavel IV. (1555 – 1559). Asketa, 
který vše odmítal a k protestantům měl vyloženě agresivní vztah. Třetí etapa koncilu se proto 
uskutečnila až po jeho smrti.

8.5   Augšpurský mír a třetí etapa Tridentského koncilu
Augšpurské Interim se podařilo prosadit pouze v Německu a to ještě jen s velikým úsilím a 

jen v několika městech. Celkově zůstávalo Německo i přes intervenci jezuitů stále více naklo
něno reformačnímu duchu a smíru mezi katolicismem a protestantismem.

Proto také roku 1552 sasský kníže Moric přinutil císaře k tzv. Smlouvě Passovské, díky níž 
byl roku 1555 uzavřen  Augšpurský mír,  podle něhož bez ohledu na výsledky  Tridentského 
koncilu a na jeho budoucího pokračování, byla beze všeho odvolání vyhlášena v Německé říši 
katolickým a protestantským stavům svoboda náboženského vyznání a každému bylo uděleno 
a zaručováno právo zvolit si pro sebe a pro své poddané konfesi, jakou chtěl.

Tridentský sněm potom pokračoval 18. ledna roku 1562 a to znovu v Tridentu na základě 
jeho svolání novým papežem,  Piem IV., tři roky po nástupu do funkce roku 1560 a dovedl 
koncil až k závěru. Na tomto sněmu císař Ferdinand I. (1526 – 1564), bavorský vévoda Al
brecht V. a tři duchovní kurfiřtové – arcibiskupové mohučský, kolínský a trevírský – zároveň s 
Francií naléhavě žádali papeže o zavedení reforem v církvi. Zvláště silně požadovali,  aby 
sněm dovolil knězům vstupovat do manželství po celé  Evropě, aby dovolil všeobecné přijí
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mání pod obojí tak, jak to v minulém století dovolil  Basilejský koncil Čechům a dále žádali 
zrušení postních dnů.

Na radu jezuitů papež tyto požadavky neuznal a císaři, vévodovi a arcibiskupům navrhl, že 
se bude jejich žádostí zabývat v rámci své papežské duchovní pravomoci mimo koncil a žádal 
je, aby své požadavky koncilu nepředkládali.

Touto papežovou odpovědí se císař s vévodou a s dalšími spokojili a nechali se tak umlčet. 
Ale o to více se začali ke svým duchovním právům hlásit biskupové, zvláště němečtí, fran
couzští a španělští. Žádali, aby jim byla navrácena biskupská práva, neboť postupem času si je 
všechna přivlastnil papež a biskupům byla moc omezena jen na nejnutnější minimum.

K papežově všeobecné spokojenosti vystoupili proti biskupům jezuité, zvláště pak Lainez 
už jako ve funkci jezuitského generála a zahájili obranu papežovy moci.

Lainez drze tvrdil, že jedině papež je jako nástupce Petra ustanovený za pána nebe a země 
přímo od samotného Krista, zatímco biskupové, že jsou pouze nástupci apoštolů, kteří  již 
nejsou ustanoveni od Krista, ale pouze od Petra. Své drzé tvrzení podpořil Lainez tím, že pře
kroutil smysl některých biblických citátů. Jejich výklad dokazoval i ze záměrně překroucené
ho překladu Bible z řečtiny do latiny.

Jeho tvrzením byli biskupové natolik rozčileni a dotčeni, že sami začali dokazovat, že bis
kupský úřad je božského původu a nikoli papežského.

Situace na sněmu se opět vyhrotila do ostré dlouhotrvající hádky o světskou moc římského 
papeže a o moc biskupů. Hádky a napětí se nakonec vyostřilo natolik, že sám císař Ferdinand 
I. se rozhodl rázně zakročit ve prospěch protestantů.

Ale jezuité to včas zpozorovali a přes jeho oblíbeného a důvěrného přítele jezuitu Kanisia 
začali  Ferdinandovi vytýkat chladnost a netečnost k církvi a k papežovi a tím ho neúprosně 
tlačili k tomu, aby prohlásil, že je sám pro zachování papežovy důstojnosti a moci a aby se tak 
papeže zastal.

Kromě toho jezuité a papežovi přívrženci pro své tajné záměry, které směřovaly k úkolu 
nepřistoupit na požadavky reformace, získali i mnoho panovníků. Mezi nimi zvláště španěl
ského krále a lotrinského kardinála, který byl sám nejúhlavnější nepřítel papežovy světské a 
politické moci. Když mu jezuité neustále poukazovali na to, že svým nepřátelstvím se staví 
proti papežovi a tím, že nahrává protestantům, což kardinál ani v nejmenším nechtěl, rozhodl 
se raději papeže v jeho světské moci podpořit, než aby byl svým postojem na straně protestan
tů.

Jezuité razili heslo: „Kdo nesouhlasí s papežovou mocí, neomylností a božskostí, je proti  
němu.“ A toto heslo rozhodlo. Nikdo si již více nedovolil otevřeně proti papežovým dogma
tům protestovat a o jeho moci a o jeho osobě veřejně pochybovat, zvláště, když všichni viděli, 
že i lotrinský kardinál, největší nepřítel papežovy moci, je nyní plně na straně papeže.

A nikdo si také již nedovolil vystoupit proti jezuitskému generálovi Lainezovi, který bisku
pům upíral právo rokovat a rozhodovat při diskusích a poradách na církevním sněmu. Na zá
kladě tvrdé jezuitské intervence zůstal papež jako jediný pramen duchovní a světské moci pro 
všechny věřící bez rozdílu vyznání.

Mnozí biskupové nebyli pochopitelně s koncilem spokojeni. Prohlásili, že by bylo nejlepší 
sněm za takovýchto okolností rozpustit. Papež Pius IV., který byl naopak s Tridentským konci
lem naprosto spokojen, milerád svolil, neboť jeho světská a politická moc nejenomže neutrpě
la, ale dokonce byla v mnohém ohledu ještě více rozšířena o další pravomoce. Ani na chvíli 
nezaváhal a sněm 4. prosince 1563 okamžitě rozpustil s poukazem na to, že je to ve sku
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tečnosti  přání biskupů. V závěru sněmu zaznělo provolání lotrinského kardinála:  „Prokleti  
buďte všichni kacíři!“ a po něm všichni preláti volali: „Prokleti, prokleti!“.

8.6   Jezuitské zákulisí koncilu
A tak se tridentský sněm po osmnáctiletém jednání ve třech etapách (I. synod 1546 – 1547, 

II. synod 1551 – 1552, III. synod 1562 – 1563) nakonec úplně minul svému účelu, pro který 
byl svolán. Měl smířit a sjednotit protestanty s katolíky a měla být provedena důkladná refor
ma katolické církve od hlavy až po jednotlivé údy – biskupy a faráře. Místo toho opatření Tri
dentského koncilu způsobila ještě větší  rozkol mezi protestantismem a katolicismem a ještě 
více izolovala katolíky od vlivu evropských nekatolických učení.

Nezasvěcenému pozorovateli na koncilu by se na první pohled jevil veliký zmatek, chaos a 
nesystematičnost rokování, ale jak jsme již dříve naznačili, tento téměř nulový výsledek byl 
přesně to, co si generálové jezuitského řádu přáli. Zastavení a zlikvidování všech plánů a idejí 
Tridentského  koncilu a  dále  jeho  úplné  rozbití  bylo  provedeno,  aniž  to  kdo  zpozoroval, 
plánovitě, s chladnou rozvahou, s fanatickou poslušností a s ohnivou nenávistí vůči protestan
tům.

A aniž si to kdo uvědomoval, zmar účelu  Tridentského koncilu a  rozpoutání nevraživosti  
mezi  katolíky a  protestanty nastalo výhradně zásluhou jezuitů.  Ti  stáli  i  v  pozadí  dalších 
papežových rozhodnutí.

Panovníci na papeži žádali splnění slibu, že sám ze své duchovní moci rozhodne o celibátu 
knězů, o přijímání pod obojí a o zrušení postních dnů. Papež vyhověl přání panovníků jen co 
se týká přijímání pod obojí. Na radu jezuitů dovolil používání kalicha, ale svázal to s tak ob
tížnými podmínkami,  že  uskutečnění  nebyla téměř možná.  A o celibátu a postech nechtěl 
papež na radu jezuitů ani slyšet.

Zdálo se, že Tridentský koncil bude poslední z koncilů římskokatolické církve, neboť pro
testantství mělo před jeho zasedáním veliký vliv. Pouze zásluhou jezuitů však  nastal zvrat. 
Koncil  přinesl  posílení  pozic papežské stolice a  oslabení  vlivu protestantů.  Přijal  opatření 
k nápravě poměrů v církvi, nepřipustil sebemenší odchylky směrem k protestantské reformaci, 
zpřísnil církevní kázeň, obnovil také inkvizici pro boj s kacířstvím, stanovil přísný dozor nad 
školami a nařídil kontrolu názorů a myšlení věřících stejně jako církevní cenzuru a sestavení 
seznamů závadných, kacířských knih, jejich pronásledování a ničení. Koncil jednoznačně de
finoval římskokatolickou věrouku, církevní obřady a tradice a nařídil jejich bezpodmínečnou 
závaznost pro každého člověka na Zemi bez rozdílu. Byly schváleny a potvrzeny mnohé vě
roučné  body,  na  nichž  katechismus  římskokatolické  církve  stojí  dodnes  a  dále  různé  ná
boženské povinnosti a závazky a také mnohé, nově definované příkazy a ustanovení k různým 
náboženským, římskokatolickým  úkonům,  obřadům a  tradicím,  z nichž mnohé jdou přímo 
proti výrokům Písma svatého neboli jsou dodnes v přímém rozporu se  svatou Biblí. Vyhlá
šeno, schváleno a potvrzeno bylo například:

• Učení o  transsubstanciaci – vnitřní proměně, přepodstatnění – chleba a vína ve sku
tečné, autentické tělo a skutečnou, autentickou krev Kristovu při katolické mši; neboli 
učení o přímém skutečném znovuobětování Boha a Spasitele Ježíše Krista na oltáři při 
každé mši na pouhý příkaz běžného, lidského, římskokatolického kněze.

• Prokletí a zlořečení reformačního učení o ospravedlnění z víry bez přímluvného přispě
ní světců, římské církve a římskokatolického kněze, definování nové podoby osprave
dlnění podle římskokatolického ducha. („Pokud někdo tvrdí, že hříšník je ospravedlněn  
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pouze vírou, a myslí tím, že není zapotřebí žádného spolupůsobení za účelem obdržení  
milosti ospravedlnění a že není nutné, aby byl připraven a nakloněn působením své  
vlastní vůle, ať je proklet (anathema sit!).... Pokud někdo tvrdí, že ospravedlnění vírou 
není nic jiného než důvěra v Boží milosrdenství, které odpouští hřích z důvodu Krista, a  
že je to pouze tato důvěra, která ospravedlňuje, ať je proklet (anathema sit!)...“ (Trent  
Ses. VI, Canons 9, 12).

• Učení o  osobní bezhříšnosti  (neposkvrněnosti) Panny Marie a  učení o tom, že byla 
uchráněna od dědičného hříchu.

• Vymezení  sedmi římskokatolických svátostí:  1. křest,  2. biřmování, 3. eucharistie, 4. 
smíření (pokání), 5. pomazání nemocných, 6. svěcení, 7. manželství.

• Učení o nadřazené moci kněžského svěcení nad eucharistickou svátostí.
• Povinnost závazně věřit ve svaté prostředníky mezi Bohem a věřícími a údajně podle 

dřívější katolické tradice  uctívat jejich obrazy, sochy a ostatky. Je to součást tzv.  tri
dentského vyznání, kterým se římská církev výrazně odlišila od ostatních křesťanů, s ni
miž ji spojovalo dřívější společné apoštolské vyznání z 2. – 3. století.  Tridentské vy
znání vyžaduje závazně věřit v papeže jako hlavy círke, věřit v očistec a uctívat obrazy,  
sochy a ostatky svatých.

• Platnost celého předchozího učení mnichů o odpustcích a o jejich moci při odpouštění 
hříchů.

• Univerzálnost a samospasitelnost římskokatolické církve.
• Učení o moci kněží očistit duši od hříchu.
• Pojem lehkého a těžkého hříchu a odmítnutí učení o očištění od hříchu pouhým smytím 

Kristovou krví bez přímluvného zástupnictví svatých, Panny Marie, kněze a církve.
• Nařízení každému člověku o  povinné zpovědi knězi a nutnost získání jeho  rozhřešení 

jako závazné podmínky pro spasení.
• Povinnost uzavírání každého manželství výhradně v přítomnosti faráře a dvou dalších 

svědků a zavedení  církevních matrik – společného zápisu o narození, křtu, oddavek a 
úmrtí.

• Povinnost farářů vyučovat všechny děti katolickému náboženství.
• Povinnost umisťovat v kostele svatostánek s Největší svátostí na hlavní oltář.
• Prohlášení, že  latinský překlad Bible svaté –  Vulgáta – pořízený v Betlémě mnichem 

Jeronýmem v letech 390 až 405 n.l. ze starolatinských textů je autentický vůči původní
mu hebrejskému a řeckému znění Písma svatého.

• Postavení apokryfních knih na úroveň závazných biblických knih hebrejského Starého a 
řeckého Nového Zákona jako inspirované Duchem svatým.

• Vymezení  pravomoci biskupů vůči sobě navzájem a pravomoci vůči všem lidem jako 
zmocněnce papežské stolice a uznání jejich apoštolské autority.

• Povinnost každému duchovnímu složit vyznání víry.
• Vyhlášení  boje  proti  protestantismu,  sestavení  programu  rekatolizace –  protirefor

mačního programu.
• Odmítnutí protestantského učení o předem určené budoucnosti v Božím plánu – před

určení (predestinaci).
• Jmenování komise pro sestavení velmi podrobného a nového indexu zakázaných knih, 

který by se používal ve všech katolických zemích.
• Učení, že  římskokatolická tradice je autoritativně závazná stejně jako samotné Boží 

Slovo, neboli, že je tradice postavena na úroveň Písma svatého.
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• Učení o  nezměnitelné jednotě Krista s církví a církve s Kristem, to je o svázání moci 
Ježíše Krista s mocí církve a tím přiřčení římské církvi všech božských vlastností patří
cích výhradně Bohu a Spasiteli.

• Bezvýhradná a nezměnitelná svrchovanost papeže nad celou církví a její hierarchií, nad 
všemi věřícími i nad celým světem a božskost papeže (papež jako představitel a zástup
ce Boha na zemi) s neomezeným právem vystavit každou zemi invazi křižáckých vojsk 
a kdykoliv podle jeho libovůle sesadit nebo dosadit každého panovníka a hodnostáře 
bez jakéhokoli soudu a možnosti obhajoby.

Po skončení koncilu vyvstalo papežství nové a ještě silnější než předtím a s ním bylo posíleno 
i postavení jezuitů v církvi, neboť je papež Pius IV. uznal za nejaktivnější ochránce před pů
sobením reformačních učení a přidělil jim úlohu a poslání církevních strážců a teologických 
expertů na nekatolická učení a učitelů kněží patřících do ostatních katolických řádů.

„Poslední  etapu  jednání  charakterizovala  převaha  jezuitů  a  reprezentantů  katolických  
románských zemí a podle toho vypadaly i výsledky. Závěrečný protokol Tridentského koncilu v  
prosinci 1563 oficiálně podepsalo 199 biskupů, sedm převorů a sedm představitelů řádů. Dvě  
třetiny z toho tvořili Italové, Španělů bylo třicet, Francouzů dvacet šest a dalších šestadvacet  
církevních zástupců pocházelo z jiných zemí. Když koncil začínal, sliboval si od něj Karel V.  
reformu církve, zrušení celibátu a užívání kalicha i pro laiky. Jeho závěru se nedožil. Na kon
cilu ale jednoznačně převážily tendence nejen proti radikálním reformám církve, ale v podsta
tě proti jakýmkoli reformám. Na pětadvaceti zasedáních, která se během patnácti let usku
tečnila, byla naopak schválena řada protireformačních dogmat a posílena organizační jedno
ta římskokatolické církve. Tridentský koncil tak vytvořil podmínky pro nástup celoevropské  
protireformace koncem šestnáctého a zejména v sedmnáctém století, která významně ovlivnila  
další historický vývoj evropských zemí v příštích staletích. Mnohé z reforem a doktrín přija
tých na Tridentském koncilu zůstalo až do šedesátých let minulého století nosným rámcem ka
tolicismu.“ (http://stoplusjedna.newton.cz/stare/200210/so10a52a.asp).

8.7   Vliv jezuitů na Německo prostřednictvím koncilu
Mezitím, co křesťanský svět zápasil o svá práva na Tridentském sněmu, získali jezuité přes 

zúčastněné panovníky také silný politický vliv po celé Evropě. Zvláště Německo bylo vysta
veno jejich zhoubnému vlivu a také to i přineslo plody. Ve mnohých německých zemích, zej
ména v  Bavorsku a  Rakousku získal jezuitský řád již roku 1553 na výzvu  generála Loyoly 
mnoho klášterů, budov a pozemků.  Generál Loyola v dopise německým šlechticům napsal: 
„Naše tovaryšstvo musí pouze na základě svých slabých sil, ale se zvláštní horlivostí přispě
chat Německu na pomoc, neboť má kacířskou nákazu, a tím je vystaveno největšímu nebezpe
čí.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 188).

Na tuto vlasteneckou notu hrál pak později i  generál Lainez. Svůj řád prezentoval jako 
slabý a ukazoval jej jako nemajetný, ba přímo chudý, ale plný lásky k německému národu, 
kterému jezuité chtějí pomoci od „moru kacířství“. A tato vlastenecká nota, zavedená Loyo
lou, také znovu našla odezvu u německých panovníků.

160



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 8

8.8   Rok 1556 – nová éra Bavorska
Už roku 1541 povolal vévoda Vilém IV., horlivý německý katolík, jezuity do Bavorska, aby 

potlačili zdejší protestantství i přesto, že proti jejich příchodu hlasitě protestovalo i samotné 
bavorské obyvatelstvo. Roku 1549 odevzdal vévoda jezuitům univerzitu ve starém katolickém 
městě Ingolstadtu s právem vyučovat bohosloví svého řádu.

Jeho syn a nástupce, Albrecht V. (1550 – 1579), který byl v Ingolstadtu vychován, miloval 
svobodu a dopřával ji i druhým. Svým poddaným dovolil přijímání „pod obojí způsobou“ a na 
tridentském sněmu navrhoval zrušení celibátu. Ale právě na tomto shromáždění se setkával s 
jezuity, kteří v něm zanechali jen ten nejlepší dojem a tak se stal jejich velikým příznivcem a 
přítelem.

Není proto divu, že už jako mladý vévoda povolal do Ingolstadtu další jezuity k tomu, aby 
účinně bojovali s „kacířstvím“ protestantů. Roku 1556 jim v tomto městě založil přepychovou 
kolej, kde pak působili jezuité Lejay, Salmeron a Kanisius.

„7. července 1556 vstoupilo do Ingolstadtu 8 otců a 12 jezuitů. To byl začátek nové éry  
Bavorska… I stát dostal novou pečeť… Římskokatolické představy určovaly politiku knížat a 
chování nejvyšších kruhů. Tento nový duch se však držel jenom vyšších tříd a nezískal si srdce  
prostých lidí… Přesto se pod železnou disciplínou státu a obnovené církve znovu stali od
danými katolíky, tvárnými, fanatickými a netolerantními vůči každému kacířství…

Může se to zdát nepřiměřené připisovat takové úžasné ctnosti a činy pouhé hrstce cizinců.  
A přesto byla za těchto okolností jejich síla v nepřímé úměře vzhledem k jejich počtu. Okamži
tý úspěch měli proto, že nenarazili na žádné překážky. Hned od začátku si Loyolovi emisaři  
získali srdce i mysl vyšších kruhů země. …Počínaje další generací se z Ingolstadtu stal doko
nalý model německého jezuitského města.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 89, 104, 112, 114).

Na základě dalšího úryvku si můžeme sami udělat úsudek o tom, jaké myšlení jezuitští ot
cové do této bašty katolické víry zavedli: „Jezuita Mayrhofer z Ingolstadtu učil ve své knize  
»Zrcadlo kazatele«:  »Jestliže si žádáme smrti protestantů, nebudeme souzeni o nic víc, než  
kdybychom  žádali  smrtelné  odplaty  pro  zloděje,  vrahy,  podvodníky  a  revolucionáře.«“ 
(Fülöp–Miller: Les Jesuites et le secret de leur puissance, II, str. 98, 102).

Výsledkem bylo nakonec silně katolické Bavorsko, bašta jezuitů. Nakonec kdysi liberální 
vévoda  Albrecht V. „postupoval proti luteránství s maximální přísností a učinil ze své země 
jednu z nejsilnějších bašt katolicismu. Brzy mohli patres s uspokojením mluvit o tom, že Mni
chov je na nejlepší  cestě  stát  se  »německým Římem«.“  (René Fülöp–Miller:  Tajemství  a  
moc..., str. 417).

8.9   Vzrůst jezuitské moci v Německu
Téhož roku, kdy jezuité vstoupili do  Ingolstadtu, odevzdal kolínský arcibiskup jezuitům 

akademické kolegium  Tří korun v  Kolíně a brzy na to pak celou univerzitu. Z  Kolína pak 
jezuité řídili zakládání koleje v  Trevíru (1561), v  Mohuči (1561) a dále ve  Špýru,  Aschaf
fenburku a Würzburgu a pak v Antverpách a Löwenu, také v Tournai v Belgii, Saint–Omeru a 
Cambrai ve Francii.

Také arcibiskup trevírský, duchovní kurfiřt  Jan VI.  von der Leyen (1556 – 1567) přijal 
jezuity do své země, aby s jejich pomocí protestanty ve své diecézi, což byl téměř každý, 
„uvedli zpět do lůna matky církve katolické“. K tomu jim roku 1561 založil kolej v Trevíru. 
Jeho nástupce arcibiskup Jakub III. von der Elz (1567 – 1581) zřídil jezuitům kolej v Koblen
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ci a další nástupce arcibiskup Jan VII. (1581 – 1599) svěřil jezuitům vyučování ve všech ško
lách Trevíru. V tomto městě a v Koblenci založil roku 1585 ještě seminář pro výuku a vzdě
lání jezuitských kněží.

Mohučští arcibiskupové následovali příkladu svých kolegů z Kolína a Trevíru. Jezuitům s 
pomocí kolínského jezuitského řádu zřídili roku 1561 kolej v Mohuči a v Aschaffenburku.

Roku  1565 povolal  jezuity  do  své  diecéze  varmienské  (emerlandské)  biskup  Stanislav 
Hosius, která náležela k Polsku a zde jim zřídil kolej v Braunsbergu. Tohoto příkladu násle
dovalo ovšem i mnoho dalších německých biskupů, takže jezuitský řád nakonec dosáhl toho, 
že skoro všechny bohoslovecké semináře byly v rukou jezuitů. Při tomto jezuitském tažení 
pomáhali jezuité zvláště z Ingolstadtu a z Kolína. Například jezuita Kanisius se dostal na žá
dost říšského probošta až do Ellwangen, aby tam upevnil narušenou katolickou víru a aby tam 
zřídil jezuitskou kolej.

8.10   Boj proti reformaci v Bavorsku
Práci Albrechta V. v Bavorsku dokončili jeho následovníci, a to zvláště Maxmilián I. (1597 

– 1651, za svého zpovědníka měl jezuitského kněze Contzena, který se pravidelně zúčastňoval 
zasedání tajné rady a vypracovával programy pro bavorské finance a daňovou správu). Avšak 
již Albrecht V. si uvědomoval svou „povinnost“ zajistit svým svěřencům „spasení“. Přičiněním 
jezuity Kanisia proto zřídil roku 1559 jezuitskou kolej v Mnichově, roku 1565 v Dillingách a 
roku 1579 v Augšpurku, kde také jezuitům odevzdal vyučování na všech školách.

V životě  Albrechta V. se však projevovalo nejen dárcovství jezuitskému řádu, ale i fana
tické pronásledování svobodně uvažujících lidí, tedy přesně takových, ke kterým sám dříve 
patřil, dokud osobně nepoznal jezuity. „Jakmile přijeli otcové do Bavorska, zpřísnil Albrecht  
V. svůj postoj vůči protestantům a proti všem, kteří jsou jim nakloněni. Od roku 1563 bez mi
losti vypověděl všechny odbojníky a neměl žádné slitování s anabaptisty (lidmi prohlašujícími  
za neplatný katolický křest a platný výhradně křest podle Bible), kteří museli snášet mučení  
utápěním, ohněm, žalářem a řetězy. To vše si jezuita Agricola velmi pochvaloval… Kromě 
toho musela zmizet celá generace lidí  ještě předtím, než bylo pronásledování korunováno  
úplným úspěchem. Až v roce 1586 se moravským anabaptistům podařilo ukrýt 600 obětí před  
vévodou Guillaumem. Tento jeden příklad dokazuje, že vyhnanců nebyly stovky, ale tisíce, což  
byl hrozný zásah do řídce obydlené země.

„Ale,“ řekl Albrecht V. na zasedání mnichovské městské rady, „Boží čest a spása duší musí  
být vyvýšeny nad ostatní časné zájmy.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 89, 104, 112, 114).

Chtěl-li někdo dosáhnout jakéhokoli veřejného úřadu, musel se napřed zavázat přísahou, že 
bude katolickou církev hájit proti všem útokům. Tomu, kdo se zdráhal takovou přísahu složit, 
hrozilo  vězení nebo vypovězení ze země. Kněží, kteří se ucházeli o nějakou německou faru, 
museli se u jezuitů, stejně tak jako veřejní učitelé, nejprve podrobit velmi přísné zkoušce a 
podepsat vyznání víry, která byla sestavena od jezuitů. Ten, kdo tak neučinil nebo kdo přijímal 
pod obojím byl prohlášen za kacíře a byl potrestán tvrdým žalářem nebo vypovězením ze ze
mě.  Pochopitelně,  že  z  toho  povstala  veliká  nespokojenost  bavorského  lidu  a  otevřená 
nenávist lidí proti jezuitům. Ovšem to nic nepomohlo. Vévoda Albrecht jezuitskému řádu sám 
dodával odvahu a zasypával je novými a novými dary.
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Následkem toho bylo všechno školství v  Bavorsku pozvolna vloženo do rukou jezuitů a 
tato země se stala základnou jezuitů pro jejich pronikání do východního, západního i severní
ho Německa.

8.11   Bohatnutí jezuitského řádu
Také nástupce vévody  Albrechta,  Vilém V. (1579 – 1597), se jezuitům propůjčoval celou 

svou přízní a náklonností, takže jim odevzdal nejen všechny zbylé školy a cenzuru knih, ale 
dokonce jim svěřil i svého syna a dědice trůnu Maxmiliána a svého svěřence arcivévodu Fer
dinanda Štýrského na výchovu v jezuitské koleji v Ingolstadtu. Oba pak zůstali vždy věrnými 
žáky patres. Když Ferdinand Štýrský, budoucí císař, opustil jezuitskou kolej, „putoval hned se 
svými učiteli do Říma, aby si dal požehnat od papeže. Cestou se zastavil ve slavném poutním 
místě Lorettu a tam složil slib, že ve všech dědičných zemích, ve Štýrsku, Korutanech a Kraji
ně bude potírat protestantství s nasazením veškerých svých sil.“ (René Fülöp–Miller: Tajem
ství a moc..., str. 419).

Kromě toho Vilém V. vystavěl jezuitům v Mnichově novou, přepychovou kolej a kostel sv. 
Michala. Novou kolej jim vybudoval i v  Řezně a v  Altöttingu jim vystavěl novou rezidenci. 
Vilém V. si zvykl radit se o všech důležitějších politických záležitostech vždy se svým jezui
tským zpovědníkem Menginem. Tím získali jezuité veliký politický vliv přímo v samotném 
Mnichově.

Po roce 1585 obrátili jezuitští otcové na víru také část Vestfálska závislého na Cologne. V 
roce 1586 se objevili v  Neussu a v Bonnu, v jedné z rezidencí cologneského arcibiskupa. V 
roce 1587 otevřeli kolej v Hildesheimu a v roce 1588 v Münsteru. Tato kolej měla již v roce 
1618 na 1300 žáků. Při tomto tažení katolicismu byla dobyta větší část západního Německa, a 
to především díky Wittelsbachovi a jezuitům.

„Spojenecká smlouva mezi Wittelsbachem a jezuity byla možná ještě důležitější pro  »Ra
kouské země« než pro západní Německo.“ (H. Boehmer: Les Jesuites, str. 117, 120).

Arcivévoda  Karel  ze  Štýrska,  poslední  syn císaře  Ferdinanda se  v  roce  1571 oženil  s 
bavorskou princeznou, „která na hrad v Gratzu přinesla úzkoprsé katolické tendence a přátel
ství s jezuity, které převládalo na dvoře v Mnichově.“ Pod jejím vlivem se Karel usilovně sna
žil „vykořenit kacířství“ ze svého království. A když v roce 1590 umíral, vynutil si na svém 
synovi a následovníkovi, Ferdinandovi, přísahu, že jeho práci dokončí.

Ferdinand byl na tuto práci v každém případě dobře připraven. „Pět let byl žákem jezuitů v  
Ingolstadtu, kromě toho byl tak omezený, že neviděl žádný vznešenější úkol než znovuzavedení  
katolické církve ve státech, které zdědil. Jestli to bude pro jeho země výhodné, ho vůbec neza
jímalo.  »Raději budu vládnout zemi, která je v troskách, než zemi, která je prokletá,« řekl.“ 
(H. Boehmer: Les Jesuites, str. 117, 120).

Když jezuité viděli, že se jim v Německu a v Bavorsku daří dobře, po davech přicházeli z 
Itálie a z dalších zemí a brzy byla země jezuity úplně zaplavena. V Bavorsku je Vilém bohatě 
obdarovával, takže nebylo ve velmi krátkém čase téměř žádného bavorského města, kde by 
jezuité neměli svou kolej, která byla většinou bohatě zařízena.

Za vlády Maxmiliána I. (1597 – 1651) bylo vlivem jezuitů, jak Bílek dále píše, potlačeno a 
udušeno každé hnutí za svobodu a humánní rozlet ducha. Tento vévoda zahrnoval jezuity ještě 
větším dobrodiním,  než  jeho předchůdci.  Roku 1618 jim dal  augustiánský klášter  v  Min
delheimu,  čtyřiceti  tisíci  zlatých podpořil  vystavění  a  zařízení  koleje  v  Burghausenu roku 
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1629, pravidelný, trvalý příjem kláštera ustanovil na 3000 zlatých a v Horním Falcku jim ode
vzdal skoro všechny kostely a nejlepší statky, farnosti a majetek duchovních.

Ovšem za tato dobrodiní, která bavorský vévoda jezuitskému řádu prokazoval, sklidil od 
jezuitů nejenom nevděk, ale přímo i zákeřnou, podlou zradu. Když Maxmilián uzavřel ve tři
cetileté válce roku 1647 příměří s  Francií a  Švédskem, jezuité to neviděli rádi a přemluvili 
bavorského vojevůdce Jana z Wertu, aby na svém knížeti  Maxmiliánovi spáchal zradu a své 
vojsko převedl k císaři. Detaily plánu byly brzy dohodnuty a nic vévodovi nepomohlo, že stál 
v čele katolické strany v celém Německu a že dokonce roku 1608 zřídil katolickou ligu proti 
evangelické unii. Řád jezuitů byl uražen, zrada byla připravena. Avšak jejich zákeřný plán jim 
nevyšel díky věrnosti protestantských důstojníků, kteří odmítli převelení vojska splnit.

8.12   „Odměna“ jezuitů
Jezuité se k  Bavorsku zachovali zrádně i za vlády Maxmiliána Emanuela (1679 – 1726), 

následovníka  Maxmiliána I., který ve válce o  Španělsko působením jezuitů opustil císaře a 
přidal se ke straně francouzského krále Ludvíka XIV. Tak vzniklo francouzsko – bavorské voj
sko. Ovšem když rakouské vojsko nad francouzsko – bavorským vojskem roku 1704 u  Ho
chstadtu a  Blindheimu zvítězilo,  byl  vévoda  Max Emanuel přinucen ze  své  vlastní  země 
uprchnout a vládu prozatímně předat své druhé manželce Terezii Kunhutě, dceři Jana Soběs
kého.

Kunhuta však měla za svého zpovědníka jezuitu  Theodora Schmakerse z  Luttichu, který 
byl i jejím důvěrníkem, poradcem a současně i milencem. A tento jezuita svým neomezeným 
vlivem  přemluvil  kněžnu,  aby  jeho  prostřednictvím  potvrdila  onu  hanebnou  smlouvu  v 
Illesheimu roku 1704,  kterou sám ještě  předtím ve prospěch  Rakouska tajně,  bez vědomí 
Kunhuty vyjednával.

Ratatským a bádenským mírem dostal vévoda Maxmilián Emanuel roku 1714 svoji zemi 
zpátky a tím se mohl do Bavorska po více než desetiletém vyhnanství zase vrátit. Je ovšem s 
podivem, že si poučení z charakteru jezuitů nevzal a že na ně nezanevřel. Pouze jezuitu Sch
makerse pro jeho zrádné chování ze svého dvora vypověděl, ale dal mu doživotní penzi 400 
zlatých na rok.

Všechno ostatní zůstalo při starém. Členové Tovaryšstva Ježíšova požívali u bavorského 
dvora stálé přízně a obliby. Také i syn vévody Maxmiliána Emanuela a jeho nástupce Karel  
Albrecht, který byl vychován u jezuitů, byl jimi po celý čas svého panování (1726 – 1745) 
plně ovládán a usměrňován tak, jak to jezuité potřebovali a to i v době, kdy se stal německým 
císařem pod jménem Karel VII.

Teprve jeho synovi  Maxmiliánu Josefovi III. (1745 – 1777), i když byl vychován opět u 
jezuitů, se přeci jen podařilo udržet si ducha svobodného rozhodování a pokrokovou mysl a 
vlivu jezuitů se vymkl. Velice obdivoval technický pokrok a vědecké vynálezy. Rozhodl se, že 
školství z ducha jezuitů vymaní. Aby tedy v Bavorsku vzdělání úplně osamostatnil a zbavil je 
závislosti  na jezuitech a uvolnil  tak dráhu vědeckému bádání,  svobodomyslnosti  a pokro
kovosti, odňal jezuitům cenzuru spisů Akademie věd, kterou založil v Mnichově roku 1759.

Dále se snažil  zlepšit  celkový stav národních škol a úplně zdevastovanou a zotročenou 
univerzitu v Ingolstadtu z vlivu jezuitů rovněž vymanit a vrátit její původní věhlasnost a slávu 
po celé Evropě. Jezuité mu však v tomto rozsáhlém reformačním úkolu bránili a překáželi, jak 
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nejvíce mohli. A tak udrželi nejen školy a univerzitu jak v Bavorsku, ale i v Německu, a to až 
do úplné zrušení jezuitského řádu.
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Kapitola 9

Infiltrace německých protestantů

9.1   Generálův nápad
oktor  Alberto Rivera, exjezuitský kněz pod nejtajnější přísahou 4. stupně ve svých pí
semnostech uvádí, že již první generál řádu jezuitů, Ignác Loyola, dal v době Trident

ského koncilu příkaz k postupnému a nenápadnému pronikání jezuitů do řad protestantů po
mocí jakéhokoliv postupu a způsobu.

D
Zvlášť k tomu vytipovaní jezuité měli podle Loyolova plánu úplně prosáknout reformační 

hnutí v Německu a  Švýcarsku a dostat se až k samotným představitelům reformačního hnutí 
Lutherovi,  Melanchtonovi,  Pistoriovi,  Zwinglimu a k dalším, kteří kromě  Bible šířili i myš
lenky „kacířů“ Jana Husa a Johna Wycliffa (Wyclifa, Wycleffa, Jana Viklefa, Viklifa) (*1330 – 
† 31.12.1384). Toto protestantské hnutí pak měli nasměrovat k poddanosti  Římu  a nebo ho 
úplně rozložit a zničit.

Plnění tohoto příkazu můžeme pozorovat již na samotném  Tridentském koncilu.  Tam si 
jezuité vyzkoušeli, jakou obdivuhodně účinnou zbraní proti papežovým nepřátelům tato infil
trace ve skutečnosti je. Infiltrovány byly nejen skupiny protestantsky smýšlejících biskupů, ale 
dokonce i samotní panovníci, a to pomocí jejich zpovědníků. Nerozhodovalo, zda jde o zpo
vědníky jezuitského řádu nebo čistě o katolické kněze. Papež na naléhání Ignáce dal příkaz, 
aby všichni kněží účinně s jezuity spolupracovali a všechny jejich žádosti ochotně plnili.

Takový příkaz se v dějinách opakoval ještě několikrát, stejně tak jako v dnešní době. Infil
trováni byli na koncilu i papežovi kardinálové a arcibiskupové, aby pokud možno jednohlasně 
podporovali neomylnost a nepostradatelnost papeže jako jediného božího zástupce na zemi s 
výhradními právy duchovní a světské moci.

A tak, aniž to kdo pozoroval, ovládali a usměrňovali Tridentský koncil ve skutečnosti sami 
jezuité přesně tak, jak si to přál jejich generál Loyola a po něm Lainez. Kdekoliv se vyskytl 
názor odlišný od představ jezuitů, ihned se toho ujímali a snažili se mínění  koncilu nasmě
rovat zpět ke katolickým dogmatům a k monopolním právům papeže.

A protože se tento plán zdařil, skončilo nakonec  tridentské shromáždění úplným rozkla
dem, chaosem a destrukcí, takže nikdo nevěděl žádný závěr. Katolíci nevěděli, zda reformace 
je či není legální a protestanti nevěděli, jaká jsou a nejsou jejich práva. Kardinálové přestali 
věřit arcibiskupům, biskupům a knězům a ti zase obráceně. A tato nedůvěra se rozlezla i vzá
jemně mezi nimi. Jeden přestal věřit druhému.

Pouze papež měl jistotu, že smí všechno a že k tomu může používat jezuitské vojsko, na 
které se může plně spolehnout a které si proto velice zamiloval. A to byl přesně výsledek, kte
rého chtěl generál jezuitů dosáhnout. Umístit se v papežově přízni co nejvýše, výše než ostat
ní řády a výše, než jeho nejbližší spolupracovníci z řad kardinálů a arcibiskupů. Z toho důvo
du zaseli jezuité mezi ně nedůvěru a podezíravost.
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9.2   Výchova jezuitů k infiltraci
Po skončení  Tridentského koncilu se jezuité, když zjistili účinnost  infiltrace, snažili pro

niknout i do řad protestantských německých knížat. Co bylo plánem infiltrace? Uhnízdit se v 
domovech vysoce postavených protestantů a odtud se dostat do jejich shromáždění. Pokud by 
se  to  nepodařilo  jezuitům přímo  osobně,  pak  měli  nařízeno  umístit  tam všude  své  tajné 
komplice případně kohokoliv, kdo bude ochoten s nimi spolupracovat na úkolu zavést k pro
testantům katolické náboženství.

Jejich plánu nahrávala i ta skutečnost, že protestantská knížata nebyla fanaticky zaměřena 
proti katolíkům, jako tomu bylo opačně u katolíků, kteří si nechávali svoji nenávist a nesná
šenlivost vůči protestantům vyexcitovat jezuitským řádem do nejvyšších stupňů fanatismu.

Na rozdíl od nich byla protestantská knížata k jinověrcům plně snášenlivá. Katolíci se na 
jejich územích mohli volně pohybovat, měli mnoho katolických chrámů dotovaných a udr
žovaných katolickými charitami pod ochranou katolických biskupů a jiných duchovních. Bylo 
dovoleno volné vyznávání víry podle vlastního svědomí. Taková situace byla například v Sas
ku, Hesensku, Porýnsku, Dánsku, Wittenbersku, v Branibořích a na Brunšvicku.

Nejsnáze proto mohli jezuité na protestanty působit v jihoněmeckých a středoněmeckých 
zemích, kde žili katolíci a protestanti pohromadě. Tam bylo jejich působení nejméně nápadné.

9.3   Infiltrující agenti
Jezuité se k dosažení svých cílů neštítili žádných prostředků, žádné lsti ani žádného násilí. 

Své spolupracovníky, kromě dobrovolných zájemců, získávali hrozbou, vydíráním nebo pod
plácením. Pak takové lidi různými prostředky donutili ke složení tajného slibu 3. stupně jezui
tskému řádu, v němž se jezuitům zavázali ke všem službám podle svých největších sil, za
vázali se k věrnosti řádu a k bezvýjimečné poslušnosti.

Ovšem i samotní jezuité byli k úkolu infiltrace vybíráni, a to nejen podle přísných kriterií z 
řad zkušených jezuitů, ale i z řad nových učňů. Téměř na každé jezuitské koleji a univerzitě 
byla zavedena výuka infiltrace. Podle kritérií sestavených od generála řádu a zakotvených do 
Ústavy, byli pak vybíráni jezuité, ze kterých byla utvořena skupinka, která byla od samého po
čátku určena výhradně pro nejtajnější plnění speciálních úkolů infiltrace.

Tito lidé procházeli pak ještě ostřejším výcvikem s ještě brutálnějšími metodami, než jejich 
řeholní kolegové. Ale přitom se vždy dbalo na to, aby se jim jejich fantazie a nápaditost, na 
rozdíl od jejich oficiálních kolegů řádu neničila a neomezovala, ale rozvíjela se přesně tím 
směrem, jak to tajné poslání vyžadovalo. A to se teprve psala druhá polovina 16. století!

Tento postup ostatně trvá dodnes, zvláště při výchově politiků a veřejně činných pracovní
ků. Proto neplatí zákonitě pravidlo, že každý jezuita (tedy i tajný) je ve své rozumové stránce 
totálně zničen a  jeho IQ sníženo na  minimum tak,  jak to  řádu vyhovuje nejvíce.  Rozum 
tajných jezuitů je sice také totálně přeměněn, ale jejich speciální výcvik pro zvláštní úkoly z 
nich  činí  ve  svém oboru  experty schopné  okamžitého  přizpůsobení,  maskování  a  impro
vizování s cílem úkol provést přesně tak, jak to jeho představený žádá. Mnoho politiků, státní
ků, biskupů, kněží a veřejně činných osob proto vyniká ve svém oboru, aniž kdo tuší, že jsou 
tajnými členy jezuitského řádu a že mají jezuitskou výchovu (dnes např.  Bill Clinton,  Fidel  
Castro, Gerry Adams a další).

Pro nejtajnější úkoly byli již tehdy vybíráni jezuité, kteří měli abnormálně vyvinutý smysl 
pro nekonečné způsoby utajování, byli neobyčejně nápadití ve vymýšlení lstí a úskoků a mu
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seli již dopředu předvídat celou řadu kombinací pro případ, kdyby některý způsob selhal. Mu
seli to být lidé trpěliví, nezlomné jezuitské povahy a vůle. Museli být nejbezvýhradnějšími ro
boty  jezuitského generála,  který byl  jejich přímým nadřízeným a hlavním koordinátorem. 
Jejich poslušnost při plnění rozkazů musela být více než fanatická. Byli to také atentátníci, te
roristé a sebevrazi současně, ochotní se nechat po atentátu okamžitě zabít. Byli ochotni přinést 
zbraně či výbušninu na svém těle a pokud to nešlo jinak, raději při jejím výbuchu s druhými 
zemřít, než aby úkol generála nebyl splněn. Nepoznáváme v tom i dnešní teroristické prak
tiky?

Úkol infiltrace protestantů se stal silně akutním a spěchal. Proto byli jezuité a jejich tajní 
komplicové vyzkoušeni jen na několika zvláštních, tajných úkolech a pak byli ihned posíláni 
do německých protestantských zemí. Jejich pravé poslání neznal mnohdy ani tamější jezuitský 
řád, ani katoličtí hodnostáři. Tito tajní uchvatitelé lidské svobody a lidského svědomí pracovali 
s takovou obezřetností, že jim nebylo možné v případě provalení aféry dokázat vůbec nic. 
Nikdy totiž nepracovali přímo, ale vždy pomocí svých nastrčených kompliců, vyjednavačů a 
nevědomých  protestantů,  kteří  jejich  pravé  pohnutky  a  záměry  nechápali.  „Účel  světí  
prostředky“ a v rámci tohoto hesla, pokud to bylo v zájmu Říma a jezuitského generála, mohli 
provést cokoliv a přitom jim to bylo již předem odpuštěno. Pracovali buď sami nebo ve sku
pinkách.

9.4   Průběh a financování infiltrace
V Německu se těmto jezuitům podařilo pro svůj úkol získat kromě mnoha jiných vlivných 

lidí například i luteránského bohatého kupce z Hamburku, který za veškerý rozkvět svého ob
chodu děkoval jezuitům. Složil jim tajný slib 3. stupně a ti mu odměnou za to sjednávali po
četné odběratele po celém světě. Tento obchodník  zradil mnoho protestantů a byl příčinou 
mnoha  krveprolití,  mnoha  zničených  rodin,  mnoha  mučení  nevinných  lidí,  mnoha  jejich 
utrpení i útěků z jejich domovů.

Jezuité  nebo  jejich  komplicové  se  do  protestantských  rodin  dostávali  prostřednictvím 
dojemné přívětivosti, strojené lásky a přetvařovaného porozumění. Mnozí protestantští kaza
telé byli ve skutečnosti jezuité a takovým se dařilo na katolickou víru kolikrát obrátit i celá 
shromáždění. Jiní tajní jezuité vystupovali jako lékaři protestantských rodin, jako protestantští 
učitelé řečí, jako překladatelé, jako výteční šermíři vyučující šermu, jako výborní učitelé tan
ce, zpěvu, hudby, malířství, jako učitelé historie, jako správci protestantských kostelů, jako 
horliví  opatrovníci  protestantské  literatury nebo  jako  matematikové,  fyzikové,  alchymisté, 
drogisté, apatykáři, hvězdáři, astronomové a jiní vědci tehdejšího věku. Ovšem neštítili se ani 
úlohy milenců manželek vlivných protestantských šlechticů, soudců, radních apod.

V tomto přestrojení se lehce dostávali do protestantských rodin, kde se snažili vydobýt si 
napřed přízně vlivných domácích osob a když se jim to podařilo, začali postupně a nenápadně 
odbourávat  zprvu  vedlejší  protestantské  zásady a  pak podkopávat  i  ty hlavní,  které  činili 
hranici mezi protestantským a katolickým náboženstvím naprosto zřetelnou a hlavní.

Stejným způsobem se jezuité vplížili i na protestantské úřady, školy a univerzity. Mladší 
členové řádu byli posláni do Frankfurtu nad Odrou, do Roztok,  Wittenberga,  Lipska a Mari
boru. Tam se dali zapsat jako studenti práv nebo lékařství či teologie. Pod touto rouškou pak 
své bezstarostné kolegy – studenty přiváděli na svou stranu sliby o skvělé budoucnosti, pokud 
přestoupí na katolické náboženství.  Tyto svazované duše k jejich rozhodnutí  ještě mnohdy 
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přemlouvali peněžitými úplatky. Mezi učiteli cizích jazyků pak bylo mnoho vystudovaných 
jezuitů, kteří v těchto praktikách pokračovali stejně jako v době svých studií.

Jezuité získali mnoho nekatolíků také „skutky lásky, štědrosti a milosrdenství“ tím, že o 
přednostech katolické víry přesvědčovali peněžitými dary, zvláště pak v době po třicetileté 
válce, kdy bylo peněz velmi málo, dále pak charitativní a humanitární činností v nemocnicích 
a špitálech a zakládáním různých spolků pro pomoc chudým. Tyto spolky bývaly při úřadu 
města a byly vždy nějak spojeny s univerzitou města stejně tak, jako úřad sám.

Jezuitští studenti a později i  jezuitští učitelé, kterým se podařilo proniknout do života a 
dění protestantského města či univerzity nebo rodiny vystavovali  na odiv svou nezištnost, 
mírumilovnost, lásku, milosrdné skutky, peněžité i hmotné dary, nemocniční péči, starost o 
chudé apod. A činili to s takovou vervou a okázalostí, že to působilo jako neodolatelné kouz
lo. Ve skutečnosti to byla psychologická reklama a nátlak na svobodu člověka stejně jako v 
případě dnešní agresivní reklamy.

Prostředky k infiltraci brali jezuité buď pravidelných příjmů, které k tomu byly vyhraněny 
od papeže nebo z darů a z peněz od projezuitsky smýšlejících knížat a kněží. Ovšem peníze 
šly i z různých nadací a sbírek pro obrácené nekatolíky z celé Evropy, ze závětí, z odpustků, 
jejichž prodej přivedli jezuité k dokonalosti a uplatňovali jej přes Vatikán, dále z ukradeného 
majetku jiných řádů, z inkvizičních procesů a z tajného obchodu s otroky. Později to bylo i z 
kostelních úroků a desátek, které vydržovali zvláště ty nejchudší vrstvy protestantských zemí. 
Po celém Německu bylo založeno mnoho výběrčích pokladen a sbírek, které existovaly až do 
oficiálního zrušení roku 1770.

9.5   Katolizace po infiltraci
Jezuité  používali  k  pokatoličťování  různé  politické  nátlaky,  vyhrožovali  existenčními 

problémy nebo německým knížatům naopak slibovali zajištění mocenského postavení. Podle 
jezuitů měli zvláště šanci ti, kteří se ještě od katolického náboženství zcela neodvrátili.

Tak například roku 1614 přestoupil na katolické náboženství  Wölfang Vilém z  Falc–Neu
burgu, aby získal podporu bavorského Maxmiliána a podporu katolické ligy k uplatnění svého 
dědičného práva na knížectví v Jülich–Cleve. Jeho syn Filip Vilém měl již katolickou výchovu 
a mohl se tak roku 1653 stát panujícím falckrabím z Zweibrücken–Neuburgu a roku 1658 kur
fiřtem Falckým. Jeho syn Jan Vilém začal protestanty dokonce silně utiskovat a na naléhání 
jezuitů i pronásledovat. Katolickou církev se snažil v celé zemi prosadit jako vedoucí církev s 
monopolním právem vládnout a rozhodovat o duchovních věcech.  Jezuitům pak odevzdal 
univerzitu v Heidelbergu a zřídil jim i několik kolejí.

Jeho nástupce  Karel Filip (1716 – 1742) byl již jezuity ovládán úplně. K  protestantům 
choval hlubokou nenávist, která byla ještě více podněcována jezuity. Naštěstí zemřel bez dědi
ců a tím moc jezuitů v Kurfalcku skončila.

Další  metodou, jak pohnout mladými princi protestantských šlechtických rodin,  kterých 
bylo v Německu veliké množství, aby se rozhodli pro katolické náboženství, bylo, že při růz
ných příležitostech stavěli na odiv bavorské a falckoneuburské prince a nebo celé rodiny, které 
jezuité zaopatřili velmi lukrativními a výnosnými pracovními místy. Touto účinnou metodou 
získali jezuité pro katolickou církev mnoho rodin a princů a dokonce i mnoho rodin odpad
lých a přesto bohatých.
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Tato reklama byla velmi účinná i daleko za hranicemi  Německa, například v  Paříži a v 
Benátkách. Mnoho princů pak bylo získáno i pro jezuitský řád, mnoho jich skončilo jako ka
toličtí  biskupové s královským platem a s žádnými starostmi a povinnostmi a mnoho jich 
skončilo přímo jako kardinálové.

Jezuitům se také podařilo trvale získat římské církvi Albrechtovu saskou protestantskou ro
dinu tím, že působením jezuitského kněze  Kopfera roku 1697 přestoupil kurfiřt saský Frid
rich August I.  Silný na katolickou víru, aby mohl  být zvolen za krále v  Polsku.  Pod jeho 
ochranou se v Polsku hned začalo se šířením katolicismu, stejně tak jako v sousedním Sasku. 
V Drážďanech byly zavedeny katolické bohoslužby a působili zde jezuité z české provincie, 
jejichž kázání bylo možné slyšet v kostele Nejsvětější Trojice (dřívější dvorní kapli kurfiřta a 
krále). Místodržícím v Sasku byl jmenován kníže z Fürstenbergu.

Rozhazovačný princ  Kristian Augustus, syn vévody  Morice ze  Sasko–Zeitzu, který si li
boval ve smyslnostech, se stal v Paříži katolíkem, jen aby dostal místo kanovníka v Kolíně, 
Lutichu a Münsteru. Ještě téhož roku se stal proboštem, brzy na to roku 1697 byl jmenován od 
císaře Leopolda I. biskupem v Rábu v Uhrách, roku 1706 se stal kardinálem a roku 1707 arci
biskupem primasem ostřihomským s ročním trvalým příjmem 150 000 tolarů. Pomocí jezuity 
Františka Schmelzera svého panujícího bratra, vévody Morice Viléma ze Sasko–Zeitzu (1681 
– 1717), přestoupil roku 1715 v doksanském klášteře v Čechách tajně na katolické nábožen
ství a jeho vnuk Moric Adolf přemluven od jezuitů se stal litoměřickým biskupem v Čechách, 
kde roku 1759 zemřel.

9.6   Jezuitská infiltrace – prohra protestantů
Proti tomuto pronikání katolíků do řad protestantů se však protestantští evangelíci začali 

bránit. V Sasku například pro zachování evangelické církve zřídila knížata „Tajnou církevní  
radu“, které byla svěřena správa všech církevních věcí.

Ale když Fridrich Augustus přestoupil na katolickou víru a pod jménem August II. se stal 
polským králem, mělo to pro  Sasko těžké následky. V severní válce roku 1706 bylo  Sasko 
zpustošeno od Švédů a různými válečnými daněmi a dávkami tak vysáto, že se z toho nemohlo 
dlouho zotavit. Kromě toho August II. zařizoval v Drážďanech uměleckou sbírku s obrovský
mi náklady a stavěl i mnoho drahých, honosných domů. Jeho kralování bylo všemi směry ve
deno jezuity, na kterých byl tak závislý, že bez nich se neúčastnil ani jednoho jednání. Svou 
politikou dovedli jezuité Augusta II. až k tzv. Toruňskému krveprolití.

Podobně si počínal i jeho syn  Fridrich August II., který na katolickou víru přistoupil už 
jako korunní princ roku 1717. Roku 1733 po smrti svého otce nastoupil v Sasku a Polsku vlá
du. Za jeho panování (1733 – 1763) byli nekatoličtí šlechtici a nekatoličtí duchovní zbaveni 
všech politických práv.

Infiltrace se jezuitům v Německu podařila tak dokonale, že se reformace proti katolickému 
náboženství  nevzmohla  až do dnešní  doby.  Jezuité  své mocenské úspěchy slavili  krok za 
krokem. Například roku 1663 přestoupil v  Paříži na katolické náboženství  Kristian Ludvík, 
vévoda  Meklenburg–Schwerinský (1658 – 1692),  což mělo za následek destruktivní  zkázu 
jeho země. Roku 1707 se podařilo jezuitům převést na katolickou víru mladičkou princeznu, 
vnučku vévody  Oldřicha z  Brunšvicko–Wolfenbüttelna, která se pak mohla stát chotí císaře 
Karla VI. Vévoda Anton Oldřich, přijal katolickou víru veřejně roku 1710 v Bamberku. Roku 
1758 získali jezuité trvale pro katolické náboženství Kristiana IV., falckrabího z Falc–Zweib
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rücken–Birkenfeldu a jeho syna prince Fridricha Michala, jehož druhý syn Maxmilián Josef 
zdědil Bavory, kde se roku 1806 stal bavorským králem.

9.7   Následky infiltrace
K následkům jezuitské infiltrace německých protestantů je také nutno připsat i hon na ča

rodějnice a kouzelníky, kterými byli většinou prostí nevinní lidé a „kacíři“ a jen výjimečně pár 
duševně pomatených lidí. Zřídkakdy šlo skutečně o spiritisty v pravém slova smyslu využíva
jící černé nebo bílé magie.

Jezuité při infiltraci využívali i fanaticky založených katolíků a protestantů a posílali je do 
protestantských zemí s tím, že je to země plná čarodějnic provádějící různé půlnoční orgie se 
samotným ďáblem v podobě černého kozla nebo kocoura. Svým líčením vykreslovali poslu
chačům tak hrůzostrašné historky plné dětské krve,  plodové vody,  křiku nemluvňat,  lidských 
přirození,  roztrhaných  těl,  umrlčích  kostí,  oběšenců a  půlnočních  sexuálních  zrůdností a 
perverzností,  že  posluchači  hrůzou i  omdlévali.  Po takovém kostelním jezuitském show a 
kázání se s vytřeštěnýma očima třásli ještě týden.

Musíme si uvědomit, že  pověrečnost lidí, a to v jejich jakémkoliv postavení byla v  Ně
mecku tak veliká, že nebylo těžké proti nevinnému protestantskému obyvatelstvu poštvat voj
sko patřící  pověrčivým katolickým šlechticům nebo celou skupinu pověrčivých prostých lidí. 
Tam, kde infiltrace stagnovala, náhle přicházeli inkvizitoři a následovalo strašlivé mučení bez 
ohledu na věk, na majetnost a na to, zdali je to muž či žena. Stejně drasticky jako dospělí lidé 
byly mučeny i jednoroční děti, těhotné ženy, starší děti, mládež a starci. Plály hranice, vězení 
se plnila, hroby nestačily hltat zohavená a utýraná těla. Účast města a jeho okolí na veřejných 
popravách byla vždy povinná. Vládl teror a náboženství strachu.

V  Paderbornu nejvíce zuřil  jezuita  Loeper,  ale v jiných krajích se „vyznamenali“ i jiní 
netvoři a zrůdy. Ještě roku 1749 jezuita Gaar vychvaloval ve své řeči ve Würzburgu po upá
lení  domnělé  čarodějnice  moudrou přísnost  jezuitských zákonů proti  kouzelnictví  a  čaro
dějnictví. (O tom všem existuje mnoho historických podkladů a knihi i v češtině, které na roz
díl od přímých dějin jezuitů z nezávislých zdrojů není zatím problematické sehnat.)

Proti takovým nástrojům jezuitského řádu se jen těžko bojovalo a jen málokdo se odvážil 
postavit proti. Píle, s jakou jezuité vedli  infiltraci Německa, je sice obdivuhodná a přinesla 
„své ovoce“, ale výsledkem je silně katolické Německo až do dnešní doby, i když má mnoho 
„evangelíků“. Z dřívějšího německého protestantismu zůstal pojem evangelík jenom jako ná
zev. Svými obřady a uctíváním stejných zákonů a pověr, jako mají katolíci, jsou ve skutečnosti 
němečtí „evangelíci“ také katolíky a současná prokatolická, německá vláda ovládaná jezuity, 
je jen smutným důkazem toho, jak silná zbraň Vatikánu je jezuitská infiltrace.

Na příkladu Německa můžeme velmi dobře pozorovat, jak původní bašta protestantismu se 
vlivem spolupráce s jezuitským řádem stává poddajná Vatikánu. Můžeme také pozorovat, jak 
vlivem Říma pak taková země přináší zkázu všem okolním i vzdáleným státům v celé Evropě 
po celá další staletí.

Protestantské ideje Dr. Martina Luthera, Filipa Melanchtona a Švýcara Ulricha Zwingliho 
jsou dnes přesně v té poloze, ve které je jezuité chtěli mít už v době 16. století. S buldočí vy
trvalostí, žraločí dravostí, úskočností hyeny, úhoří slizkostí, hadí tichostí a s pokorou beránčí 
šli jezuité za svým cílem tak dlouho, dokud nedosáhli svého. A nic nezměnilo situaci, když 
byl v  Německu na čas jezuitský řád zrušen. Byl to už jen pouhý záchvěv umírajícího ducha 

171



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 9

protestantské svobody. A když odezněl, byli jezuité v zemi znovu povoleni a vatikánský kříž a 
meč se vrátil v plné síle, aby své dílo dokončil.

Jezuitští generálové si od počátku uvědomovali tu skutečnost, že když Německo zbaví re
formačního ducha, získají pro své cíle tvrdý,  bezcitný,  fanatický,  nadřazovačný a  panovačný 
národ, který jezuitské mentalitě přesně vyhovoval a vyhovuje i dnes. Německo se stalo domé
nou jezuitského řádu a jak ještě uvidíme, bude manýry tohoto jezuitského státu okoušet znovu 
mnoho národů v celé Evropě, jak to na sobě těžce pocítili i generace našeho století.
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Kapitola 10

Rakousko, Tyrolsko, Štýrsko, Uhersko, Solnohradsko

10.1   Svobodné Rakousko a konec svobody
 rakouských zemích byla už roku 1548 většina obyvatel  protestantského vyznání. Sta
tistika uvádí 30 protestantů na jednoho římského katolíka. Vzhledem k velké neučenosti 

katolických  obyvatel  se  katolíci  do  boje  s  protestantismem nepouštěli  a  naopak  žili  ve 
společné svornosti.

V
Rakušané stále více tíhli k protestantskému vyznání víry, takže byla naděje, že celé Rakous

ko se brzy stane protestantskou zemí a útočištěm pronásledovaných z okolních států. Arcivé
voda rakouský a římský král Ferdinand I. začal mít z této situace obavy a se strachem sledoval 
vzmáhající se reformační víru své země. Aby tomu učinil konec, povolal roku 1551 do své 
země jezuity. Ferdinand chtěl, aby se věnovali mládeži, zakládali školy, vyučovali svobodné
mu umění, literatuře, filozofii, teologii a všemu, co tehdejší mládež mohlo vzdělávat. Sou
časně dostali úkol vybudovat novou soustavu celého školství a zastávat církevní služby. K to
muto povolení přispělo to, že v zemi nebyla ani jedna katolická škola a bylo i velmi málo ka
tolických kněží.

Nejprve si  Ferdinand I. vyžádal mladého jezuitu  Petra Kanisia de Hondta, který byl od 
roku 1549 profesorem bohosloví na univerzitě v Ingolstadtu. Kanisius začal učit bohosloví ve 
vídeňské univerzitě a roku 1551 se také stal dvorním kazatelem. Tento chytrý jezuita si brzy 
získal přízeň krále Ferdinanda v takové míře, že měl být roku 1553 dosazen na vídeňské bis
kupství. Tomu však odporoval generál Loyola, ale pak to nakonec na jeden rok povolil. Kani
sius tam však zůstal čtyři roky, dokud nebyl povolán k dalšímu úkolu.

Po  Kanisiovi přišel  jezuita  Bobadilla s  dalšími  jedenácti  tovaryši.  Všichni  se  zpočátku 
chovali velmi skromně a pokorně. Přebývali v dominikánském klášteře a na živobytí si vydě
lávali obchodem s tzv. „jezuitským práškem“, který dělali z hořké kůry.

Jejich poměry se však brzy zlepšily, když se jezuita  Bobadilla stal  Ferdinandovým zpo
vědníkem. Na žádost svého jezuitského zpovědníka pak daroval  Ferdinand I.  jezuitskému 
řádu v Rakousku roku 1554 opuštěný karmelitánský klášter a přisoudil jim plat 1 200 zlatých 
ze cla. K tomu jezuité dostali pod svou správu jeden měšťanský seminář, potom roku 1558 se
minář pro chudé bohoslovce a roku 1560 zřídili jezuité také seminář pro mladé šlechtice.

10.2   Kanisiův katechismus
Roku  1554  vydal  jezuitský  fanatik  Petr  Kanisius knihu  Velký  katechismus,  který  byl 

sepsaný jako odezva na Lutherův spis o pravé, biblické víře. Císař zavedl jezuitský katechis
mus svým rozkazem dne 14. srpna 1554 jako povinnou učebnici náboženství po celé říši. Z 
Rakouska se tato učebnice dostala do dalších zemí.

Roku 1559 byl  Kanisiův katechismus vytištěn pražským jezuitským kolegiem jako první 
spis tohoto kolegia v latině, češtině a němčině a okamžitě byl uveden do jezuitských praž
ských škol. Katechismus byl však vytištěn bez jakéhokoliv povolení  Karlovy univerzity, což 
mělo za následek uvěznění knihtiskaře na delší dobu do žaláře. Ale odpor luteránsky smýšlejí
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cí  Karlovy univerzity proti  Kanisiovu katechismu byl naprosto zbytečný a neúčinný. Kromě 
výkladu všech katolických článků víry obsahoval katechismus také různé modlitby, rady a ná
vody k praktickému náboženskému životu, což se líbilo mnoha Pražanům a navíc tento spis 
prodávali sami jezuité v pražském kolegiu přímo svým žákům, čemuž Univerzita nemohla za
bránit. Pod jezuitským dohledem se navíc žáci brzy naučili katechismus zcela zpaměti a jejich 
znalosti byly neustále obnovovány.

Roku 1569 byl Kanisiův katechismus vydán také ve Španělsku, Nizozemí, Francii a Tyrol
sku. Učebnice byla standardní pomůckou proti Lutherovu učení a jezuitským řádem byla nato
lik šířena, že se již roku 1616 dočkala svého čtyřstého vydání.

Protestanti v Rakouských zemích však zanedlouho poznali, že Kanisius je jejich úhlavní 
nepřítel, který protestanty u Ferdinanda I. při každé příležitosti pomlouvá, očerňuje a štve pro
ti nim císaře, aby je pronásledoval. Císař se však k pronásledování nedal pohnout, protože byl 
snášenlivého náboženského ducha a moc dobře věděl, že protestanti nemají proti katolíkům 
nenávist a že mohou vedle nich žít v poklidu a ve vzájemné svornosti. Zato o jezuitech se to 
říci nedalo. Jejich nenávist a nesnášenlivost vůči protestantům a štvaní proti nim naháněla cí
saři husí kůži. Ne nadarmo Kanisia protestanti, jak píše Bílek, pojmenovali Canis Austriacus 
– Pes rakouský.

10.3   Snaha o zachování svobody
Po císařově smrti si jeho synové rozdělili císařství na tři díly: Nejstarší syn Maxmilián II. 

obdržel  Rakouské vévodství –  Horní a  Dolní Rakousy, dále  Čechy a  Uhry, druhý syn Ferdi
nand,  který po dlouhou dobu spravoval  Čechy,  obdržel  Tyrolsko a  tak zvané  přední (ven
kovské) země a třetí syn Karel dostal Štýrsko, Korutany, Krajinu, Gorici, Terst a Istrii.

Vztah mezi Ferdinandem I. a jeho nejstarším synem Maxmiliánem II. nebyl vůbec harmo
nický. Mezi otcem a synem panovaly dlouhodobé velmi vážné náboženské a panovnické ne
shody. Maxmilián svému otci vyčítal, že i přesto, že ho čeští stavové přijali za svého krále, že 
mu nedovolil, aby tuto funkci vykonával a že za správce určil svého druhého syna Ferdinan
da. Otec měl však k tomu svůj důvod, protože Maxmilián II. nenáviděl jeho jezuitské udavač
ské rádce, které velmi přísně sledoval a soudil a zároveň otevřeně kritizoval svého otce, že 
k nim má naprostou důvěru, což mu nejednou osobně otevřeně vyčetl. Naproti tomu Ferdi
nand I. velmi těžce nesl, že jeho nejstarší syn a dědic císařské moci a funkce ochotně přijímal 
nové náboženské, protestantské učení, že se rád obklopoval učiteli a posly z různých „sekt“, 
které on sám pronásledoval a vyhlazoval a že řešil jejich stížnosti a problémy; že také od sebe 
odháněl katolické kněze, že se již po mnoho let odmítal účastnit římských obřadů a že dokon
ce raději odmítl nechat se korunovat uherským králem, než aby přijímal pod jednou způsobou.

Kolem roku 1561 však v Maxmiliánově chování nastala změna. Šlo totiž o jeho zvolení za 
krále a císaře římského. Avšak papež Pius IV., ačkoli přál Habsburkům, se Ferdinandovi I. ne
tajil s tím, že k jeho schválení bude žádat výslovné záruky věrnosti papežské stolici a římské 
církvi. Císař měl se svým synem vážnou rozmluvu, vyložil mu situaci a ukázal mu na nebez
pečí, v něž se vydával, pokud nadále setrvá v reformačních myšlenkách. Mladý kníže se nako
nec poddal a učinil přísahu, že chce žít a umřít ve svaté církvi římské jako jeho předkové. Za
čal  se  účastnit  katolických náboženských obřadů a  po svém zvolení  roku 1562 slíbil  po
slušnost a věrnost papeži a církvi. Přesto i nadále zůstal věrný protestantským zásadám, neboť 
sám měl protestantskou výchovu. Jeho učitelem byl dokonce svobodymilovný luteránský bo
hoslovec Pfauser, kterého Ferdinand I. nenáviděl.
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Po tomto jeho osobním zlomu nastoupil Maxmilián II. jako legitimní král v zemích Koruny 
české a také uherské a rovněž i v císařství německém a po celý čas svého panování (1564 – 
1576) se snažil  stále respektovat požadavky protestantů a vyhovět jejich nárokům na svo
bodné vyznávání Boha a žít svobodně podle své víry a to i přes nepřízeň a tlak jezuitských 
kněží, kteří neustále usilovali vetřít se do jeho společnosti a soukromí jako političtí a osobní 
rádci a zvrátit jeho umírněnou politiku v radikální kroky ve prospěch Říma.

Za jeho vlády proto došlo v jeho království k omezení tlaku na protestanty a obnovil jim 
svobodu v takové míře, kam až to bylo s ohledem na papeže a španělského krále možné. 
Šlechticům zaručil náboženskou svobodu, kterou vyhlásil na základě hesla: „Nejsem to já, kdo 
je řiditelem svědomí mých poddaných, ale Bůh“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježí
šova, str. 199).

Šlechticové a ostatní panské stavy směli mít v Rakousku ve svých kostelích duchovenstvo 
podle svého přesvědčení. Veřejné bohoslužby se většinou konaly v protestantských kostelích a 
v protestantském duchu s tím, že nikdo nikoho nesměl nutit účastnit se bohoslužby, která mu 
nevyhovovala. Za této vlády bylo docíleno  maximálního srozumění a přátelského vyrovnání  
katolíků s protestanty.

Maxmilián II. také neschvaloval podlý čin svého zetě, francouzského krále Karla IX., kte
rým zosnoval Bartolomějskou noc, při které tekla krev Hugenotů ulicemi doslova proudem po 
několik dnů, z čehož se papež Řehoř nesmírně radoval. Krále Jindřicha III. utíkajícího z Pol
ska Maxmilián žádal, aby již více nepronásledoval tak zvané „kacíře“ a dokládal mu, že pro 
vladaře není většího zločinu, než svým poddaným brát svobodu svědomí a svého syna Rudolfa 
velmi přísně potrestal, když pod vlivem jezuitů a na základě jejich svedení chtěl s několika fa
natickými Španěly a Italy zbořit luteránský kostel vystavený od barona Roggenburga ve Vídni.

Přátelství mezi oběma stranami bylo na takové ekumenické úrovni, že „by se protestanti již  
málem vrátili zpět do lůna matky církve římskokatolické“, kdyby se do toho znovu nevložili 
jezuité a svým tlakem a nenávistí vůči protestantům znovu nevzbudili u svobodně uvažujících 
lidí protitlak.

10.4   Odpověď Říma
Na základě příkazu z Říma bylo vyvíjeno veškeré úsilí k tomu, aby se mezi oběma strana

mi podařilo zasít nedorozumění, rozkol a nakonec i válka. Když jezuité viděli, že u císaře 
Maxmiliána důvěru nezískají, vetřeli se do přízně císařovny Marie a skrze ni působili na cí
saře tak, aby katolické náboženství zase slavilo v Rakousku své úspěchy. Když ani na naléhání 
císařovny  Marie nechtěl  upustit  od  zavedení  náboženské  svobody  ve  svých  zemích,  vy
hrožoval mu papež klatbou.

Císař velmi dobře věděl, že jsou to jezuité, kteří proti němu papeže poštvali a kteří mu nyní 
staví do cesty jen samé těžkosti a záludnosti. Ale ze své země je přesto nevypověděl. Pouze 
jim odejmul učitelské právo a licenci na teologické fakultě vídeňské univerzity a na vzděláva
cím ústavu pro mladé šlechtice a zrušil také výhody, které jim jeho otec Ferdinand udělil.

Na protest ho opustil jeho dvorní kazatel jezuita Kanisius (což císař jenom uvítal) a odešel 
do jezuitské koleje ve Freiburgu ve Švýcarsku, kde zůstal až do své smrti roku 1597 a odkud 
řídil katolizaci po celé střední Evropě.

Císař však udělal velikou chybu, když uposlechl naléhání papeže, aby nevydával žádný zá
kon,  který by oběma náboženským stranám opravňoval  politickou samostatnost.  Zanedbal 
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také vydat zákon o duchovních právech obou vyznání a právě tyto chyby otevřely jeho nástup
cům volné pole působnosti k náboženské nesnášenlivosti podněcované Vatikánem a jezuity.

10.5   Rudolf II.
Po smrti císaře Maxmiliána II. roku 1576 nastoupil jeho syn Rudolf II., který vládl v Če

chách,  Uhrách a  Německu a který byl vychován na španělském dvoře jezuitskými učiteli a 
svojí prokatolickou matkou  Marií, dcerou  Karla V. Vlivem této výchovy se stal fanatickým 
katolíkem,  který  byl  ve  věcech  víry  naprosto  nesnášenlivý.  Obyvatelé  zemí,  ve  kterých 
vládnul, brzy poznali jeho fanatického ducha, když roku 1580 dovolil jezuitskému řádu proná
sledovat protestanty a všemi možnými prostředky včetně mučení je přivádět zpět na kato
lickou víru.

Zavládl krutý teror, který jezuité šířili všude, kam vstoupili a neslitovali se nad nikým. V 
Rakousku zvláště vynikal krutým pronásledováním jezuita  Scherer,  který se svými tovaryši 
razil heslo: „Buď bude z protestanta během okamžiku katolík, nebo se musí (v nejlepším pří
padě) vystěhovat  ze  země.“  K tomuto  úkolu jim pomáhala celá  řada katolických biskupů, 
dvorní kazatelé a nekonečná řada tajných kompliců. Všichni měli jen jeden cíl: Povznést kato
lickou církev v Rakousku do monopolního postavení.

Rudolf II. byl však naštěstí zároveň strašně slabý a bojácný, takže mnoho svých předsevzetí 
nedotáhl do konce. I když byl v rukou jezuitů povolným nástrojem, přesto předání státního 
majetku do rukou jezuitů silně vázlo Rudolfovou rozkolísaností, náladovostí a naštěstí i zapo
mnětlivostí  a  vlastní  touhou po  majetku a  bohatství.  Jezuitům bylo  darováno jen  několik 
opuštěných nebo chátrajících klášterů, ale přímo jim byly  Rudolfem odepřeny žádosti o da
rování honosně vyzdobených a bohatě zařízených kolejí v Horním a Dolním Rakousku, které 
si vyhlédli a odmítl jim darovat také mnoho pozemků, o které by tím přišel. Po dlouholetém 
úsilí se jezuitům podařilo urvat jeden kostel s pozemky nedaleko Vídně.

10.6   Konec vlády Rudolfa II., jezuitská válka
Roku 1595 ustanovil císař Rudolf II. za vladaře v obou Rakousích svého bratra Maxmiliá

na a roku 1608 jeho vliv na  Rakousko skončilo, když se pomocí protestantských knížat po
dařilo Matyášovi přinutit Rudolfa II., aby mu podstoupil nejen Horní a Dolní Rakousko, ale i 
Uhry a  Čechy. Avšak ještě roku 1609 stačil  Rudolf II. povolit protestantským stavům v  Če
chách náboženskou svobodu a  Matyáš totéž udělal i ve zbývajících zemích, které mu byly 
podstoupeny.

Matyáš však nebyl silným králem a na vladařství očividně nestačil. Proto povolal  Ferdi
nanda, vévodu Štýrského, jako svého nástupce.

Toho využili jezuité, věrní Ferdinandovi rádci zahrnovaní jeho přízní a ti skrze Ferdinanda 
působili na  Matyáše, aby proti protestantským stavům vystupoval přísně a nepřátelsky.  Pro
testanti se vzbouřili, ale jezuité skrze Ferdinanda radili, aby Matyáš povstalce potlačil násilím 
a aby z tohoto důvodu povolal španělské vojsko. Roku 1618 bylo vojsko skutečně Matyášem 
povoláno, které pod vedením Dampierra přitáhlo a zaujalo své pozice.

Ovšem zbrojili i rakouští protestantští šlechtici a s českými protestantskými knížaty, šlech
tici a měšťanstvem udělali smlouvu o vojenské pomoci. Roku 1619 však král  Matyáš náhle 
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zemřel a papež si umínil, že Rakousko dostane plně pod svoji moc a přes jezuitského generála 
vyslal jezuity, aby na trůn dostali silně projezuitského Ferdinanda II. („Jeho Císařská Milost“ 
– „J.C.M.“).

Když začali jezuité provádět přípravy pro splnění tohoto úkolu, přitáhl vojevůdce českých 
stavů, hrabě Thurn, do Rakouska a vtrhl do Vídně, kterou pak i obléhal. Šestnáct protestant
ských rakouských šlechticů vstoupilo do hradu, kde byl ukryt Ferdinand i s jezuity. Předložili 
mu listinu o politické samostatnosti a duchovních právech a svobodě protestantů a žádali, aby 
ji podepsal. Ferdinand odmítl a to byl signál Dumpierovu vojsku, které zatroubilo na útok, ne
boť bylo schováno v záloze. S tím Thurnovi povstalci nepočítali a dali se na útěk. Nicméně 
čeští evangeličtí stavové při stavovském povstání krále  Ferdinanda II. z trůnu Českého krá
lovství sesadili a tím v jeho osobě i celou habsburskou dinastii, která tento trůn držela 93 let. 
Z pozice českých stavů bylo povstání oprávněným činem, legitimní obranou proti politickému 
a náboženskému útlaku a zcela odpovídalo tehdejším zájmům Českého království.

Po bělohorském vítězství dosadili jezuité na rakouský a znovu na český trůn Ferdinanda II. 
a na jejich radu začal král nemilosrdně trestat všechny rakouské a české protestanty hlava ne
hlava. K rakouským protestantům byl však milosrdnější, než k českým. Podle návodu jezuitů 
pak nastalo vypovězení všech rakouských protestantských kazatelů ze země a násilné pokato
ličťování celé země.

Zvláště v Horních Rakousích byly páchány takové krutosti a zvěrstva, že se protestanti, ne
maje už nic ztratit, odhodlali v květnu roku 1625 ještě jednou k boji za náboženskou a poli
tickou svobodu. Válka trvala až do listopadu 1626. Během této doby selští protestanti nejmé
ně třikrát vyhráli a dokonce již v Enži uzavřeli smír mezi sebou a vyslanci rakouských kato
lických stavů. Ten ale vévoda  Maxmilián na naléhání jezuitů neuznal za právoplatný, a tak 
válka pokračovala a skončila 30. září 1626 úplným povražděním 40 000 protestantů bojujících 
za svá práva. Zajatí šlechtici, kteří vedli povstání byli v březnu a dubnu 1627 popraveni.

Jezuité dostali od  Ferdinanda II. zcela volnou ruku, kteří toho náležitě využili. Celé  Ra
kousko bylo ve velmi krátké době pokatoličtěno s co největší přísností a nesmlouvavostí. Za 
tuto práci dostali jezuité roku 1636 darem a do dědictví několik honosných domů ve Vídni a 
statky Žíreč a Šaclíř v Čechách zkonfiskované Adamovi Trčkovi.

10.7   Majetkové intriky jezuitů v Rakousku
Po smrti Ferdinanda II. roku 1637 nastoupil na rakouský trůn mírný panovník Ferdinand 

III. (1637 – 1657), který, i přestože byl vychován od jezuitů, nepřipustil, aby měli na jeho 
panování vliv. Byl snášenlivý i v náboženství a upustil od pronásledování protestantů. Za jeho 
vlády bylo v Dolních Rakousích ještě 42 hraběcích rodů a 20 rytířských rodů, které byly pro
testantského, evangelického vyznání a které přežily hrůzy předchozího pokatoličťování.

Když zemřel, nastoupil na císařský trůn jeho syn  Leopold I. Habsburský (1658 – 1705; 
v letech 1657 – 1705 také  český a uherský král), který byl opět odchovanec jezuitů, ale byl 
jich poslušen, takže jim byl poddán i jako vladař a to i proti své vůli. Proti své vůli měl také 
jezuitského  zpovědníka  Filipa  Müllera,  kterému se  musel  svěřovat  nejen  ve  věcech  sou
kromých, ale i  státních a vojenských. (Jedním z Leopoldových jezuitských zpovědníků byl 
také kněz Balbach).
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Neměl dostatek sil ani odvahy, aby se jim vzepřel i v rozdávání darů, které si vynucovali 
stále víc a víc. Proto jezuité hltali jeden majetek za druhým stále žehrajíce, jak je to málo a jak 
je potřeba nových a nových domů a pozemků.

Tomuto nesmyslnému rozdávání rakouského majetku učinil přítrž pouze nejvyšší úředník 
císařského dvora, hofmistr a  Leopoldův první tajný rada  Václav František Eusebius z Lob
kovic. Nejenže přísně evidoval, co všechno již jezuité na Leopoldovi I. vyžebrali, ale sám po
čet darů snižoval, jak jen mohl.

Je známo, že mnoho darů, které už měli jezuité přislíbené, se nakonec jezuitům nedostalo, 
protože hofmistr jednoduše listiny, které měl opatřit darovací pečetí, roztrhal, což Leopold po
tají jenom uvítal. Tímto způsobem hofmistr předešel odevzdání například Kladského hrabství 
a města Štýrského Hradce do spárů jezuitů. Zachráněno však bylo i mnoho jiných měst, domů, 
objektů, klášterů a pozemků.

Podobně tomu bylo i s předáním jednoho velmi bohatého statku, který na neustálé žebrání 
jezuitů nakonec Leopold I. ve slabé chvíli přislíbil, i když to bylo ve skutečnosti proti jeho vů
li. Ale Václav z Lobkovic celou situaci skvěle zachránil. Vymohl si na císaři, aby směl za něj 
celou záležitost vyřídit sám, což mu také císař s velikou úlevou přenechal, zvláště když po
znal, jak odvážně jeho úředník s jezuity jedná.

Když pak jezuité žádali Lobkovice, aby jim příznivě vyřídil žádost o předání statku i s po
zemky, zeptal  se jich  Lobkovic,  zdali  jsou ochotni podrobit se výroku božského Spasitele. 
Když zbožní otcové k tomu svolili, ukázal jim Lobkovic na zkrácený nápis na kříži: „J.N.R.J.“ 
a pravil: „V těchto písmenech jest rozhodnutí vaší žádosti, jako by je vyslovil sám Kristus.“ 
Jezuité však pokrytecky odpověděli, že neznají žádného jiného výkladu těchto písmen, než 
jen:  „Jesus  Nazarenus Rex Judaeorum (Ježíš  Nazaretský,  Král  židovský)“ Kníže  Lobkovic 
usmívaje se, pravil:  „Páni páteři neumějí dobře čísti,  že? Pro vás to zní takto: Jam Nihil  
Reportabunt Jesuiti (Již Ničeho Neodnesou Jezuité)“ a s úsměvem je opustil. (T.V. Bílek: Dě
jiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 204).

Kníže Lobkovic byl jezuitům trnem v oku. Věděl, že se hrabě Jiří Ludvík ze Sizendorfu stal 
roku 1656 díky jezuitské protekci předsedou dvorní komory a ministrem financí a že tohoto 
svého úřadu zneužíval jen k prospěchu jezuitů a svému, takže za dobu jeho úřadování bylo 
zpronevěřeno přes 18 milionů zlatých. Kníže  Lobkovic císaře před hrabětem  Sizendorfem a 
jeho špatným hospodařením s penězi varoval, ale bázlivý Leopold se do toho raději nepouštěl. 
Dále hraběti Sizendorfovi důvěřoval, neboť předpokládal, že to nebude tak zlé a horké, jak to 
kníže Lobkovic stavěl.

Zato na základě jezuitských pomluv a neustálého očerňování ztratil kníže Lobkovic u císaře 
důvěru, zvláště když se císař od jezuitů dozvěděl,  že si  Lobkovicova manželka  Augustina 
Sofie ze Sulzbachu nechává v Roudnici konat veřejné evangelické bohoslužby a že je to „ka
cířka“.

16. října 1674 byl proto císařským rozhodnutím ze všech svých hodností a úřadů kníže 
Lobkovic sesazen a musel do tří dnů opustit dvůr a zdržovat se až do odvolání pouze na svém 
statku v Roudnici v Čechách jako vězeň a vyhnanec. Nesměl ani žádat jakéhokoliv vysvětlení, 
aby se dozvěděl příčinu svého sesazení a pokud by toto porušil, bylo mu vyhrožováno ztrátou 
života i ztrátou jeho statků. Tak mocný byl vliv jezuitů, že i císař kvůli nim propustil svého 
nejlepšího a nejvěrnějšího rádce s nespravedlivou a veřejnou hanbou.

S Lobkovicovým pádem padla poslední hráz, která ještě překážela rozšiřování moci a vlivu 
jezuitů u císařského dvora. Jenom v samotném císařském hradu bylo na 250 jezuitů, kteří byli 
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spojeni s ministrem financí hrabětem  Sizendorfem a zpronevěra peněz nyní nabyla neuvěři
telných rozměrů.

10.8   Císař Leopold I. – více štěstí než rozumu
Císař  Leopold I. Habsburský se však již brzy přesvědčil, že kníže  Lobkovic měl pravdu, 

když ho před tímto hrabětem Sizendorfem varoval. Roku 1680 se z nějakých příčin musel v 
Praze zdržet víc než předpokládal a tehdy ho ještě stačili navštívit a varovat proti  Sizendor
fovi pánové arcibiskup hrabě  Jan z Valdštejna a hrabě  Kinský.  Své výpovědi také doložili 
pádnými fakty, které už předkládal kníže Lobkovic.

Císař  ještě  z  Prahy okamžitě  svého  ministra  financí  odvolal  a  propustil,  ale  hrabě 
Sizendorf,  předstíraje, že právě koná  Duchovní cvičení,  utekl do jezuitského profesorského 
domu, kam sebou přinesl i všechny nakradené klenoty, zlato a stříbro.

Když císař  Leopold I. poznal, jak ho hanebně ke svým záměrům jezuité zneužívali, ne
odevzdal jim svého syna Josefa do výchovy, ale svěřil ho do péče zbožnému, učenému a ne
předpojatému knězi  Františku Ferdinandovi Rumlovi. Jezuité se chtěli vší silou a všemi in
triky mladého arcivévody zmocnit, ale nepodařilo se jim. Jeho učitel byl stále při něm a nic 
nepomohlo ani to, že císaře a jeho syna jezuité strašili  a snažili se je  vyděsit představou o 
jejich nevěrnosti jezuitskému řádu.

Přes  všechny své  podlosti  však  nebyli  jezuité  z  Rakouska vyhnáni.  Císař  jim dokonce 
znovu vyšel vstříc, když Uhry žádaly o vyvýšení protestantských stavů na úroveň katolických. 
Tehdy tuto jejich žádost zamítl stejně tak jako žádost o vypovězení jezuitů z této země. Začal 
jim opět dávat různé dary v podobě domů pro jejich koleje a pro kolej v Linci určil dar 1 000 
zlatých ročně.

Jako svého zpovědníka si také vybral jezuitu Engelberta Bischofa, který byl však naštěstí 
jen jezuitou podle jména, ale ne svým přesvědčením. Byl velmi poctivý a nezneužíval toho, že 
je zpovědníkem císaře. Proto také neodevzdával řeholnímu generálovi do Říma žádné infor
mace.

Tím se ovšem Bischof vůči svému řádu velmi těžce provinil a byl předvolán až k samotné
mu generálovi. Císař se ho diplomaticky snažil všelijak vysvobodit a jeho cestu do Říma zru
šit. Ale všechny císařovy snahy zůstaly marné. Pro jezuitského zpovědníka si dokonce přijel i 
zvláštní papežův zmocněnec, který trval na tom, že se s ním musí Bischof okamžitě odebrat 
do Říma.

Císaři však už došla trpělivost a rázně papežskému zmocněnci řekl, že když generál o to 
tak usiluje, aby honem jel  Bischof do  Říma a nehledí na císařskou žádost, že tedy nepošle 
Bischofa do Říma samotného, ale že mu jako ochranu dá sebou všechny jeho spolubratry žijící 
ve všech rakouských zemích, ale že se potom v těchto zemích také nesmí žádný jezuita již 
nikdy více ukázat. Tato rozhodná slova se neminula svého účinku, neboť  Bischof zůstal ve 
Vídni u císaře a již nikdo na něho nenaléhal, aby do Říma odjel.

10.9   Císař Josef I. Habsburský
Po smrti  Leopolda I., za vlády jeho nástupce na rakouský a český trůn, císaře  Josefa I. 

Habsburského (1705 – 1711), neměli jezuité na státní záležitosti téměř žádný vliv, nebot to 
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byl jeden z mála habsburských panovníků, kteří neměli jezuitské vychovatele a rádce. Josefu 
I.  byly jeho  učitelem vštípeny  zásady  svobodné vůle,  rozumu a  svobodného rozhodování. 
Navíc si mladý panovník velmi dobře pamatoval všechny zrady, kterých se jezuité dopustili 
proti jeho otci ve Španělsku, Tyrolsku a v Uhrách. Z celé své duše jezuity nenáviděl a hned jak 
nastoupil na trůn a uchopil vládu do svých rukou, vypověděl ze všech svých zemí jezuitu Wi
demanna, který drze a nestydatě při pohřbu císaře Leopolda I. ve Štěpánském chrámu v po
hřební řeči dokazoval, že jen panovníci, kteří byli vychováni od jezuitů vždy vládli šťastně a 
požehnaně. Za Josefa I. také odcházeli čeští exulanti do emigrace, konkrétně do Slezska, kde 
byla rozšířena  náboženská svoboda. Jejich emigrace se jim brzy vyplatila, neboť roku 1711 
nastoupil  Karel  VI. (1711  –  1740),  který začal  protestanty ve  svých  zemích  znovu  silně 
omezovat, utlačovat a nakonec tvrdě pronásledovat. To vzbudilo další vlnu migrace českých a 
moravských protrestantů mimo hranice habsburských držav, konkrétně nyní do luteránského 
Saska.

Politické pozadí této doby nebylo pro panovníka  Josefa I.  vůbec jednoduché. Ze všech 
stran  byl  na něho vyvýjen tlak,  a  to  jak ze  strany římskokatolických tak  i  evangelických 
panovníků a představitelů církví:  „Josef I., ještě připustil přijetí trestního zákona z r. 1707,  
který stanovil hrdelní tresty pro kacířské kazatele, učitele, emisary, ve skutečnosti  se takto 
přísná ustanovení neuplatňovala. Josef I.  však ustoupil  evangelickým panovníkům v říši  a  
švédskému Karlu XII., kteří protestovali  proti tomu, že ve Slezsku byla potlačována práva 
evangelíků,  zaručovaná vestfálským mírem. Na Karla XII.  se  obrátili  evangelíci  osobně s  
prosbou o pomoc r. 1706 při jeho tažení Slezskem proti Sasku, podle nové smlouvy se Švéd
skem r. 1707 byli slezští evangelíci politicky zrovnoprávněni s římskými katolíky, dostali zpět  
stojednadvacet uzavřených luterských kostelů a povolení ke stavbě šesti kostelů nových. Tyto  
události nalezly živý ohlas v Čechách a na Moravě, odkud se evangelíci – přes přísné zákazy  
– hrnuli do nejbližších nových evangelických kostelů slezských v Hirschbergu (Jelenia Góra) 
a Těšíně.

Na Litomyšlsku sepsali  evangelíci  téhož roku švédskému králi stížnost na své pronásle
dování a utrpení, jménem 7 000 lidí ji podepsalo několik set osob. Stížnost se nepodařilo do
ručit, úřady celou záležitost odhalily a její účastníky přísně potrestaly. Karel XII. byl vázán  
válkou v Rusku, jeho porážkou v r. 1709 a pozdější smrtí švédský zájem o náboženské poměry 
v habsburském soustátí končil, k zásahům do vývoje v Čechách a na Moravě (na rozdíl od  
Slezska) nedával vestfálský mír také žádné oprávnění.

Ale hnutí na Litomyšlsku ukázalo, že čeští evangelíci nejsou zdaleka umlčeni. Josef I. ve  
snaze překonat všestranné zaostávání habsburských držav zamýšlel provést řadu oprav – mj.  
univerzitních studií, revizi Obnoveného zřízení zemského, rozšíření stavovských práv a spojení  
Čech a Moravy opět v jeden užší celek. Byla naděje, že dojde i na nápravu náboženských po
měrů ve prospěch českých evangelíků. Josef I. však zemřel a z veškerých oprav sešlo. Násle
dující  vláda jeho bratra Karla VI.  (1711 – 1740) pak přinesla evangelíkům nový zvýšený 
útisk. Namísto svobody nebo uvolnění stíny doby barokní opět zhoustly – hrozné doby protire
formace přešly v nejhlubší temno.“ (J. Fiala: Hrozné doby protireformace, str. 156 – 157).

10.10   Tyrolsko – Kanisiova bašta
Tyrolsko patřilo císařovi  Ferdinandu I., a proto i do této země povolal svého oblíbeného 

jezuitu  Kanisia. Tento neúnavný jezuitský „misionář“  německých zemí si zde napřed získal 
velikou přízeň u dvorních arcikněžen a šlechtičen. Tyto dámy se pak samy začaly přimlouvat, 
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aby jim císař Ferdinad poslal více jezuitů. Ti brzy po svém příchodu založili za finanční pod
pory císaře kolej v Insbruku a v Hallu.

Po císařově smrti nastoupil na tyrolský trůn jeho druhý syn Ferdinand (1564 – 1595), který 
byl  vůči protestantům nepřátelský a nechával se snadno jezuity ovlivňovat. Podařilo se jim 
přesvědčit ho i ke krvavému pronásledování protestantů. Ferdinand Tyrolský byl velikým pří
znivcem jezuitů,  ale přesto do  Tyrol povolal  františkánského kněze  Jana Nasa,  aby svým 
učením zamezil šíření Lutherovy reformy.

Nasus byl vynikající řečník a roku 1572 se stal dvorním kazatelem insbruckého kostela. 
Dobýval řadu prokatolických úspěchů zvláště u dvora. Pak byl jmenován jako tajemník a rád
ce arcivévody v Insbruku.

Jezuité však  Nasu nenáviděli  a snažili  se tyrolský dvůr přesvědčit,  že  Nasa je ve sku
tečnosti kacíř a že patří na hranici. Ale Nasus se dovedl jezuitům ubránit a ve svých kázáních 
jim zasazoval kruté rány, když odhaloval jejich záměry, pohnutky a cíle, za kterými šly cestou 
intrik, politikaření, diplomacie, lstí a podvodů. Nazýval je pokrytci, lháři, svatoušky a zrádci. 
Veřejně ukazoval na to, jak zneužívají zpovědi a po jakých tajemství a intimnostech touží a ja
kými způsoby to z lidí dovedou vytáhnout.

Jezuité zuřili nejvyšší měrou, ale Nasus byl oblíbenější ještě víc než předtím. A když jezui
té Nasa pomlouvali až u císařského dvora a ve Vatikánu, opět ničeho nedosáhli. Knížata a bis
kupové tohoto františkánského kazatele zvali z místa na místo, aby jim v kostele, klášteře 
nebo jen tak volně ve městě kázal. Sám papež ho zprostil obžaloby a naopak ho vyznamenal 
za rozvoj katolické víry udělením biskupského stolce s biskupskou hodností.

10.11   Konec tyrolských protestantů
Po smrti Ferdinanda připadlo Tyrolsko císaři Rudolfu II., které je roku 1602 předal svému 

bratru  Maxmiliánovi a pak roku 1618 toto hrabství přešlo do majetku  Leopolda štýrského. 
Protože však neměl žádného dědice, rod roku 1665 vymřel a země připadla císaři Leopoldu I.

Od smrti  Nasa, který byl jezuitskému řádu velikou překážkou, byli pak jezuité u moci a 
svým vlivem po celou tu dobu dusili  protestantství co nejvíce. Tím byl duševní život této 
země hodně na útlumu.

A protože se jezuité obávali, že tyrolští protestanti znovu nabudou dech a vzchopí se, tajně 
povolali bavorského vévodu Maxe Emanuela, aby se svým vojskem přijel podpořit katolickou 
víru.

Bavorský vévoda skutečně přijel, a to i s francouzským maršálkem Villarsem. Jezuité je na 
své univerzitě uvítali slovy Bible: „Ó Emanueli, králi a náš zákonodárce, na tebe národy če
kají, neboť jsi jejich vykupitel. Přijď a vysvoboď nás!“. Tyrolským stavům jezuité radili, že 
mohou bavorskému vévodovi přísahat věrnost bez výčitek svědomí.

O tom, že se jednalo o čistou zradu vůči  Tyrolsku není třeba ani pochybovat. Dokonce 
jezuité museli vyzradit i všechna místa průsmyků a cest, aby mohlo bavorsko – francouzské 
vojsko do  Tyrol bezpečně vstoupit  a beze ztráty jediného muže rychle  obsadit  celou zem 
včetně  Insbruku. Stejně tak museli vyzradit i  vlastní polohu země, která nebyla všeobecně 
známá, což protestantům hledajícím úkryt před Římem plně vyhovovalo.

Jezuité  plánovali,  že  si  z  Tyrol udělají  za  pomoci  bavorského vojska  jezuitskou baštu. 
Tyrolské stavy se ovšem vzchopily k obraně, bavorské vojsko vyhnaly a vyhnaly i většinu 
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jezuitů. A kdyby neodešli i jezuitští lektoři z jezuitské univerzity v Halle a Insbruku, byly by 
bývaly tyrolské stavy zničily celou  univerzitu, jakou měly vůči jezuitům nenávist za jejich 
okupaci země.

10.12   Štýrsko – rychlá katolizace
Ve Štýrsku měli jezuité větší pole působnosti než v Tyrolsku, protože třetí syn Karel jezui

tům důvěřoval a země, které mu po smrti jeho otce připadly, byly více protestantské než kato
lické.  Karel však chtěl mít katolické náboženství jako hlavní systém, proto si na  generálu 
řádu Borgiovi vyžádal několik členů Tovaryšstva Ježíšova. 12. listopadu 1573 jim ve  Štýr
ském Hradci založil novou kolej a věnoval jim kostel i s městskou farou a k tomu 2 200 zla
tých ročního příjmu. Kromě toho je vybavil mnoha výsadami a svobodou v jejich duchovní, 
misijní a pastorační činnosti.

Na kolej se brzy začalo hlásit mnoho chlapců, proto jezuité založili seminář pro chudší 
mládež a seminář pro šlechtickou mládež. Oba ústavy dostávaly velmi hojně různých darů, 
zvláště pozemků v hradeckém okolí, dále peněz a nových statků v Antalu včetně kláštera v Ju
denburku, lesy a několik mýt. Kromě toho museli na tyto jezuitské ústavy přispívat i dolnora
kouští preláti, kteří to ovšem činili s velkým odporem.

Štýrští šlechtici brzy v jezuitech rozpoznali zárodky budoucích nepokojů, převratů a válek. 
Začali proto usilovat o to, aby byl tento jezuitský řád ze země vypovězen. Arcivévoda Karel si 
však jezuity nechtěl znepřátelit, proto je nevypověděl, ale aby protestanty uspokojil, rozšířil 
jim náboženskou svobodu o některá další práva, která do té doby platila pouze jen ve  Štýr
ském Hradci. Rozšířená práva se pak vztahovala i na taková města jako Judenburg, Celovec a 
Lublaň. Ovšem ve skutečnosti tajně doufal, že pomocí jezuitů později všechny tyto svobody 
bude moci protestantům zase odejmout.

10.13   Útlak štýrských protestantů
I když Karel jezuitskému řádu nadržoval a všemožně jim v protireformaci pomáhal a také 

sami jezuité se činili, přesto se protestantská víra ve Štýrsku šířila a sílila neuvěřitelnou rych
lostí. Ve všech starorakouských zemích se do rukou protestantů dostaly dokonce i úřady, a to i 
ty nejvyšší. Vlivem vyhlášených svobod mohli být protestanty ve mnohých městech, jako na
příklad ve  Štýrském Hradci i  měšťané. Dokonce se stalo, že městské úřady mnoha měst v 
obavě proti vlivu katolíků a hlavně jezuitů si schválily zákon, že měšťanem se smí stát jen 
člověk protestantského vyznání.  Štýrsko se  jezuitů  velice  obávalo  a  města  vydávala  sebe
obranné zákony znemožňující jezuitům činnost v těchto městech na nejvyšší možnou míru.

Za takových poměrů dotírali jezuité na arcivévodu Karla stále více a silněji, aby postupují
címu protestantismu učinil konec. K žádosti se přidal i papež, který mu dokonce poslal 40 000 
skudů s příslibem ještě hojnějších podpor a darů, pokud  Karel samospasitelnou katolickou 
víru ve svých zemích zavede, jedno jakým způsobem. Papež sám v listu naznačoval, že nejú
činnější způsob je mocí zbraní.

Arcivévoda se rozhodl s protestantstvím své země skoncovat a začal protestantům jejich 
práva a výsady postupně ubírat. Na jeho rozkaz začaly být páleny všechny protestantské knihy, 
na místa protestantských úředníků začali  být dosazováni katoličtí  faráři,  školství  se začalo 
plnit  jezuitskými  učiteli,  začaly  vznikat  katolické  kontrolní  orgány  dohlížející  na  plnění 
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nových, tentokrát již prokatolických zákonů. Tak byla moc  protestantů a jejich obrana vůči 
jezuitům prostřednictvím mnohých zákonů a městských nařízení úplně rozbita.

Tím vznikla proti jezuitům veliká nenávist a bouře šlechticů i prostého lidu. Stávalo se, že 
v mnohých městech byli jezuité protestanty z ukořistěných úředních míst nebo ze škol nebo z 
kostelů vyháněni. Jezuité byli dokonce i uvězněni nebo dostali výprask a pak byli z města vy
povězeni.

Arcivévoda  Karel však na to nedbal. Na žádost jezuitů povýšil jezuitskou kolej ve  Štýr
ském Hradci na univerzitu, čímž ponížil zdejší protestantskou stavovskou školu, kde byl na
příklad roku 1594 slavný hvězdář  Jan Kepler ustanoven za učitele matematiky a morálky a 
který tam v této funkci setrval až do zrušení této školy arcivévodou Ferdinandem roku 1599. 
Po zrušení této školy byli  všichni protestantští  učitelé ze  Štýrska vypovězeni kromě  Jana 
Keplera, jehož hvězdářské práce byly již natolik závažné a věhlasné, že byla učiněna výjimka 
a Jan Kepler pokračoval za stejný plat jako učitel stejných oborů na jezuitské univerzitě. Byl 
však z jezuitů velmi nešťastný a tak na přímluvu hvězdáře Tycha de Brahe dostal roku 1600 
místo dvorního matematika v Praze u dvora císaře Rudolfa II.

Jezuitská univerzita byla kromě bohatých ročních platů 4 200 zlatých a později až 6 200 
zlatých vybavena i mnoha výsadami, vlastními pravomocemi a téměř neomezenou svobodou. 
Mimo to bylo univerzitě přisouzeno 40 vozů soli, dostala monopolní právo lovit ryby v řece 
Muře (největší rybonosné řece Štýrska) a obdržela dar v podobě honosné, rozsáhlé zahrady.

10.14   Jezuitský král Ferdinand a Maxmilián
Po smrti arcivévody  Karla (1590) začalo protivenství protestantů intenzivně sílit. Vzdo

rovali nejprve arcivévodovi  Arnoštovi (jeho zpovědníkem byl jezuitský kněz  Scherer) a pak 
Matyášovi.  Protestanti žádali  obnovení  neomezených  náboženských  svobod a  vypovězení  
jezuitů ze země.

Nástupce arcivévody Karla na štýrský trůn, dvanáctiletý Karlův prvorozený syn Ferdinand 
(pozdější římskoněmecký císař  Ferdinand II.), měl díky své matce  Marii, dceři bavorského 
vévody Albrechta V. a díky svému poručníkovi  Vilému V. jezuitskou výchovu v  Ingolstadtu. 
Byl slepým nástrojem v rukou jezuitského řádu stejně tak, jako jeho spolužák, syn Viléma V., 
pozdější bavorský vévoda Maxmilián I. Zhoubné zásady jezuitské výchovy zanechaly v jejich 
duši takový vliv, že když se potom dostali tito dva k moci, dělali podobnou politiku jako král 
Filip II., který jim byl jezuity dáván po celou dobu jejich výchovy za příklad jako věrný syn 
katolické církve. Jak lze snadno z dějin vypozorovat, vykrystalizovala nakonec politika těchto 
dvou jezuitů – panovníků – do krveprolití a pod usměrňováním jezuitů vyústila pak do třiceti
leté války. Právě tito dva panovníci byli pod vedením jezuitů jejími hlavními původci.

Ve svých osmnácti letech byl arcivévoda Ferdinand jezuity přemluven a jako poutník ode
šel do italské Lorety a potom do Říma k papeži Klementu VIII. Tam mu svatosvatě slíbil, že 
bude katolické náboženství bránit a rozšiřovat všemi možnými prostředky a že udělá všechno 
proto, aby v jeho dědičných zemích byla výhradně samospasitelná katolická církev jako jedi
ná. „Ačkoli byly jeho schopnosti zcela prostřední, silným a nebezpečným jej činilo jeho hlu
boké  náboženské  přesvědčení,  jeho  názor,  že  svoboda vyznání  nekatolíků  a  nekatolických 
stavů je stálou urážkou Boha, a že každý ústupek učiněný nekatolíkům je hříchem.“ (K. Krof
ta: Bílá hora, Tiskový odbor České státoprávní demokracie, Praha, 1918).

183



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 10

10.15   Konec naděje štýrských protestantů
A arcivévoda Ferdinand tomuto slibu do detailu dostál. Roku 1596 po návratu z Říma na

stoupil vládu ve Štýrsku a obklopil se jezuity. Jeho osobním zpovědníkem byl například jezui
tský páter Štěpán Rimel, jeho nástupcem se pak stal jezuitský kněz Jindřich Blyssem, po jehož 
skonu přešel úřad zpovědníka na hradeckého jezuitského rektora  Bartoloměje Villera a po 
něm si vybral císař na doporučení jezuitského generála nového zpovědníka vídeňského profe
sora teologie jezuitského pátera Becana.

Nikdy bez nich neudělal ani jeden krok. Jezuité byli jeho zpovědníci i jeho ochrankou. Dva 
jezuité byli také neustále v jeho předsíni a mohli k němu vcházet v jakoukoliv dobu, třeba i v 
noci, pokud mu chtěli udělit nějaké rady. Často s nimi i stoloval. S jinými dvěma zpovědníky, 
jezuitskými knězy Vilémem Lamormainem (zpovídal Ferdinanda a působil na něj až po smrti 
jeho  předchozího  zpovědníka  jezuitského  kněze  Becana v průběhu  téměř  celé  třicetileté 
války) a Janem Weingartnerem podstupoval v jezuitské koleji Duchovní cvičení. Všichni Fer
dinandovi jezuité během celé doby svého působení na panovníka neustále naléhali a dohlíželi, 
aby provedl totální vyhlazení protestantů ve všech svých zemích. A výsledek byl pro Evropu 
přímo katastrofální.

Arcivévoda  Ferdinand vydal  podle jezuitských rad roku 1599 dekret,  který téměř  celý 
sepsali jezuité a kterým se nařizovalo, aby všichni protestanti od nejstaršího po nejmladšího, 
všechny rodiny i se svou čeledí začaly chodit ke zpovědi, povinně se účastnily katolických bo
hoslužeb a mší, přijímaly „pod jednou způsobou“ a podrobily se tak všem obřadům katolické 
církve včetně postů. Návštěvy protestantských bohoslužeb a jejich konání bylo stíháno přísný
mi a tvrdými tresty, neboť to dekret nazýval  kacířstvím. Každý musel povinně pod pokutou 
500 dukátů odevzdat úřadu všechny protestantské knihy, které ještě po předchozím pronásle
dování zůstaly. Před úřadem se pak spálily. Každému hrozily těžké tresty za sebemenší pode
zření, že má protestantské myšlení a cítění, což by se projevilo v řeči nebo například v po
směšných písních na katolické duchovenstvo.

Všichni protestantští kazatelé museli do určité hodiny okamžitě Štýrsko,  Korutany a další 
země, které spadaly pod vladařství Ferdinanda opustit a pokud by se opovážili jen překročit 
hranici  království,  okamžitě  jim  hrozilo  doživotní  uvěznění.  Všechny „kacířské“  školy  a 
univerzity byly s okamžitou platností uzavřeny, výuka zrušena a pokud kdo chtěl ve studiu 
pokračovat,  museli  rodiče takového studenta i student sám se podrobit  zkoušce u faráře v 
místě bydliště, který pak napsal buď kladný posudek a doporučení nebo záporný posudek a 
zamítnutí.  Kromě toho bylo všem  protestantům s okamžitou platností  zrušeno občanství a 
veškerá lidská a existenční práva, takže mohli být beztrestně týráni, mučeni a zabíjeni jako 
pouhá divoká zvěř. Jejich majetek podléhal okamžité konfiskaci nebo úplnému zničení. Po
chopitelně, že nesměli mít žádné veřejné, byť i sebemenší funkce. Jejich právo na existenci a 
život bylo zákonem zcela zamítnuto.

Ferdinand také ustanovil  jezuitskou kontrolu,  která  se  stráží  300 vojáků obcházela  na
prosto neplánovaně a nekontrolovatelně všechny hrady, zámky, města a vesnice a sledovaly 
důsledné plnění dekretu. Jezuité zastávali nejdůležitější a nejvyšší místa ve vládě, na soudech 
a úřadech. Proto měli kontroloři přístup kamkoliv a nikdo jim nesměl nic odepřít. Sami o sobě 
prohlašovali, jak píše  Bílek, že „jsou to milosrdní apoštolové míru a lásky“, ale svou moc 
ukazovali zbraněmi a mučením protestantů.

184



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 10

Tento kontrolní orgán byl současně i soudem s veškerou soudní pravomocí bez možností 
odvolání se k arcivévodovi. Během jedné chvilky docházelo tedy k zatčení, souzení, odsou
zení a k potrestání.

10.16   Násilné pokatoličtění Štýrska
Vpád do města probíhal následovně: Před jezuity byli  vojáky přivedeni všichni od nej

mladšího po nejstaršího, kteří byli buď v podezření, že zastávají Lutherovo učení nebo o kte
rých se to i přímo vědělo. Na místě se museli okamžitě zřeknout svého protestantského vy
znání a byli vyzváni k přijetí katolické víry. Když se kdo zdráhal upustit od svých „bludů“, 
býval buď zbit do krve a až do odpadávání masa z kostí, nebo byl různými způsoby mučen 
(včetně dětí) a nebo musel zaplatit, byl-li to bohatý kupec nebo kníže, pokutu 2 000 dukátů. 
Když ani to nepomohlo, byli ze země okamžitě vypovězeni, což muselo splnit město na své 
náklady. Jejich majetek byl zkonfiskován a pokud to byl šlechtic, desátý díl majetku připadl 
koruně a za zbytek musel šlechtic před tím, než byl vyhnán ze země ještě pohostit vojáky této 
kontrolně – soudní družiny, což mělo za následek úplné vydrancování a zničení jeho majetku.

Všechny protestantské kostely a chrámy byly vyhozeny střelným prachem do povětří, pro
testantské hřbitovy byly se vším všudy zbořeny, kosti protestantů a nebo jejich mrtvoly byly 
vyhrabávány ze  země s  tím,  že  znesvěcují  posvátnou  katolickou půdu hřbitova  a  že  ruší 
klidný, věčný spánek pravověřících katolíků a pak byly naházeny na hnojiště nebo do hro
madných hrobů. Na místa, kde stávaly dřív protestantské chrámy a sbory, byly postaveny ši
benice a kola katů na postrach protestantům.

Ve  Štýrsku byl velmi oblíben protestantský kazatel  Šimon Hensinger,  který ve  Štýrském 
Hradci veřejně a neohroženě hlásal protestantskou víru. Byl uvězněn i se svoji manželkou a v 
noci byli oba ve vězení zardoušeni.  Ferdinand prohlásil, že buď všichni přijmou katolickou 
víru, nebo všichni budou vyhlazeni. Jeho heslem bylo, že raději bude vládnout pustině a rui
nám, než aby vládl kacířům.

A stejně tak se řádilo i v ostatních zemích, které patřily štýrské koruně: Korutanech, Kraji
ně a  v  Gorickém hrabství.  Mordováním  protestantů a  pronásledováním i  jejich  literatury 
jezuité  nadobro  zlikvidovali  veliké  množství  slovinských písemných památek a  téměř  tak 
úplně vyhladili památku celého národního slovinského písemnictví. Katolická literatura, která 
pak nastoupila, přinášela sebou umrtvení duševního a duchovního života.

10.17   Ferdinandovy další plány
Tak se Ferdinandovi podařilo v průběhu čtyř let zavést katolictví ve všech svých zemích, 

což mělo za následek, že tyto země byly naprosto zničené, vydrancované a umrtvené po strán
ce duševní, duchovní i šlechtické. Mnoho šlechtických protestantů uteklo do Čech a Uher. Zde 
líčili takové hrůzy a útrapy, které museli pro svou víru podstoupit, že tím byly tyto národy pro
buzeny. Začaly se proto již dopředu chystat na setkání s Ferdinandem. Začaly připravovat od
por a povstání, neboť se vědělo, že se jednou stane císařem a že pak bude vládnout i těmto 
ostatním zemím. Již tušily stejný osud, jaký se odehrál ve Štýrském panství.

Jezuité byli už všeobecně, jak píše Bílek, nazýváni „cizím, zhoubným, zemězrádným a in
trikářským plemenem míroškůdců, podvracečů a rozvracečů, které se pouze snaží pod pláštěm 
náboženství obohatit na úkor země a na nic jiného nepomýšlí, než jak by mohli šlechtické ne
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vinné stavy násilnými prostředky neustále osočovat a štvát proti sobě.“ Obava ze setkání s ar
civévodou Ferdinandem byla veliká a nic nebylo podle tehdejších možností ponecháno náho
dě.

A tato obava se také naplnila. Ferdinand ještě nebyl císařem a už poslal své jezuity do Ra
kouska, do Uher a do Čech, aby v těchto zemích císaře Rudolfa II. připravili půdu pro úplné 
pokatoličtění tak, jako se to podařilo ve Štýrsku a v jeho okolí.

10.18   Uhersko, Sedmihradsko – svoboda Lutherovu učení
V Uhrách a  Sedmihradsku bylo protestantství již roku 1520, tedy už za krále  Ludvíka II. 

Nejvíce ho přijímalo německé obyvatelstvo a protože se protestantství šířilo po království vel
mi rychle, bylo nakonec králem a katolickými šlechtici roku 1524 rozhodnuto, že se už nesmí 
přijímat žádné novoty. Protestantství bylo zakázáno a bylo nařízeno, že kdo přijme „kacířskou 
novotu“, bude bez milosti upálen. Stejně tak bylo rozhodnuto o upálení luteránských a jiných 
protestantských knih.

Ale toto nařízení sněmu proti „kacířům“ z roku 1524 zůstalo pouhou výhružkou, neboť 
Uhry byly silně zaneprázdněny válkou s Turky, takže se Lutherovo učení dál volně šířilo.

Roku 1541 se ujalo ve městech jako Brašov (Kronstadt), v Bystřici, v Schaessburgu, ale i 
jinde po celém Sedmihradsku. Kromě toho se  Uhry a  Sedmihradskem šířilo od roku 1544 i 
Kalvínovo učení, které přijali zvláště Maďaři a Sikulové.

Za vlády  Ferdinanda I.  přijímala luteránství i  uherská šlechta, ale zvláště proto, aby se 
mohla  obohatit  zabavovaným církevním majetkem.  Válka  s  Tureckem Ferdinanda natolik 
svazovala, že si nemohl dovolit rozhněvat si šlechtu nařízením ke katolickému náboženství, 
takže se protestantství šířilo tak volně, rychle a legálně, že ani v samotném Německu nemělo 
takové podmínky a možnosti. Navíc tomu napomáhal i ten fakt, že Lutherovo učení nikdo ne
chápal jako učení nebezpečné vůči státu, jak to papeženci s oblibou říkali. Kromě toho se 
uherská šlechta na základě luteránství mohla z rozmnožení majetkových práv a z nabytí statků 
pouze těšit a radovat. A tak již roku 1557 se přímo v samotných Uhrách naskytla možnost vy
tvořit si v několika reformovaných městech tzv.  Konfesi uherskou, kde katolík neměl mít už 
žádného práva.

A to byl signál k tomu, aby se ze strany katolíků začalo honem něco dělat. Touto konfesí 
byli katolíci pohnuti k větší činnosti a k tomu, aby se samospasitelná katolická církev začala 
urychleně snažit o to, aby se protestanti vrátili zpět do lůna matky katolické církve, neboť hro
zilo rozšíření konfese na další města a pak na celé uherské království.

Roku 1561 byli arcibiskupem Oláhem povoláni do země jezuité. V Trnavě jim pak založil 
kolej, kterou král Ferdinand I. navíc vybavil bohatým opatstvím Széplak. Naštěstí roku 1566 
lehla tato kolej popelem a protože nemohli jezuité najít u místního lidu pochopení natož po
moc, Trnavu opustili. Pozdější úsilí jezuitů o návrat bylo vždy zmařeno domácími nepokoji a 
vleklou tureckou válkou.

10.19   Sedmihradsko – nepřítel jezuitů
Ani  v  Sedmihradsku se  jezuité,  kteří  tam přišli  roku  1579  na  žádost  knížete  Krištofa 

Báthoryho, neudrželi dlouho. Kníže Báthory je pozval v dobrém úmyslu a slepé důvěřivosti, 
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že pozvednou duchovní kulturu země. Za jeho velmi mírné a tolerantní vlády jak k protestan
tům tak i ke katolíkům žili všichni mezi sebou ve vzájemné svornosti a porozumění. Každý si 
mohl svobodně vybrat vyznání, které odpovídalo jeho přesvědčení. Bohoslužby té i té strany 
se častokrát konaly dokonce i vedle sebe pod širým nebem.

Ale příchodem jezuitů, jimž byla v Sedmihradsku vystavena na knížecí náklady velmi dob
ře zařízená kolej, byla vzájemná svornost mezi vyznavači rozdílné víry úplně zničena. Jezuité 
všude rozsévali jen svár, zášť, vztek, nenávist,  nesnášenlivost a nepřátelství  jedné skupiny 
proti druhé. Zvláště ovlivňovali srdce katolíků a tím rušili vzájemnou smířlivost a klidné sou
žití.

Za panování Krištofova syna Zikmunda Báthoryho zneužívali jezuité svého vlivu, který na 
tohoto svého chovance měli, takže z něho učinili nesnášenlivého člověka nenávidějícího ji
nověrce. Kromě toho jezuité vystupovali všude s takovou drzostí, že si zařizovali školy a ko
leje i tam, kde k tomu neměli žádného povolení. Drze a nezákonně si také přivlastňovali pří
jmy a výdělky některých knížecích statků, vtírali se do mocných a bohatých rodin a všude za
čali obracet lidi na katolickou víru.

24. října roku 1588 se proti jezuitům a jejich praktikám postavila na svém sjezdu v Enyedu 
sedmihradská šlechta a měšťanstvo. Sepsali knížeti zvláštní stížnost, kterou také podpořili i 
osobní návštěvou u knížete. Neustálým naléháním na knížete nakonec docílili toho, že pa
tentem ze dne 16. prosince 1588 kníže jezuity z celého Sedmihradska konečně vypověděl.

10.20   Volné šíření protestantství v Uhrách
Uherské země si oddychly. Protestantská víra se znovu volně a bez překážek šířila a Uher

sko i Sedmihradsko přijímali uprchlíky ze Štýrska, ale i z dalších zemí.
Teprve po větším vítězství nad Turky za dob Rudolfa II. se císařská vláda roku 1602 roz

hodla klást pro šíření  luteránství v  Uhrách silné omezení. K tomu začala používat i násilné 
prostředky. V  Košicích a  Varaždině byly protestantům odňaty některé kostely a dány kato
líkům. V některých sedmihradských městech byly protestantské bohoslužby dokonce i zakázá
ny.

Roku 1604 si proto protestantská šlechta a měšťanstvo na prešpurském stavu postěžovali a 
žádali císaře Rudolfa II. aby jim náboženskou svobodu stvrdil zákonem. Král ovšem žádosti 
nevyhověl a naopak zvláštním článkem, který přidal k jejich zákonodárné ústavě obnovil zá
kon vydaný roku 1524 proti všem náboženským novotám. Rozkaz byl vydán už jako platný a 
závazný pro celé Uhersko a Sedmihradsko, aniž by to sněm projednal a schválil, a proto vyvo
lal napřed nespokojenost a pak i obrovské vzbouření.

Teprve  přičiněním gubernátora v  Uhrách,  arciknížete  Matyáše byl  roku 1606 ve  Vídni 
uzavřen mír, jímž byla protestantům propůjčena náboženská svoboda s dodatkem, že to nesmí 
být na újmu svobodě katolické církve, která musí být se svobodou protestantům rovnoprávná. 
A když si Matyáš za podpory protestantské elity roku 1608 vynutil na svém bratru Rudolfovi 
II. odstoupení od  Uher,  Rakous a  Moravy, dosáhla protestantská elita v  Uhersku úplné  ná
boženské svobody, kterou pak král Matyáš povolil i protestantům v Rakousku.

A tak nabylo protestantství v uherských zemích veliké moci, které se katolíci snažili odolat 
opětným povoláním jezuitů do  Trnavy roku 1615. Pro jezuity byly založeny nové koleje v 
Chorvatsku ve Varaždině a v Záhřebě, kde žili již dva jezuité, kteří tam přišli roku 1606. Za
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nedlouho na to bylo pak v Chorvatsku protestantské učení úplně vykořeněno zvláště přičině
ním bána Tomáše Bakáče, který byl velikým nepřítelem protestantů.

Roku 1613 se konal Chorvatský sněm, na kterém bylo jednáno i o vpuštění protestantů do 
Chorvatska. Ale bán Bakáč hodil svůj meč na stůl a zařval: „Pouze s tímto železem, pokud to 
nepůjde jinak, vypudím ten protestantský mor z mých království. Máme tři řeky: Drávu, Sávu  
a Kupu. Jednu z nich dáme novým hostům vypít.“

10.21   Ztížené pronikání jezuitů
Za vlády Ferdinanda II. nastaly v Uhrách nové vzpoury protestantských stavů, které nalez

ly vydatnou podporu v  Bethlenu Gaborovi,  který byl na sněmu zvolen roku 1620 králem. 
Sněm byl shromážděn na protest proti Ferdinandovi.

Novému králi sněm předložil články o náboženské svobodě se žádostí o jejich potvrzení a 
schválení. Ve článcích se pravilo, že luteránské, katolické a reformované vyznání může mít 
nejvýše po třech biskupech, byl pro ně stanoven roční plat 2 000 zlatých a bylo ustanoveno, že 
všechny církevní  statky měly být  odevzdány na podporu  obranyschopnosti  země.  Spis  ve 
zvláštním bodu také žádal, aby byli všichni jezuité ze země okamžitě vypovězeni.

Ale Ferdinandovo vítězství v bitvě na Bílé Hoře učinilo v těchto všech věcech veliký obrat. 
Bethlen  Gabor,  který  podporoval  protestantské  stavy  i  v  Čechách,  musel  roku  1621  v 
Mikulově přistoupit na mír a musel od královského titulu v Uhrách upustit, aby Ferdinand II. 
na oplátku svolil ke všeobecné amnestii a ke stvrzení všech zemských svobod z roku 1606 na 
základech  míru  a  úplné  rovnoprávnosti  mezi  náboženstvím  evangelickým  a  katolickým. 
Články z roku 1620 však byly zrušeny. Ferdinand ovšem nezachoval ani body své amnestie a 
podle jezuitských rad prováděl to, co si jezuité přáli.

Tím jezuité zůstaly v zemi a nebyli vyhnáni. Naopak ostřihomský kardinál Petr Pázmany, 
sám jezuita, odevzdal jezuitům v  Trnavě univerzitu, založenou roku 1624, takže od té doby 
měli jezuité výchovu katolické mládeže ve svých rukou. Navíc měl Pázmany veliký politický 
vliv po celém Maďarsku, kde vládl železnou rukou.

10.22   Jezuité v Chorvatsku, protestantské bouře v Uhrách
Za krále  Ferdinanda III.  (1627 – 1657)  zůstaly poměry v  Uhrách a  Sedmihradsku ne

změněny, neboť tento mírný a pevný panovník byl v náboženství snášenlivý a nepřipustil, aby 
se mu jezuité pletli do jeho panování, i když byl od nich vychován.

Ale za vlády Leopolda I. (1627 – 1705) nabyli jezuité v jeho království velikého vlivu. K 
tomu jim přispěla bezmezná náklonnost  Leopolda Koloniče, ostřihomského biskupa a sou
časně kardinála a primase uherského (1695), který byl snad největším přívržencem jezuitů a 
jejich oddaným nástrojem v tehdejší době.

Roku 1695 se jezuité dostali do Požegy v Chorvatsku, kde si založili kolej s gymnáziem a 
později i s teologickou a filozofickou fakultou.

Na neustálé naléhání jezuitů přemluvil kardinál Kolonič císaře Leopolda k novému proná
sledování protestantů ve všech uherských zemích, které získal posledním uzavřeným smírem 
s Turky v Karlovicích 26. ledna 1699. Na Leopoldovi, svém studentovi, získali jezuité slib, že 
ve svých zemích a zvláště v Maďarsku, bude protestanty pronásledovat až do jejich úplného 
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vyhlazení. Podařilo se jim přimět  Leopolda k podepsání dekretu, který ve skutečnosti téměř 
celý napsali sami.

Jezuité v dekretu mimo jiné prosadili i to, aby byli zvláště přísně trestáni všichni, kdo by se 
od určitého dne zabýval protestantským učením a kdo by od katolické víry nařízené dekretem 
znovu přestoupil k protestantské víře.

Následkem tohoto jezuitského dekretu a jeho důsledným plněním, při kterém „za doprovo
du císařských dragounů uskutečňovali jezuité obracení na víru… Maďaři povstali a vypukla  
válka, která měla trvat téměř celou jednu generaci.“ (J. Huber: Les Jesuites, str. 183).

Roku 1703 se uherská knížata, šlechtici a měšťané proti císaři Leopoldovi, proti jezuitům a 
proti všem katolíkům vzbouřili, a to pod vedením Františka Rakoczyho. Císařský dvůr plně 
spoléhal na řád jezuitů.

Ovšem v tomto povstání se jezuité zachovali k habsburskému rodu náhle zrádně. „Pod ve
dením Františka Rakoczyho bylo povstání vítězné. Vítěz si přál vyhnat jezuity ze zemí, které se  
dostaly pod jejich nadvládu“ (J. Huber: Les Jesuites, str. 183). A to byl pro jezuity signál, že 
musí okamžitě obrátit. Proto jakmile Rakoczy nárokoval zámek Znio, okamžitě mu ho jezuité 
vydali s vysvětlením, že řád jezuitů se přidává k Rakoczymu, neboť pevně věří jeho zbožné a 
velmi milé snaze opětovně získat svobodu pro celou říši. Jezuité se veřejně honosili věrností a 
oddaností věci svobody a věrností i tomuto vůdci povstalců. Dokonce mu stavěli slavnostní 
brány s oslavnými nápisy.

Toto podlé a zákeřné jednání vůči císaři Leopoldovi omlouvali jezuité u vídeňského dvora 
tím, že tak museli jednat „k větší cti a slávě Boží“ proto, aby  Rakoczyho odvrátili  od jeho 
předsevzetí, které chtěl splnit a sice, že po převzetí moci vyžene všechny jezuity z Uher.

10.23   Vyhnání jezuitů z Uher
Ovšem i přes tuto zradu vůči císaři jezuité stejně svému osudu neušli. Roku 1706 v červen

ci  Rakoczy nařídil, aby byli jezuité ze všech zemí, kterým vládl, vyhnáni. Marně se jezuité 
kroutili jako klubko hadů. Marně panovníkovi slibovali, že se již nebudou plést do státních 
záležitostí Uherska a jeho krále, že si nebudou všímat politiky země a míchat se do zájmů krá
lovského dvora. I v této situaci však drze předložili svůj nárok – právo udílet duchovní rady, 
pakli by o to byli kýmkoliv požádáni.

Rakoczy v tom však jasně poznal obvyklý uhýbavý manévr jezuitů a jejich přirozenou zá
kulisní politiku. Pochopil, kam tyto sliby už zase míří a vydal rozkaz k okamžitému vystě
hování všech jezuitů bez výjimek.

Ale na naléhání projezuitských šlechticů a vlivem vlivných ochránců jezuitského řádu přeci 
jen pak výjimku učinil a lhůtu vystěhování pro jezuitské hodnostáře prodloužil až do roku 
1707. Navíc dovolil, aby někteří jezuitští profesoři směli zůstat na jezuitských kolejích a ško
lách v Trnavě a v Košicích dál.

To ovšem byla veliká chyba, neboť se jezuitskému řádu pomocí svých pozůstalých jezuitů 
a projezuitských kompliců podařilo proniknout do povstalecké vlády a infiltrovat ji až k samé
mu Rakoczymu. Následkem toho se jezuité dostaly až do samotného představenstva komise, 
která sestavovala dekrety pro tzv. Szathmárský mír roku 1711, který sice zaručoval všem pro
testantům svobodu vyznání, ale žádosti šlechty a zástupců měst, aby byli jezuité ze země vy
povězeni,  vyhověno nebylo.  A tak se  jezuitům i  přes překážky podařilo  ve všech částech 
Uherského království zůstat.
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Roku 1755 však vzali spravedlnost do svých rukou sami sedláci. Jezuitskému řádu a něko
lika biskupům se postavili na odpor a v některých zemích dokonce vypálili  jejich statky a 
domy, jako například ve Skalici nebo v Záhřebu, protože byli od jezuitů utlačováni.

10.24   Solnohradsko
V bývalém německém arcibiskupství Solnohradsku a v pozdějším Rakouském vévodství se 

protestantství volně  šířilo  již  okolo roku 1525 za  vlády arcibiskupa  Matouše Langa.  Ten 
ovšem protestantům nepřál a snažil se jejich víru potlačit všemi prostředky – i zbraní.

Teprve arcibiskup Jan Jakub (1560 – 1586) dovolil ve své zemi evangelíkům oficiální po
byt. Další arcibiskup Wolfgang Dietrich (1587 – 1611) vydal roku 1588 proti evangelíkům tzv. 
reformační mandát, kterým se nařizoval, že kdo nepřestoupí na katolickou víru, bude do měsí
ce ze země vystěhován. Tím ze země odešla velká většina obyvatel.

Roku 1614 další arcibiskup Marcus Sittich vystoupil proti protestantům ještě přísněji, když 
s mnichy kapucíny procházelo státní vojsko a vyháněli všechny, kdo jen budil podezření, že 
není přesvědčeným katolíkem. Mnoho protestantů odešlo na Moravu a do Rakous.

Roku 1623 bylo pronásledování arcibiskupem Parisem pozastaveno, ale roku 1685 nastaly 
na protestanty opět tvrdé pogromy. Za třeskuté zimy byly ženy, matky a jejich děti nahnány do 
studených domů a kostelů, jejich muži byly ze země vyhnáni, jejich všechen majetek zabaven 
nebo rozbit.

Potom však opět došlo k ukončení pronásledování a evangelíci, luteráni, kalvinisté a další 
protestanti měli pokoj až do roku 1729, kdy se je arcibiskup Leopold Anton, hrabě z Firmian 
pokoušel opět přivést ke katolické víře pomocí jezuitských misionářů, kteří infiltrovali protes
tanty od  základu až  po nejvyšší  kazatele.  Nejhorlivěji  si  počínali  jezuité  Michael  Zech a 
Jáchim Ernst, kteří vypátrali i sebetajnějšího přívržence evangelického učení.

Evangelíci žádali  Německo na základě  Westfálského míru o pomoc, ale arcibiskup, který 
byl usměrňován jezuity, přistoupil roku 1731 k tvrdým násilným prostředkům pokatoličtění 
celé země, dům od domu. Pro neúspěch této akce pak vydal 31. října 1731 patent, aby se 
okamžitě do 8 dnů nekatolíci vystěhovali.

Ale začala krutá zima a tak arcibiskup svolil počkat až do jara, kdy pak v té době opustilo 
Solnohradsko přes 40 000 protestantů, což byla pro zem těžká ekonomická rána, ze které se 
nemohlo vzpamatovat ještě mnoho let  po jejich vystěhování.  Protestanti nalezli  útočiště v 
Prusku, kde jim král vykázal k osídlení Litvu.

10.25   Následky jezuitské invaze
„Se strohou otevřeností obvinil princ Evžen politiku císařského domu a intriky jezuitů v  

Maďarsku. Napsal:  »Rakousko téměř ztratilo Maďarsko kvůli tomu, že pronásledovalo pro
testanty.« Jednoho dne s hořkostí zvolal, že Turkové měli mnohem lepší morálku než jezuité,  
alespoň v praxi. »Jezuité nechtějí pouze ovládat svědomí, ale chtějí mít také právo na život a  
smrt lidí.«

Rakousko a Bavorsko beze zbytku sklízelo ovoce jezuitské nadvlády, prožívalo útlak všech 
pokrokových tendencí a systematickou blamáž lidu.
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Hluboká bída,  která následovala po náboženské válce,  bezmocná politika,  intelektuální  
úpadek, morální zkaženost, strašlivý úbytek obyvatelstva a zbídačení celého tehdejšího Ně
mecka – to všechno byly v těchto zemích výsledky činnosti jezuitů.“ (J. Huber: Les Jesuites,  
str. 183 – 186).
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Kapitola 11

Švýcarsko, Belgie, Holandsko

11.1   Svobodné Švýcarsko a první jezuité
o Švýcarska byli jezuité povoláni ještě před první polovinou 16. století z  Veltlína, aby 
zde mohli působit proti reformační církvi. Ta byla založena roku 1523 Ulrichem Zwing

lim a podpořena a pospravena Janem Kalvínem roku 1541.
D

V rámci svých plánů, měli jezuité zájem rozšířit zdokonalený systém prodávání odpustků i 
ve Švýcarsku, ale švýcarský reformátor Zwingli vystoupil ve své zemi právě proti tomuto pro
dávání odpustků již roku 1529, což u  Švýcarů vyvolalo kladnou odezvu a rostoucí nenávist 
vůči Římu.

Už v té době vyslala papežská stolice františkánské mnichy, kteří pod vedením františkána 
Bernarda Samsona drze vybírali od pověrčivých a důvěřivých obyvatel peníze za odpuštěné 
hříchy  v  minulosti  i  v  budoucnosti.  Zwingli vystoupil  i  proti  nesmyslným poutím,  které 
člověka zanechávají ve svědomí prázdným, dále proti vzývání svatých a proti všem církevním 
obřadům, kde se  hlavně muselo platit.  Roku 1523 podal  radě v  Curychu 67 článků proti 
papežství a na  obranu svobody svědomí každého člověka. Tu získá výhradně respektováním 
Písma svatého a zavrhnutím katolických obřadů, ceremonií a pověrečných dogmat.

Zwingliho učení se ujímalo hlavně v kantonech jako je  Curyšský,  Basilejský,  Mühlhau
senský, Schafhausenský a v Bernu. Zatímco jezuité měli své stany v kantonech Uri, Unterwal
den,  Zug,  Freiburg a  Lucern, kde také předvedli, jak se prostřednictvím „duchovních rad“ 
dovedou míchat do státní politiky země.

Proto byli jezuité švýcarským spolkem okamžitě ze země vyhoštěni, ale vlivem diplomacie 
jezuitského kardinála, arcibiskupa milánského,  Fridricha Borromea, bratra  Karla Borromej
ského, a na jeho doporučení byli jezuité zase roku 1574 povoláni do Lucernu. Tam si založili 
první a hlavní trvalé sídlo a v tomto městě jim dokonce radní magistrátu věnovali kostel a za
řídili jim kolej, ve které začali již roku 1578 vyučovat. Druhé sídlo získali jezuité potom roku 
1582 ve Freiburgu a od basilejského biskupa Blarera získali ještě kolej v Pruntroutu v Bern
ském kantonu.

11.2   Snaha jezuitů proniknout Švýcarskem, jejich vyhnání
Jezuité se však pod rouškou duchovních rad a duchovní pomoci začali znovu míchat do 

státních záležitostí a poznenáhlu znovu skrze intrikářskou diplomacii získávali vliv na poli
tiku země.

Arcibiskup z Milánu, který prosazoval jejich zavedení do Lucerne v roce 1578, si brzy uvě
domil, jaké by to mělo v budoucnu důsledky a požádal svého bratra o radu.

Karel Boromejský se do celé záležitosti vložil, což se dozvídáme od J. Hubera: „Karel Bo
romejský napsal svému zpovědníkovi, že Tovaryšstvo Ježíšovo vládne spíše hlavám politickým 
než náboženským a nabývá příliš na moci, než aby si uchovalo nezbytnou skromnost a pod
danost… Vládne králům a princům a rozhoduje o časných i duchovních věcech. Zbožná in
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stituce jezuitů ztratila ducha, který ji původně vedl, budeme proto nuceni ji zrušit.“ (J. Huber: 
Les Jesuites, str. 131).

Zároveň známý francouzský právník a odborník Etienne Pasquier napsal: „Zaveďte tento 
řád do svého středu a zároveň s ním zavedete rozkol, chaos a zmatek.“ (R. Fülöp–Miller: Les 
Jesuites et le secret de leur puissance, str. 57).

Proto ještě v této druhé polovině 16. století  byli  jezuité zase několika městy  švýcarské 
Konfederace vyhoštěni  a jejich koleje a školy byly uzavřeny. Teprve během 17. století  se 
jezuitům podařilo ve Švýcarsku usadit napevno. Roku 1625 zahnízdili jezuité v městě Sittenu 
ve Vališském kantonu a roku 1646 v Solothurnu.

Ovšem ve  Valisu se  jezuitům dobře nedařilo.  Občané tohoto kantonu jim tam zakázali 
vstup a bydlení s platností na věčné časy neboť vyšlo najevo, že si jezuité předsevzali proná
sledovat  švýcarské protestanty a z  toho důvodu  tajně zasévali  mezi  katolíky a protestanty 
svárlivost a nenávist. Ovšem obyvatelé si byli velmi dobře vědomi toho, že tyto dvě skupiny 
rozdílné víry mohou žít vedle sebe naprosto klidně a ve vzájemné svornosti a míru, pokud 
mají protestanti převahu. Valisané si velmi rychle spočítali, že jezuitská politika by skončila 
krveprolitím a válkou nejen v celém kantonu, ale pravděpodobně i v celé zemi.

Roku 1620 se totiž jezuitům už něco podobného podařilo, když v boji proti  protestantům 
rozpoutali  ve  Veltlinu krveprolití.  To se jim podařilo tak, že shromáždili  malou katolickou 
skupinu  složenou  z  nejprimitivnější  městské  spodiny  obyvatel  a  tuto  lůzu  pak  navedli  a 
poštvali proti pokojným protestantům. Vypuklo vraždění, při kterém přišlo o život přes 600 
lidí, což přesně podle návodu jezuitů vyprovokovalo pokojné švýcarské obyvatelstvo k velmi 
kruté domácí válce. Papež dal pak odpustky všem, kteří se na tomto strašlivém činu podíleli.

11.3   Opětné intriky jezuitů ve Švýcarsku
Není stejnou žalobu proti tovaryšstvu slyšet znovu a znovu ze všech zemí? Stejně tomu 

bylo i ve Švýcarsku, když vyšly najevo strašlivé skutky tovaryšstva, které se snažilo zastřít.
„Všude, kde se jezuitům podařilo zapustit kořeny, sváděli velké i malé, mladé i staré. Velmi  

brzy se s nimi vysoce postavení lidé začali radit o důležitých záležitostech. Začalo přibývat  
darů a netrvalo dlouho, aby obsadili všechny školy, kazatelny všech církví a zpovědnice všech  
vysoce postavených a vlivných lidí. Zpovědníci se snažili o proniknutí do výchovy všech spole
čenských vrstev. Byli to rádcové i důvěrní přátelé členů Rady. Jejich vliv narůstal den ze dne a  
netrvalo dlouho, kdy se objevili na veřejnosti. Jejich hlavními centry byly Lucerne a Fribourg.  
Odtud řídili vnější politiku většiny katolických kantonů…

Ať si kdokoliv v Římě nebo v zahraničí vymyslel jakýkoliv plán proti protestantismu ve Švý
carsku, mohl mít jistotu, že ho jezuité plně podpoří…

V roce 1656 jezuité rozpoutali občanskou válku mezi příslušníky různých vyznání… A poz
ději rozdmýchali zase válku náboženskou.

V roce 1712 se v Aarau diskutovalo o míru. Kantony Lucerne a Uri s ním souhlasili. Jezui
té však na rozkaz z Říma dělali vše, co bylo v jejich silách, aby chod dějin zvrátili. Odmítli dát  
rozhřešení všem, kdo zaváhají chopit se zbraně. Otevřeně z kazatelen hlásali, že člověk není  
povinen dodržet slovo, pokud bylo dáno kacířům. Smířlivé radní se snažili uvést v podezření a 
chtěli je odstranit z jejich míst. V Lucerne vyprovokovali tak strašlivé povstání lidí proti vlá
dě, že nejvyšší státní představitelé rezignovali a porušili mír. V následujícím boji byli katolíci  
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poraženi a podepsali onerózní mír  (podmíněný nějakou povinností nebo závazkem). Od té  
doby je vliv řádu ve Švýcarsku stále menší a menší.“ (J. Huber: Les Jesuites, str. 188).

Ještě donedávna článek číslo 51 švýcarské ústavy zakazoval, aby na území  Konfederace 
Tovaryšstvo  Ježíšovo  provozovalo  jakoukoli  kulturní,  vzdělávací,  osvětovou  nebo  školní 
činnost. Snahy o zrušení tohoto zákona byly vždy zmařeny. Dnes je však už platnost tohoto 
článku zrušena a jezuité mohou ve Švýcarsku vykonávat všechnu svoji činnost bez omezení. 
Výměnou za toto zrušení článku číslo 51 je stabilní švýcarská měna.

11.4   Katolická Belgie – spojenec jezuitů
Belgie uvítala první jezuity ve městě Lovani (Löwenu, Levnu) už roku 1542, když museli 

opustit  Francii. Jako všude i zde se jezuité snažili napřed získat náklonnost vysoce posta
vených šlechticů, dostat do svých řad co nejvíce tajných přívrženců a rozšířit se po zemi co 
nejvíce.

Ale tehdejší vladařka v  Nizozemí,  Marie, sestra císaře  Karla V., královna uherská nebyla 
jezuitům nakloněna a k odmítavému postoji a až k nenávisti vůči nim vedla i celý svůj dvůr. 
To jí  nedalo žádnou práci,  i  když se jezuité snažili  všemožným způsobem získat si  jejich 
přízeň. Obyvatelstvo i duchovenstvo nově povstalý řád nenávidělo, neboť v něm nevidělo nic 
jiného, než tvrdý, vojensko – despotický systém ke získávání majetku a duší.

Jezuité  proto v  Nizozemí velmi  těžce zápasili  o  svoje  přežití  a  o  trvalé  usazení.  Když 
nemohli sebe a svůj řád prosadit, začali tajně formovat a zakládat různé spolky a bratrstva, 
jako například bratrstvo Panny Marie, které si záhy získalo místo mezi belgickými duchovní
mi a stále více k sobě přitahovalo tehdejší odpůrce jezuitů.

Jiné, zdánlivě odlišné spolky zavedly jezuité roku 1552 v Lovani přes své tajné agentky, ja
kési dámy, které si nechali od svých zpovědníků (tajných jezuitů) dávat tzv. Španělské hodiny, 
při kterých se nechali veřejně šlehat metličkami na nahé tělo jako důkaz své pokory a pokání. 
Ve skutečnosti se však jednalo o nemravnou reklamu jezuitského řádu pod rouškou kajícnosti.

To mělo takový úspěch, že zakrátko se tento způsob pokání stal běžným obyčejem u všech 
žen v každé domácnosti.  Nutno podotknout, že sami zpovědníci (jezuitští kněží nebo tajní 
jezuitští  agenti)  prováděli  nejen šlehání,  ale pak také i  léčení drobných ranek na kůži  po
tíráním různých mastí, což mnohdy skončilo úplně jinak, než jaký byl původní ctnostný záměr 
pokání.

Po čtyřech letech se do tohoto způsobu pokání na základě množících se žalob o znásilnění 
a o sexuálních orgiích se sadistickým podtextem vložila univerzita i ostatní duchovenstvo v 
Lovani a v jiných městech. Vyšlo najevo, že v pozadí za tím vším jsou jezuité.

Na základě toho se mezi nizozemskými šlechtici, měšťany a panovníky pozvedl vůči jezui
tům celkový odpor a vlna rozhořčení. Nizozemské stavy si svých biskupů vážili a nechtěli, 
aby se díky jezuitskému řádu tito nizozemští duchovní dostaly do nenávisti, a proto vší svojí 
autoritou usilovali vyhostit jezuitský řád ze země. Navíc byli jezuité obdařeni od papeže ta
kovými výsadami, o který ostatní duchovní neměli ani představu, že mohou vůbec existovat. 
Jezuitský řád byl proto nedotknutelný a nezranitelný,  což nenávist  vůči němu jenom zvy
šovalo. Kromě toho sami katoličtí duchovní žili v Nizozemsku na hranici chudoby a bývali by 
byli od jezuitů sevřeni úplně.
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11.5   Lovaňský sněm a intriky jezuitů
Pod  vlivem  těchto  jezuitských  praktik  se  sněm  brabantský  zpěčoval  ratifikovat  výnos 

španělského krále Filipa II. Král výnosem roku 1556 na základě přímluvy mocných zastánců 
a  příznivců jezuitského řádu povoloval  pobyt  jezuitů  v  Nizozemí,  ale s  podmínkou,  že se 
Tovaryšstvo Ježíšovo smělo věnovat duchovní správě jen s výslovným povolením nizozem
ských biskupů a farářů a že své koleje a statky měli získat nezávisle na státu a na nizozem
ských stavech.

Situace byla tak napjatá, že se sám jezuitský generál Lainez odebral do Nizozemí, kde se 
mu podařilo získat přízeň některých členů brabantského sněmu, zvláště Eliáše Sorana, který 
jezuitům na to věnoval jeden svůj dům přímo v Lovani.

Dojem, který generál jezuitů zanechal, byl tak veliký, že se pak snadno řádu podařilo dostat 
se až přímo do některých křesel senátu. Díky těmto tajným jezuitským politikům pak byl roku 
1559 schválen výnos krále Filipa II. o tom, že je ustanovena nemanželská dcera císaře Karla 
V., vévodkyně z Parmu, Markéta, za vladařku v Nizozemí.

Markéta byla rozhodnou odpůrkyní protestantů a jezuitského řádu se ujímala s velikou hor
livostí. Byla mu neustálou ochránkyní a tak se nakonec také podařilo prosadit, aby původní 
výnos  Filipa II. o zavedení jezuitského řádu v  Nizozemí nabyl platnosti. Svým vlivem se v 
Lovani právě na zasedajícím sněmu roku 1562 zasadila o výnos tak, že sněm se rozhodl ho 
nakonec ratifikovat.

S mnohými svazujícími podmínkami dostali jezuité povolení uhnízdit se v  Lovani ofici
álně, kde dostali i oficiální povolení k vystavění své koleje. Tato kolej se stala jednou z nejbo
hatších a nejhonosnějších, jaké jejich řád v té době měl.

11.6   Pomoc španělských kupců belgickým jezuitům
Brzy na to někteří španělští bohatí kupci nechali na své náklady vystavět jezuitskou kolej v 

Antverpách, kam se přistěhovalo 14 jezuitů, kteří tam byli od těchto kupců vydržováni. Ale 
tamější biskup se nad jejich zákeřným vetřením do města rozhněval a nad kaplí v jejich domě 
vyhlásil interdikt, takže jezuité byli přinuceni se odstěhovat pryč.

Titíž španělští kupci ovšem potají koupili za 22 000 zlatých veliký palác, který byl dříve 
sídlem císaře Karla V. a jeho sestry Marie, nizozemské vladařky a teprve, když si pak k tomu 
ještě úplatky naklonili několik členů velké rady, zveřejnili, že ten palác koupili pro jezuity. Ti 
v něm zřídili sídlo pro profesory a seminář, kde se po dlouhá léta vyučovala a vychovávala 
mládež z nejbohatších a nejvznešenějších evropských rodin.

11.7   Krvavý Alba, návrat jezuitů
Na podporu jezuitskému řádu poslal Filip II. do Belgie a Nizozemí krutého a surového vé

vodu Albu, velikého milovníka mučení, inkvizice a jezuitů. Vévoda Alba přijel i přes všechen 
odpor vladařky Markéty a na protest proti tomuto sadistickému netvorovi se vzdala zemské 
správy. Vzniklo veliké pronásledování  protestantů, které se změnilo do protiofenzívy a vy
puklo  protestantské  povstání.  Jezuité  jako  nejvěrnější  pomahači  Alby v  jeho  krvavém, 
ukrutném díle, při kterém z mučíren tekla z mužů, žen i dětí krev proudem bez ohledu na 
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jejich věk a postavení, byli ze všech protestantských měst vyhnáni stejně tak jako ze všech 
měst, kterých se protestanti zmocnili.

Zdálo se, že Belgie bude opět protestantskou, pokojnou zemí. Ale roku 1578 se místodrži
telem v Nizozemí stal Alexander Farnes z Parmy. Převzal žezlo po smrti Juana d´Austria, ne
vlastního bratra krále Filipa II. Farnes vrátil jezuitům v Nizozemí a v jižních provinciích, kde 
mělo katolictví rozhodující převahu, všechna politická práva, a to za veliké podpory španělské 
vlády. Jezuité se tak v letech 1578 – 1588 navrátili všude tam, odkud byli vyhnáni, využívají
ce  přitom  vydatnou  Farnesovu a  španělskou  podporu.  V  Tournay,  Kortruku  (Courtray), 
Ypernu, Bruggách (Brügge), Gentu a v Brusselu si postavili honosné koleje, Jejich přičiněním 
a politickým vlivem se pak Belgie, tehdy ještě více jak z poloviny protestantská země, stala 
zemí výhradně katolickou, kterou je až dodnes.

11.8   Holandsko – stálá touha po svobodě
V Holandsku, neboli v sedmi severních provinciích  Nizozemska ustanovili roku 1584 za 

správce Holandské republiky prince Viléma z Oranž (někteří historikové píší  z Oranien nebo 
přímo Oranžského), který byl nejúhlavnějším odpůrcem jezuitů a jejich ochránce krále Filipa 
II. Vilém miloval svobodu, miloval Písmo v pravém nefalšovaném podání a neskresleném pře
kladu, miloval  a respektoval  svobodnou vůli i  u  svých poddaných.  Nestrpěl  jakékoliv  ne
spravedlivé násilí a tyranii, které tak často král Filip II. praktikoval prostřednictvím inkvizice 
a jezuitů a který si tím vysloužil přezdívku „Král netvor“, „Král zrůda“ nebo „Král zvíře“. 
Zvolení  Viléma Oranžského za  správce  Nizozemí dávalo záruku,  že  v  zemi  ustane řádění 
inkvizice, slídění jezuitů a že nastane konečně klidná doba na podkladě spravedlnosti.

Jezuité však nenechali zemi v oddechu dlouho. Když viděli, jak nekompromisně se Vilém 
Oranžský staví proti jejich řádu, podnítili krále Filipa II. a ten nařídil Viléma Oranžského za
bít. Vražedný atentát se uskutečnil už 10. července, kdy byl Vilém úkladně v Delfu zastřelen 
od tajného jezuitského agenta, přítele a chovance jezuitů,  Baltazara Gérarda. Před soudem 
pak tento agent prozradil, že ho k činu nabádali rektor jezuitské koleje v Trevíru a jezuita P. 
Géry z Tournay, že mu opatřili i zbraň a že ho až do atentátu neustále posilovali sliby, že za 
provedení krvavého činu dostane hned mučednickou korunu.

Po té, co tato aféra vyplavala napovrch, Holandská republika okamžitě vydala jezuitskému 
řádu zákaz vstupu na holandské území.

Ale  vlivem  nepozornosti  holandských  úřadů  a  pod  ochranou  některých  projezuitských 
šlechticů jezuité tajně pronikli v roce 1592 do Holandska z Belgie a během třiceti let už bylo v 
zemi na dvacet dva jezuitů, kteří se ukrývali v holandských městech. Prováděli infiltraci vyso
ce postavených holandských protestantských rodin  podobným způsobem jako v  Německu. 
Takže během krátké doby působilo v  Holandsku už na 220 světských kněží, kteří však byli 
zvlášť vyškoleni v jezuitských kolejích v belgické Lovani (Löwenu, Levnu) a pro své tajné po
slání byli ještě vyučeni v Kolíně.

Roku 1705 však holandská vláda, když úřady zjistili tajné pronikání jezuitů do všech vrstev 
společnosti a do vládních kruhů i do parlamentu, opět zakázala jezuitům vstup na území a 
jezuitský řád úplně z Holandska vypověděla.

Ten se však nevzdal, i když oficiálně zem opustil, a opět se mu po krátké době podařilo 
tajně do Holandska dostat. Tam znovu konal tajnou „misii“ a vykonával tajné bohoslužby v 
domácích kaplích cizích vyslanců. Vyplnění rozkazu o vyhnání jezuitů nebylo nikdy důsledně 
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kontrolováno a toho jezuité náležitě využívali k tomu, aby se do země časem znovu dostali. I 
v dnešní době je Holandsko plně jezuitskou zemí, zvláště od dob, kdy byl za posledního gene
rála řádu zvolen holandský jezuita H.P. Kolvenbach.
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Kapitola 12

Polsko, Švédsko a Rusko

12.1   Polsko – milovník husitství
ikde nebyla  jezuitská  tyranie  tak strašlivá  jako v  Polsku.  Dokazuje  to  H. Boehmer, 
umírněný historik, který vůči tovaryšstvu neprojevuje nějaké cílevědomé nepřátelství.N

„»Jezuité jsou zcela zodpovědni za naprostou zkázu Polska.« Takto vyřčená obžaloba není  
přiměřená. Úpadek polského státu začal už předtím, než přišli jezuité na scénu, ale nepo
chybně potom rozklad království urychlili. Ze všech států právě Polsko, které mělo ve svém  
středu milióny ortodoxních křesťanů, mělo mít jako jednu ze základních zásad své vnitřní po
litiky náboženskou toleranci. Jezuité to ale nedovolili. Udělali ještě něco horšího: Osudným 
způsobem odevzdali polskou zahraniční politiku do služby katolickým zájmům.“ (H. Boehmer,  
Les Jesuites, str. 135).

Toto bylo napsáno na konci minulého století. Je to velmi podobné tomu, co řekl po 2. svě
tové válce plukovník Beck, dřívější polský ministr zahraničních věcí z let 1932 – 1939:

„Vatikán je jedním z těch, kteří jsou v prvé řadě zodpovědní za tragédii mé země. Příliš  
pozdě jsem si uvědomil, že jsme naši zahraniční politiku vedli tak, aby přesně sloužila vý
hradním zájmům katolické církve.“ (Prohlášení z 6.2.1940).

Takto se s odstupem několika století podepsal na tomto nešťastném národě tentýž kata
strofický vliv.

Již na počátku 15. století byla v Polsku připravena půda pro přijetí reformace vlivem husit
ství, které do Polska proniklo i přes všechna opatření vlády a katolického kněžstva (roky 1424 
a 1438). Nepomohlo ani upalování „kacířů“ nebo jejich zastánců.

Na počátku 16. století se v Polsku rozšiřovalo luteránství díky shovívavosti mnohých bis
kupů a to i přes všechny zákazy rozličných synod a přísné pronásledování luteránů. Dále se 
rozšířilo, zvláště v Malém Polsku a v Litvě Kalvínovo učení a ve Velkém Polsku pak Jednota 
českých bratrů (roku 1548).

12.2   Biskupské soudy – začátek polské inkvizice
Protestantismus se Polskem šířil jako lavina. Aby tomu byl podle přání papeže učiněn ko

nec, vymohl fanatický obhájce katolicismu, krakovský biskup Ondřej Zebrzydowski na králi 
Zikmundovi I. edikt, kterým byli všichni „odpadlíci“ od katolického vyznání zbaveni všech 
práv a úcty. Úřadům bylo nařízeno provádět cenzuru a aby každého protestanta odmítaly.

Biskup Zebrzydowski založil biskupské soudy, které pracovaly na způsob inkvizice, která 
„odpadlíky“ trestala a mučila. Nařídil, aby všechna úřední místa byla odevzdána katolíkům. 
Žádný kupec nesměl pod přísným trestem protestantům nic prodávat, ani půjčovat, ani dávat.

Ale i přes všechna tato drastická opatření moc protestantů v zemi neustále vzrůstala. Byly 
zakládány nové a nové protestantské školy, tiskárny a synody.
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Za vlády krále Zikmunda II. Augusta (1548 – 1572) byly dokonce roku 1552, 1563, 1565 a 
1568 zrušeny všechny staré jagelonské dekrety proti „kacířům“, takže  protestanti nejen, že 
byli oficiálně opět  v zemi povoleni,  ale dokonce byla ustanovena jejich vláda a ze strany 
panovníka jim bylo zaručeno svobodné vyznávání protestantské víry.

12.3   Příchod jezuitů do Polska
Naproti  tomu mnozí biskupové byli  ve prospěch katolické víry velmi činní. Mezi nimi 

svým fanatismem vynikal varminský biskup Stanislav Hosius, který řádil zvláště ve Gdaňsku 
a Elblagu. Za jeho zásluhy ho papež Pavel IV. roku 1558 nazval Sloupem víry a od papeže Pia 
VI. byl vyslán jako papežský legát na tridentský sněm a roku 1561 byl povýšen na kardinála. V 
Polsku kazil jakékoliv snahy o nezávislost a oproštění od Vatikánu. Svým vlivem se také zasa
dil, že polská vláda nakonec přijala usnesení  Tridentského koncilu a že další biskupové toto 
usnesení ihned převáděli do praxe.

Roku 1565 povolal  Hosius do Polska jezuity a v  Braunsbergu jim zřídil honosnou kolej, 
při které později postavil ještě katolickou akademii s teologickou a filozofickou fakultou, kte
rá se po něm nazývala „Lyceum Hosianum“.

Jeho příkladu následovali další biskupové, a tak v zemi začali vyrůstat jezuitské kostely, 
školy a koleje. Například roku 1566 kostel v Pultusku, roku 1570 kostel a roku 1572 městská 
škola v Poznani. Jezuité měli za úkol zamezit růst protestantství, které bylo v této době silné a 
mělo nad sebou i silnou ochranu v knížeti z Górk ve Velkém Polsku.

12.4   Jezuité v Litvě
Roku 1570 byli jezuité vilenským biskupem  Protasewiczem povoláni do  Vilna do  Litvy, 

kde se působením  Mikuláše Radzivilla,  člena jednoho z nejslavnějších a nejbohatších pol
ských rodů, šířilo  Kalvínovo učení mezi šlechtici,  měšťany, knězi  i  prostými lidmi.  Svým 
vlivem dostal Radzivilla téměř celou Litvu pod protestantské vyznání víry.

Jezuité zpočátku v  Polsku a  Litvě jen živořili a působili spíše  potají a v  tichosti. Jejich 
nejúčinnější metoda – infiltrace – zde našla opět pole působnosti a také toho i bohatě využíva
li. Měli mnoho tajných pomocníků i v řadách biskupů a protestantů. Pod jejich vlivem bylo 
roku 1570 sestaveno sandoměřské, všeobecné „Polské vyznání víry“ jako protiváha proti učení 
Luthera,  Kalvína a  Jednoty bratrské. Proti tomu polská a litevská šlechta všech protestant
ských vyznání vyhlásila svobodu rozličných vyznání a jejich vzájemnou svornost. Toto prohlá
šení ještě pojistila schválením varšavské konfederace roku 1573.

12.5   Rozmach jezuitů v Polsku
Roku 1575 nasedl na polský trůn sedmihradský kníže Štěpán Báthory (1575 – 1586), který 

byl velikým příznivcem jezuitů. Jezuitům bylo povoleno si oficiálně stavět své koleje a domy 
ve všech částech polského a litevského království podle své potřeby. A to byl také i konec pro
testantského Polska a Litvy.
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Jezuité okamžitě vystoupili z ilegality a rozvinuli svou činnost v tak intenzivní míře, že za 
krátkou dobu bylo Polsko plné katolické mládeže z vysoké šlechty, která byla dříve protestant
ského vyznání.  Jezuité se  veřejně stali  zuřivými zastánci  katolictví,  které hlásali  ze všech 
kazatelen, vyučovali je postupně na všech školách, pronikali do univerzit, na úřady, na soudy i 
do vlády a sejmu. V Mezovii a ve Varšavě nacházeli veliké podpory od katolického obyvatel
stva.

12.6   Vzrůst jezuitů v Litvě
V Litvě si jezuité brzy získali své tovaryše díky působení studentů vileňské koleje  War

sewicze a Skargy, kteří na katolickou víru přivedli vysoké panské a šlechtické rody.
Petr Skarga (*1532 – †1612) byl natolik zuřivým katolíkem, že když se vyučoval v Římě 

jezuitou,  generál jezuitů ho již po třech letech učednictví poslal zpět do Polska jako nejod
danějšího jezuitu. Svou fanatičností strhl na svou stranu i syna reformátora Radziwilla, který 
se pak stal nejnebezpečnějším nepřítelem protestantů.

Skarga také zařídil, aby byly v zemi zakázány protestantské tiskárny a aby byly všechny 
„kacířské“ knihy upalovány. 1574 se stal rektorem koleje, která byla jeho zásluhou králem 
Štěpánem povýšena na teologickou a filozofickou akademii s právem udílení akademických 
titulů.

S provinciálem polských jezuitů Sunenesem byl Skarga roku 1580 povolán králem Štěpá
nem do  Rusům zabraného Polocka, aby tam s královskou podporou zřídil kolej. Pak řádil v 
Rize, Dorpatu a odtud byl novým provinciálem Campanusem povolán roku 1584 do Krakova, 
aby i tam zřídil novou kolej.

V Krakově nalezli jezuité mnohem více přízně než v Litvě a Livonech. Skarga založil 1584 
spolek  Milosrdné bratrstvo, které si získalo uznání a přízeň i u nejvyšší krakovské šlechty. 
Spolek měl podporovat chudé a nemocné, ale přitom je tajně přivádět do jezuitského řádu. Ve 
zvláštní zastavárně byly chudým půjčovány peníze na živobytí bez úroků.

12.7   Evropský ráj jezuitů
Jezuitský řád se tak dostal do všech vrstev společnosti. Ovlivňoval chod celé země, neboť 

měl za sebou mocného královského ochránce, který tento řád osvobodil ode všech daní a po
platků. Vlivem diplomacie jezuity  Skargy byla zrušena rovnoprávnost nekatolíků, zaručena 
varšavskou konfederací z roku 1573.  Protestanti většiny měst tak byli zbaveni všech poli
tických práv a nakonec došlo i ke zrušení náboženské svobody a k pronásledování. Bylo vylito 
mnoho nevinné krve. Lidé se houfně začali z Polska stěhovat pryč, takže téměř úplně zanikl 
měšťanský mezistupeň. Města byla vylidněna, pole pustla a země zchudla.

Jezuita Skarga měl ovšem ještě větší privilegia v době panování Zikmunda III., syna švéd
ského krále  Jana III., který na základě intrik jezuitského řádu a římské kurie byl zvolen za 
polského krále jako Zikmund III. Vasa (1587 – 1632). Tento člověk byl sám odchovanec jezui
tů, a proto ve všech věcech spoléhal na Skargu, kterého jmenoval roku 1588 svým kazatelem 
na doporučení jezuity Warszewicze ve Švédsku.

Tento úřad zastával Skarga 24 roků. Zahajoval a končil svým kázáním 18 královských sně
mů, ve kterých se dotýkal i těch nejdůležitějších, nejchoulostivějších nebo nejtajnějších stát
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ních záležitostí a svými kázáními neustále vedl proti dvojakému náboženství Polska. Krále se 
neustále zastával i přes nevázanost jeho šlechty.

Jeho zásluhou byl Zikmundem postaven jezuitský kostel sv. Petra a Pavla v Krakově roku 
1597, dále mnoho speciálních škol pro výuku jezuitů v Polsku s tajným posláním a byl to také 
on,  kdo stál  v  pozadí  za  snížením krakovské  univerzity se  světovým ohlasem na  úroveň 
obecné školy. Jeho působením katolíci a zvláště jezuité obsazovali nejdůležitější úřední místa 
a bylo odňato státní a občanské právo protestantům.

A  byl  to  také  on,  kdo  zařídil  unii  (dnešní  mluvou  ekumenické společenství)  mezi 
pravoslavnou řeckokatolickou církví se svou synodou v litevské  Brestě s církví římskokato
lickou.  Unie  se  dokonce  i  třikrát  (roku  1590,  1595  a  1596)  sešla.  Mezi  metropolitou 
kyjevským a biskupem brestaňským se pak uskutečnil dialog, ve kterém jezuité požadovali 
převahu katolického náboženství v rusko – polských zemích.

Tato unie byla přijata v Rusku s velikými protesty a povstáním, zvláště u kozáků. Proti unii 
protestovala také pravoslavná šlechta, v jejímž čele stál kníže Konstantin Konstantinovič Ost
rožskyj z Ostrogu, veliký odpůrce jezuitů.

Jezuité se však v Rusku snažili občanské nepokoje rozdmýchávat co nejvíce. Brojili proti 
ruské církvi a štvali proti ní všechny nekatolíky a proti nekatolíkům štvali zase všechny ruské 
katolíky. Tak se jim podařilo, že všichni stáli proti všem.

12.8   Prohra polské Jednoty bratrské
Roku 1606 v Lublině pod vedením krakovského vévody Zebrzydowskiho nakonec vypuklo 

povstání proti jezuitům a králi Zikmundovi a žádali vyhnání jezuitů z polského království. Ale 
povstalci byli roku 1607 u Guzova přemoženi a hned na to nastalo ještě větší utiskování a pro
následování protestantů. Přišlo mnoho krvavých scén, byla úplně zlikvidována polská Jednota 
bratrská, bylo zničeno mnoho protestantských kostelů, vypáleno mnoho protestantských měst, 
zbořeno mnoho evangelických domů, škol, kostelů i celých vesnic.

Jezuitským žákům se ve školách a kolejích oficiálně vštěpovala fanatická nenávist vůči ne
katolíkům a pravidlo, že se protestantismus musí vyhubit jedině ohněm, mučidly a mečem. Tito 
žáci se pak mezi mládeží stávali zvířaty, vyžívajíce se v sadismu, tyranii, mučení a fanatismu. 
Rozpoutalo se hotové peklo a do roku 1620 se ve městech a na polském venkově odehrávaly 
tak hrůzostrašné scény, že je s podivem, že v zemi ještě nějací živí lidé zůstali.

12.9   Šíření jezuitů po Rusi
Unie byla na Rusi a Litvě úspěšně šířena jezuity a jejich přívrženci pod vedením Velemina 

Rutského,  který  se  roku  1613  stal  jezuitskou  diplomacií  metropolitou  kyjevským.  Nejzá
ludnějším přívržencem jezuitské unie o jednotě řecko– a římskokatolické víry se stal Jozafat 
Kuncevič,  unitářský mnich,  který byl  jezuitským tlakem povýšen na archimandritu  a roku 
1618 byl pak stejnou cestou prohlášen za polockého a vitebského arcibiskupa v Litvě.

Pomocí jezuitů a vlády upevnil  Kuncevič unii ve své litevské diecézi a ve městech  Bílé 
Rusi tím, že přísně trestal jakoukoliv nespokojenost pravoslavných řeckokatolických věřících, 
zvláště  v  Mohylevě a  Vrši.  Svým  rozkazem,  aby  byly  ze  země  vyhrabány  mrtvoly 
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pravoslavných  věřících  a  aby  byly  předhazovány  psům  rozbouřil  velikou  vlnu  protestů 
prostých obyvatel.

Tím vznikla i veliká nespokojenost ze strany vlády i ostatních duchovních, ale  Kuncevič 
měl za sebou silnou ochranu. Roku 1622 ve  Vitebsku dokonce zakázal všechny bohoslužby 
pravoslavných věřících, čímž pohár přetekl. Lidé jej roku 1623 v jeho domě přepadli a ubili 
ho k smrti. Jeho tělo pak vláčeli k posměchu po městě.

Za tento čin byli Vitebští občané ihned na žádost jezuitů krutě potrestáni. Pak si roku 1640 
ve Vitebsku jezuité drze postavili kolej, klášter a kostel a rozhlašovali, že jsou svědky velkého 
množství zázraků, které prý dělal sám „mučedník“ Kuncevič. Roku 1673 to bylo již 186 zá
zraků, na jejichž základě byl v latinské i unitské církvi prohlášen za svatého, jak uvádí M. Ko
lajevič ve spisu: Litovskaja cerkovnaja unia, str. 121 – 139.

12.10   Další rozmach jezuitů
Jak Bílek dále popisuje, jezuitský řád byl za vlády Zikmunda III. vždy v pozadí všech ne

pokojů, protestů a zmatků v Polsku, Litvě, Rusi i v dalších zemích. Řád vlastnil mnoho hradů 
s opevněním, mnoho domů již ve 20 polských městech, mnoho kostelů, mnoho klášterů, kole
jí, statků, pozemků a skutečných paláců. Všechny jejich domy, školy, univerzity a koleje byly 
vždy vystaveny a zařízeny se vší honosností, okázalostí a bohatostí vnitřní i venkovní výzdo
by.

Ale ze všech stran se ozýval pláč a nářek prostých lidí. Snad na každém sněmu se ozývaly 
protesty knížat proti podvodně vylákaným dědictvím mnoha panovníků ve prospěch jezuitů, 
proti rozsévání revolučních nálad a proti nespokojenosti mezi věřícími. Mnohokrát byli jezui
té usvědčeni z podkopávání míru a pokoje v každém vojvodství. Nebylo to však nic platné. 
Jezuité požívali královy veliké důvěry a jeho mocné ochrany.

Když byl pak volen nový král, znovu jezuité použili svého tajného, ale mocného vlivu a ze 
zákulisí řídili celé jednání sněmu. Proto byl roku 1632 zvolen i jejich další poddaný sluha, 
Vladislav IV., který všechny protesty a stížnosti ignoroval a naopak ještě výše pozvedl jezui
tský řád. Roku 1641 od něho jezuité obdrželi novou akademii ve Vilně s právem udílet vyšší 
hodnosti a akademické tituly v právech a lékařství.

Vlivem jezuitů ignoroval Vladislav IV. i protestantská knížata při jednání ve sněmu, čímž je 
postupně vyřadil z jednání. Jejich řady začaly slábnout, jejich vliv při hlasování byl pak téměř 
nulový. Mnoho šlechticů přistoupilo na katolicismus a stali se sami fanatickými katolíky. Pro
testantismus se začal vytrácet, lidé opouštěli Polsko a nacházeli své domovy v Čechách nebo 
ve Švédsku.

„Podobnou katastrofou pro Polsko bylo spojenectví s Rakouskem a útočná politika Zik
munda III. proti Turkům, což všechno mělo mocnou podporu jezuitského řádu. Stručně ře
čeno, za jezuitské nadvlády netrpěl žádný jiný stát tolik jako Polsko. A v žádné jiné zemi, s vý
jimkou Portugalska, nemělo tovaryšstvo tak velikou moc. Polsko nemělo pouze »krále zapro
daného jezuitům«, ale také »krále, který byl jezuitou.« Jan Kazimír byl panovníkem, který pa
třil k řádu ještě předtím, než v ruce 1648 usedl na trůn.

…Zatímco se Polsko řítilo ke zkáze, počet jezuitských institucí a škol vzrůstal tak rychle, že  
generál musel z Polska v roce 1751 udělat samostatnou kongregaci.“ (H. Boehmer, Les Je
suites, str. 135).
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Mladší bratr krále Vladislava IV. a nástupce po jeho smrti, Jan Kazimír, „byl totiž vychován 
v Římě, od nejranějšího mládí byl v zajetí jezuitů a nakonec i do Tovaryšstva Ježíšova vstou
pil. Převzetím kardinálské hodnosti, nástupem na polský trůn a sňatkem s vdovou po svém 
bratrovi sice z řádu oficiálně vystoupil, v srdci však zůstal věrným jezuitou a vždy se snažil ve  
všem zájmy řádu podporovat.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 405 – 406).

12.11   Další násilná katolizace Polska
Jan Kazimír (1648 – 1669) hned po svém nástupu sice oficiálně zaručil bezpečnost nekato

líků při jednáních a v jejich spolcích, ale neoficiálně to bylo právě naopak. Došlo k utlačování 
a k násilnému převádění na katolické náboženství.

V  Litvě a  v  Malé  Rusi byl  od  polské  katolické  šlechty  prováděn  takový útlak,  že  se 
pravoslavní  kozáci  vzbouřili.  Jejich vůdce  Zinovij  Bohdan Chmelnický,  když polský senát 
odepřel kozákům svobodné vyznání pravoslavné víry, se roku 1654 spojil se švédským králem 
Karlem Gustavem, s Rakoczim a ruským carem Alexejem s cílem zahubit Polsko.

Roku 1661 bylo nátlakem jezuitů dosaženo, že katolické náboženství bylo uznáno jako ná
boženství celé země a roku 1666 učinili jezuité návrh, aby se v zemi netrpěla jiná víra, než ka
tolická. Tento návrh naštěstí neprošel.

Vláda „jezuitského krále“ znamenala pro jezuitskou moc v Evropě strmý sestup. Jan Kazi
mír „totiž od počátku vedl nanejvýš neobratnou vnitřní i vnější politiku; několika pošetilými  
opatřeními si odcizil vlastní národ a nechal se zatáhnout do válečných podniků proti Švédsku 
a Rusku, které skončily těžkými porážkami a odstoupením cenných provincií. Tyto neúspěchy 
ho nakonec přinutily roku 1668 k abdikaci, a tím zároveň skončila vláda dynastie Wasa, která  
zůstala během své osmdesátileté vlády v Polsku jezuitům vždy věrná.“ (René Fülöp–Miller:  
Tajemství a moc..., str. 406)

Místo krále Kazimíra byl králem Polska zvolen šlechtic Wisniowieckij, který se však vzdal 
koruny a odebral se do francouzského kláštera. Za vlády krále Jana Sobieskiho (1677 – 1696) 
dosáhla náboženská nesnášenlivost živená jezuity vrcholu. Bylo upáleno mnoho nevinných li
dí. Lidé už sami nevěděli, v co a komu mají věřit, šířila se bezbožnost, prostopášnost a chudo
ba.

Roku 1724, za vlády Fridricha Augusta II. se dne 16. července při římskokatolickém pro
cesí s největší svátostí odehrály bouřlivé a násilné výstupy mezi jezuitskými žáky a protestant
skými luteránskými studenty toruňského gymnázia, kdy jakýsi starší student jezuitského gym
názia násilím nutil luteránské studenty, aby před nesenou monstrancí poklekli a strhával jim 
klobouk z hlavy, což popudilo  ostatní  mladé luterány, kteří  se na budoucího jezuitu  vrhli. 
Vřava nakonec přerostla do krvavého povstání mezi katolíky a evangelíky, při kterém tekla 
krev na obou stranách a na to byla jezuitská kolej úplně zpustošena, kněží ztlučeni, oltáře 
zpřevraceny, sochy zporáženy, obrazy rozřezány na kusy a dřevěné sochy světců a Panny Ma
rie veřejně spáleny na náměstí. Jezuité svalili všechnu vinu na starostu města Jana Roesnecka 
a na jeho devět konšelů, i když s tím neměli vůbec nic společného. Na základě falešných vý
povědí jezuitů byli tito luteránští konšelé a starosta odsouzeni k popravě. Komise, která vyšet
řování vedla, byla pod přímým vlivem jezuitů.

Navzdory všem protestům mnoha evropských vlád se pak dne 7. prosince 1724 uskutečnila 
naprosto protizákonná poprava odsouzených. Ve skutečnosti to však byla vražda luteránských 
představitelů města.  Vláda pak ustanovila,  že  město musí jezuitskou kolej  na své náklady 
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spravit a evangelíci, že musí jezuitům podstoupit budovu svého gymnázia a odevzdat jim i 
svůj poslední zbývající toruňský evangelický kostel. Tato událost se zapsala do dějin jako To
ruňské krveprolití a způsobila u všech evangelických evropských dvorů veliký odpor, rozhoř
čení a nenávist vůči jezuitům.

12.12   Dlouhodobé utrpení polských nekatolíků
Po Augustovi byl zvolen za polského krále jeho syn, sasský kurfiřt,  Christian August III. 

(1733 – 1763). Za jeho vlády byla nekatolíkům odňata občanská práva a byli definitivně vy
hoštěni i ze všech úřadů, které ještě měli obsazeny. Jejich kostely se nesměly opravovat, nové 
byly zakázány stavět.

Pomocí jezuitů tak bylo dosaženo, že katolický sněm se zbavil všech protestantů a jejich 
vlivu a nebylo již žádných překážek k tomu, aby se do země nevtíraly cizí mocnosti – zvláště 
Rusko a Prusko, snažíce se obě Polsko úplně zahubit. Pronásledování a utiskování nekatolíků, 
které bylo řízeno jezuity, vládu natolik zaměstnávalo, že nikdo z vlády, ani král nevěnoval 
mocenským ambicím  Ruska a  Pruska přílišnou pozornost.  Tyto říše však velmi dobře po
chopily situaci a provedly svůj plán, jak získat polská území se vší diplomatickou elegancí.

Za vlády slabého krále  Stanislava Poniatowskiho (1764 – 1795) vlivem  Ruska a  Pruska 
byla totiž nekatolíkům vymožena všechna dřívější práva (1767, 1768), byly zakázány všechny 
hanlivé názvy, jako: „kacíři, bludaři, schizmatici, odpadlíci, nesvéprávníci“ apod. Nekatolíci 
mohli najednou zase stavět školy, opravovat kostely, pořádat synodní rady a zastávat všechny 
stupně úřadů.

Na základě toho se polská katolická šlechta rozhodla k odporu a ve spojení s mnoha pol
skými  katolickými  spojenci  vedli  s  Ruskem krutou  válku.  Přesně  to  bylo  v  plánu  těchto 
mocností. V Rusku byli katolíci poraženi, ale v Polsku válčili ještě dlouho potom, až do roku 
1771 a teprve, když se do toho vmísilo Prusko a Rakousko, vzaly vnitřní záležitosti jezuitů v 
Polsku svůj konec a roku 1773 válka skončila. Poraženou zemí bylo Polsko, a to si mezi se
bou právem vítěze rozdělily petrohradský, vídeňský a berlínský dvůr.

Tímto zánikem Polska byl také i zrušen polský jezuitský řád, neboť vítězným mocnostem 
bylo více než jasné, že za chudobu této země může právě tovaryšstvo.

Je také všeobecně známo, že již Vladislavovi IV. bylo protestanty na volebním sněmu pře
dáno mnoho svazků knih, které vypisovaly řádění jezuitů v  Polsku, jejich zákeřnosti, jejich 
diplomacii,  intriky, podvody s majetkem, jejich ovlivňování sněmů při volbách panovníků, 
jejich útlak protestantů, jejich rozsévání nenávisti, zla a rozkolů ve všech církvích i v jejich 
chrámech a kostelích apod.

Jezuitské koleje, univerzity a školy byly po vyhnání jezuitů ze země předány do běžného 
užívání jako státní školy.

12.13   Protestantské Švédsko
„Švédské království se v polovině šestnáctého století zdálo pro katolicismus ztraceno, vždyť  

se lid této země téměř jednomyslně hlásil k luteránství.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a  
moc jezuitů, str. 379).
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„Ve skandinávských  zemích,“  napsal  podobně  Pierre  Dominique,  „proniklo  luteránství  
úplně vším a když jezuité podnikli protiútok, nenašli stejné podmínky jako v Německu. Kato
lická strana již byla v menšině, ale byla ještě silná.“ (Pierre Dominique: La politique des Je
suites, str. 76).

Taktika protiútoku ve spojení s dějinami  Švédska měla podle  Fülöp–Millera následující 
podobu: „Kdykoliv chtěl Řím v Evropě popudit lid, aby odmítal svého krále, bojovat proti  
ustanovením světského vládce, které jsou nepříjemné církvi, pletichami, propagandou a v pří
padě i otevřenou rebelií, věděla kurie, že pro provedení tohoto úkolu nemá spolehlivější, ob
ratnější a odvážnější muže než patres z Tovaryšstva Ježíšova.

Ale také tehdy, když šlo o to, podpořit cíle papežství opatrným vyjednáváním s kolísajícími  
králi,  když  šlo  o  to,  přimět  katolického  knížete  silou  výmluvnosti  k potlačení  kacířství,  
projevovali se opět jezuité jako nejobratnější a nejúspěšnější bojovníci za římskou věc. I když  
měla kurie k dispozici celou armádu chytrých legátů a kardinálů, nebyl mezi nimi žádný, který  
uměl tak přesvědčivě jako jezuité vysvětlit buď katolickému národu jeho práva vůči kacířské
mu králi, nebo katolickému králi vůči kacířskému lidu.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a  
moc...).

Jedinou nadějí jezuitů bylo proto získání panovníka, který byl tajným příznivcem katolicis
mu, na svou stranu. Tento král, Jan III. Vasa se v roce 1568 oženil s polskou princeznou Kate
řinou Jagellovnou, horlivou katoličkou. A tím začala jezuitská komedie, která byla odehrána 
podle jezuitského scénáře převážně v převlecích:

„…Tu na sebe vzala věrná dcera katolické církve splnění úkolu, který se zatím nezdařil  
žádnému z papežských legátů: polská princezna Kateřina Jagellonská se provdala za švédské
ho  krále  Jana  III.  a  podařilo  se  jí  milovaného  chotě  zviklat  v protestantské  víře,  takže  
s nadšením poslouchal, když mu Kateřina vyprávěla o tajemstvích samospasitelné církve.

Roku 1574 král Jan pod vlivem své ženy prohlásil, že je ochoten zahájit s kurií jednání,  
která by měla vyústit ve znovusjednocení Švédska s katolickou církví. Protože však obyvatel
stvo  bylo  i  nadále  přísně protestantského smýšlení  a  jakékoli  otevřené  rekatolizaci  by  se  
s maximální energií bránilo, doporučil král Jan papeži vyslání vyjednavačů, v nichž by nikdo 
katolíky nehledal.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 379).

Na Kateřino naléhání byli proto v roce 1574 z Ruska přivedeni na nově ustanovenou teolo
gickou školu ve Stockholmu ještě rektor vileňské koleje, jezuitský otec Vavřinec Nikolaj (ně
kteří píší Lorenz Nicolaj), který měl za úkol vystupovat jako protestantský profesor teologie a 
dále polský jezuita Stanislav Warszewicz (někteří píší Warsewicz), který přišel v kroji dvořana. 
„Choval se tak světsky, že v něm nikdo netušil vyslance kurie, a tak mohl začít jednat s krá
lem, aniž vzbudil sebemenší podezření“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 379). 
Přišlo i několik dalších jezuitů, kteří prostoupili řady luteránských poddaných a kteří tady hor
livě získávali stoupence pro svou víru, zatímco se úředně hlásili k luteránství.

Na rostoucí tlak své manželky uvedl Jan III. do své říše ještě další jezuity. A tak jako před
chozí jezuité i tito byli napřed převlečeni do světských šatů a naoko se hlásili k luteránství. 
Jejich snahy o přivedení reformačního Švédska zpět ke katolicismu zákulisně podporoval sám 
švédský král Jan III.

Jezuitu Nikolaje, který o něco později sepsal novou liturgiku, již však naštěstí pro Švédsko 
protestantští kněží s posměchem a odporem naprosto zavrhli, ustanovil král oficiálně za profe
sora luteránského bohosloví na nově založeném stockholmském semináři. A právě s ním se
hrál  ostudnou  komedii,  která  měla  za  následek,  že  Řím  prolomil  protestantské  smýšlení 
obyvatel. Jan III. začal Nikolaje veřejně obdivovat a „…co nejvřeleji doporučil všem protes
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tantským farářům a kandidátům farních úřadů návštěvu jeho kursů.  Sám se objevoval  na 
profesorových přednáškách s celým svým dvorem a sledoval  jeho vývody  s maximální  po
zorností.

Když Nicolai vyložil  za všeobecného obdivu postupně všechny teze luteránského učení,  
přešel pomalu ke kritickým tónům a začal se zabývat námitkami, které by mohly být vzneseny  
proti tomu či onomu protestantskému pojetí. Tyto námitky zabíraly přednášku po přednášce 
stále širší prostor a byly stále přesvědčivější, takže mnoho posluchačů už nakonec nevědělo,  
na čem vlastně je; nakonec to vypadalo, jako by byl celý protestantismus pomýlený a pravdu 
mělo jen učení katolické církve.

Nakonec  přednesl  podivný  profesor  teologie  celou  řadu  výňatků  z Lutherových  spisů,  
z nichž  odvodil  zničující  výklad  bořící  celý  systém  protestantského  učení.  Nyní  se  zdvihl  
hněvivě dokonce sám král ze sedadla a začal s Nicolaiem disputovat, přičemž horlivě bránil  
protestantství a ostrými slovy napadal papeže. Ale profesorovy protiargumenty zněly o tolik  
učeněji, správněji a přesvědčivěji, že král musel nakonec uznat svou porážku.

Publikum tleskalo Nicolaiovi a vůbec si neuvědomovalo, že učení, které se pokoušel bránit  
král, byla protestantská víra Švédska, zatímco profesor nerozvíjel nic jiného než názory zlopo
věstného »papeženství«.

Celá tato stockholmská disputace byla mistrovským dílem v jezuitské režii, neboť údajný  
protestant  Nicolai  byl  ve skutečnosti  jezuita,  a jeho kontroverze s králem byla přesně na
plánovaná hra. Jan III. a Nicolai spolu předem probrali každý argument a každý obrat v dis
kusi a v dokonalé souhře zajistili, aby královy důvody pro protestantskou věc působily chabě 
a neobratně, zatímco Nicolaiova argumentace musela každého posluchače přesvědčit. Cílem 
tohoto teologického divadla bylo otřást vírou posluchačů v jedinou pravdu protestantství a  
urovnat tak cestu pro znovuzavedení katolického náboženství.

Kandidáti na učitelské úřady teď k profesorovi Nicolaiovi proudili v zástupech, vždyť po
razil v otevřené diskusi krále, a profesor mohl záhy poslat několik nově obrácených švédských  
jezuitských žáků na německou kolej Tovaryšstva Ježíšova v Římě. Tím však byl Nicolaiův úkol  
také splněn, neboť nyní vstoupilo dílo obrácení Švédska do nového stadia a pro své provedení  
vyžadovalo též jiného muže.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 380 – 381).

A byla to opět Kateřina, králova manželka, kdo přispěchal jezuitskému řádu na pomoc. Na 
její opětné naléhání po této komedii vyzval Jan III. papeže Řehoře XIV., aby z Říma poslal do 
Stockholmu obratného katolické teologa a organizátora. Kurie po dohodě s generálem řádu 
vybrala jezuitu Antonína Possevina, aby jako papežský legát veřejně zavedl ve Švédsku kato
lické náboženství. „Possevino se objevil ve Stockholmu oblečen jako šlechtic, s dýkou po boku 
a dvousečným kordíkem pod paží. Na dvoře a úřadům tvrdil, že je vyslanec německého císaře,  
a kromě krále nikdo nevěděl, že je to člen Tovaryšstva Ježíšova.

Jeho úkolem bylo opatrným taktem překonat poslední obtíže, které se ještě stavěly získání  
Švédska pro římskou církev do cesty. Král Jan již papeži ohlásil zásadní připravenost k pře
stupu, stanovil však několik podmínek liturgické povahy. Bez zrušení celibátu, bez přijímání  
pod obojí způsobou a bez bohoslužeb v národním jazyce by se Švédové, jak se král domníval,  
pro katolickou církev získat nedali.  Possevino měl nyní z papežova pověření působit v tom 
smyslu, aby král přestoupil ke katolictví, aniž by kurie jeho podmínky schválila, neboť na tak  
dalekosáhlé  koncese  nechtěl  Řím  za  žádných  okolností  přistoupit.“  (René  Fülöp–Miller:  
Tajemství a moc..., str. 381).

Avšak tento jezuita, zvyklý jednat výhradně přímo a ponejvíce silou, mečem a ohněm, jak 
jsme  již  poznali  z  dějin  valdenských  protestantů,  nenáviděl  taktiku  „přestrojování“.  Ne
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schvaloval takové jednání ani u sebe ani u svých spolutovaryšů, kteří se přestrojovali do svět
ských nebo luteránských šatů. Stále hlasitěji požadoval, aby ve Švédsku působili ve prospěch 
katolické církve mocí a násilím. Ale král Jan III. o násilí a pronásledování nechtěl ani slyšet a 
navíc byl svázán ústavou země a celou věc jednoznačně stavěl tak, aby se katolická víra za
vedla pomalou, nenásilnou cestou.

Vlivem učení jezuity Nikolaje, který dokazoval, že vzývání svatých je článkem i protestant
ské víry stejně jako katolické, dal  Jan III. umístit do zlaté a drahokamy vykládané skříňky 
kosti krále Ericha, který byl prohlášen za svatého a ctěn jako patron Švédska. Tyto ostatky pak 
umístil k uctívání v hlavním kostele Stockholmu.

Vlivem  Possevina zřídil  král  ve  svém  paláci  katolickou  kapli,  ve  které  se  pravidelně 
účastnil mše, zpovídal se a dostával svaté přijímání. Jezuitskému vyjednavači několikrát ozná
mil, „že se považuje za věrného sluhu katolické církve.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a  
moc..., str. 382).

„Přesto se Jan rozhodoval k oficiálnímu zavedení římské církve ve Švédsku jen obtížně,  
protože se bál, že by ho takový krok mohl stát korunu. Possevino dělal všechno možné, aby  
monarchu přesvědčil, že má božské právo rozhodovat o náboženství svých poddaných.“ (René 
Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 381).

Vychytralý vyjednavač Possevino potom roku 1578 zajistil tajný přestup Jana III. ke kato
lictví.  Celou výchovu jeho syna  Zikmunda,  pozdějšího polského krále  Zikmunda III.  svěřil 
Jan III. na radu Possevina do výchovy jezuitům, aby ho pak mohli později pro Polsko použít, 
neboť tam potřebovali slepě oddaného panovníka. Se svolením Jana III. se ve Švédsku i nadá
le usazovalo mnoho katolíků.

12.14   Boj o uchycení jezuitů ve Švédsku
Když přišel čas, aby se  Švédsko podrobilo  Svatému stolci, přivedly královy požadavky – 

sňatky knězů, používání mateřského jazyka a přijímání „pod obojí způsobou“, což římská ku
rie tvrdě odmítala – všechna jednání k mrtvému bodu. „Possevino by byl nakonec jistě překo
nal i poslední odpor krále, takže by se Švédsko stalo znovu katolickým a protestantismus by  
v Evropě přišel o svou nejmocnější oporu, kdyby toto původně ženou zosnované dílo nebylo  
ztroskotalo na jiné ženě.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 382).

Král po narození syna ztratil svou první ženu Kateřinu, která svého manžela přivedla do 
lůna katolické církve a připravila cestu pro katolizaci Švédska a znovu se oženil. Vzal si švéd
skou luteránku Gunillyu Bielku (někteří píší Gunnilu Bilke), která byla rozhodná nepřítelkyně 
katolictví a zvláště jezuitů. Ti pak museli královský dvůr a nakonec i celou švédskou zemi na 
její zásah opustit.

„…Gunnila Bilke zničila v krátké době vše, čeho Kateřina Jagellonská pro Řím dosáhla. …
Zdálo se, že si katolička Kateřina zachovala nad svou následovnicí alespoň v jednom bodě 
převahu i po smrti: porodila zemi následníka trůnu a tím, že ho svěřila do výchovy jezuitů a 
oženila s rakouskou princeznou, se postarala, že se nikdy římské církvi nezpronevěří. …I když  
nynější královna nemohla na následnictví trůnu nic změnit, postarala se alespoň o to, aby se  
duch luteránství ve Švédsku ještě upevnil, takže její nevlastní syn narazí při pokusu o katoliza
ci země na nepřekonatelné potíže.
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Hned po smrti  krále Jana bylo svoláno říšské shromáždění,  na kterém šlechtici,  rytíři,  
duchovní, zemští fojti a starostové vydali protipapežské prohlášení, které měl následník trůnu  
Zikmund před korunovací podepsat.“

Po smrti krále Jana III. roku 1592 se vlády ujal jeho bratr Karel, jako zástupce za Janova 
syna Zikmunda, který byl roku 1587 zvolen za polského krále a který veřejně přestoupil ke ka
tolické víře. Protipapežské prohlášení švédských stavů Zikmund totiž „zamítl a objevil se ve  
Švédsku v čele polské armády, doprovázené početnými jezuity a papežským legátem, aby si  
tam vynutil otevřené zavedení katolického náboženství silou zbraní. Švédové se postavili na  
odpor se zbraní v ruce, porazili vojsko krále Zikmunda a korunovali södermannského vévodu 
Karla králem. Říšské stavy potvrdily na shromáždění v Upsale Augsburskou konfesi jako jedi
né  povolené  vyznání  víry  v říši,  odstranily  všechny  »papeženské«  ceremonie,  které  byly  
v Possevinově době zavedeny do bohoslužeb, a sesadily několik duchovních podezřelých z ka
tolického smýšlení.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 383).

Roku 1594 vládu pak převzal  Zikmund sám, ale musel švédským stavům slíbit, že bude 
protestantské náboženství chránit a že bude respektovat jeho monopolní postavení v zemi. 
Rok předtím totiž švédská šlechta vyhlásila 9. ledna na církevním sněmu v  Upsale, že ruší 
všechny katolické obřady zavedené Janem III. a všechny katolické bohoslužby a že do země je 
katolíkům vstup zakázán.

Zikmund však svému slibu nedostál a usnesení upsalského sněmu zrušil. Nařídil veřejné 
zavedení  katolického náboženství  v  celé  říši,  opět  povolal  do  země jezuity a  přidělil  jim 
všechna předešlá práva a potvrdil jim také všechny výsady.

To ovšem způsobilo, že byl král roku 1599 sesazen z trůnu a na jeho místo byl zvolen za 
krále znovu  Karel jako dědičný panující  kníže,  který se pak roku 1604 stal  korunovaným 
švédským králem jako Karel IX. A tak jezuitskými intrikami ztratil Zikmund nakonec své dě
dictví – švédskou korunu.

„O  padesát  let  později  dobyl  řád  ve  Švédsku  své  vítězství.  Královna  Kristina,  dcera  
Gustava Adolfa, posledního z Vasovců, byla obrácena učením dvou jezuitských profesorů, kte
ří do Stockholmu přijeli pod záminkou, že jsou pouze cestujícími italskými šlechtici. Aby však 
své náboženství  mohla změnit  bez konfliktů,  musela se 24.  června 1654 vzdát trůnu.“  (H.  
Boehmer, Les Jesuites, str. 137, 138, 139).

Podobně píše i Miller: „Dcera Gustava Adolfa, která už dříve projevovala horlivý zájem o  
vědu a náboženství a na jejímž dvoře si dávali dostaveníčko filosofové Descartesova formátu,  
byla získána pro katolickou víru přátelstvím s portugalským jezuitou Antonínem Macedou a 
od generála řádu si vyžádala několik učených patres, aby ji důkladněji vzdělali v dogmatech 
římské církve. Roku 1655 přestoupila otevřeně ke katolictví.

Pro jezuity bylo sice velkým morálním triumfem, že se teď dcera Gustava Adolfa vrátila  
zpátky do lůna samospasitelné církve, ale žádné politické důsledky z toho nevyplynuly, protože 
se  Kristina  před  svým  obrácením  musela  vzdát  švédského  trůnu.“  (René  Fülöp–Miller:  
Tajemství a moc..., str. 408).

12.15   Jezuité v Rusku napáleni
Kromě své intrikářské politiky ve Švédsku měl jezuitský otec Possevino „diplomatická po

slání“ i v jiných zemích. „Těšil se důvěře papeže i habsburského císaře, arcivévody ve Štýr
ském Hradci i ve Vídni, stejně jako benátské Vysoké rady. Znal nejskrytější aspirace kancléř
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ství všech evropských států, vyznal se ve finanční situaci všech vlád, byl přesně informován o  
vojenských mocenských prostředcích všech zemí, a proto mohl vést diplomacii ve velkém stylu  
a v ní překonávat všechny své světské kolegy.

V roce 1580 se před ním otevřel výhled na politickou misi téměř světodějného významu. Do  
Říma dorazilo ruské poselstvo, které papeži předalo dopis Ivana Hrozného. Car, zle tísněný  
vítěznými vojsky polského krále Štěpána Báthoryho, žádal papeže o mírové zprostředkování a  
sliboval za to svou účast na společném tažení všech křesťanských knížat proti sultánovi.

Zdálo se, že se tak přiblížilo splnění plánu, kterým se Řím zaobíral už dlouhá léta; vždyť již  
několik staletí se kurie snažila jít dědičnému mohamedánskému nepříteli po krku a za tím úče
lem zorganizovat nové křížové tažení proti islámu. Tento velký projekt zatím vždy znovu ztros
kotal na tom, že křesťanská knížata, místo aby se spojila proti sultánovi, vedla neustále války  
mezi sebou. Zejména kvůli věčným konfliktům mezi Ruskem a Polskem se nikdy nezdařilo za
pojit carskou říši do velké protiturecké koalice.

Žádost Ivana Hrozného teď konečně nabízela Svatému stolci příležitost nastolit mezi obě
ma zeměmi mír, čímž se zároveň otvírala možnost znovu sjednotit byzantskou církev s Římem; 
neboť kdyby papež carovi zajistil výhodný mír, mohl by být vděčný ruský vládce nakloněn i ná
boženským koncesím.

Vzhledem  k mimořádné  důležitosti  věci  se  papež  Řehoř  XIII.  rozhodl  svěřit  nezbytná  
jednání  ve  Vilnu  a  v Moskvě  svému  nejchytřejšímu  a  nejobratnějšímu  agentovi,  jezuitovi  
Possevinovi. Ten měl svou cestu do Ruska využít zároveň k jiným jednáním, rovněž souvisejí
cím s plánovaným tažením.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 383 – 385).

Proto již v roce 1581 plnil úlohu papežského legáta v Moskvě a v rámci své „mise“ dělal 
všechno pro to, aby sblížil cara Ivana Hrozného s římskou církví podle papežových představ. 
Ivan nebyl sice ostře proti, ale zachovával si od jezuitů chladný odstup. Ruský car byl totiž na
tolik chytrý, že se stal v té době jediným panovníkem, který intrikářskou diplomacii jezuitů 
využil ve svůj prospěch. A tak aniž to jezuité postřehli, plnili ve skutečnosti plán carův a niko
liv  svého generála.  Jak později  znovu uvidíme, tato chytristika,  Rusům vlastní,  se  vymstí 
jezuitům ještě jednou, a to již v době 20. století.

I z popisu  René Fülöp–Millera o politické „misi“ jezuitského otce po celé  Evropě před 
jeho příchodem do Ruska lze totiž jasně vyčíst, že prozíravý car velmi dobře předpokládal, že 
Řím na jeho žádost o mírové zprostředkování vyšle své nejobratnější politiky, aby v Evropě 
podnikli  kroky k uklidnění tehdejší  protiruské nálady a aby nakonec uklidnili  i  samotného 
válkychtivého polského krále Štěpána Báthoryho, který se právě se svým generálním štábem 
horečně  připravoval  na  nové  tažení  proti  Rusku a  to  dokonce  za  plánované  pomoci  sul
tánových vojsk.

„Král Štěpán chtěl pokračovat v již započaté ofenzivě, postupovat proti Smolensku a Polo
cku, obě pevnosti dobýt a otevřít si tak cestu na Moskvu. V samotné carské rezidenci pak chtěl  
pokořenému Ivanovi diktovat mír, kterým mělo být Rusko definitivně zatlačeno do Asie.

Chvíle  tedy nebyla příznivá pro Possevinův záměr přemluvit  polského krále  k uzavření  
míru a dokonce ke spojenectví  s Moskvou. Bylo jen malou útěchou, že válkychtivý Štěpán  
Báthory byl věrným synem katolické církve a že už dříve, jako sedmihradský vévoda, i nyní  
jako polský král byl Tovaryšstvu Ježíšovu vždy velmi příznivě nakloněn…

Již při prvních rozhovorech s Báthorym se Possevino mohl přesvědčit o jeho zvláštní, za
rputilé střízlivosti… polský král postrádal jakýkoliv smysl pro romantično… věnoval všechnu 
svou sílu, svou obětavost a svou inteligenci pouze politice… Král Štěpán se tak stal výjimkou  
mezi knížaty své doby, vládcem s pevnou vůlí a idejemi.
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Pro Possevina však neexistoval žádný tak pevný charakter, aby ho neuměl ohnout, žádná 
natolik samorostlá idea, které by nedokázal vtisknout tvar podle představ Říma…Possevino 
uměl hned najít  slabá místa, s jejichž pomocí bylo možno svéhlavého, válkychtivého krále  
Štěpána přemoci.

Kromě potěšení z válečného řemesla měl Báthory již od dob svých studií  ve Vídni živý  
sklon k učeným spekulacím. Rád filosofoval o Bohu a o světě, zahloubal se do Aristotela, pře
mýšlel o různých směrech učení katolické askeze a o tom všem se rád bavil v pěkně sesta
vených latinských větách. Kdo by se však ze všech těch státníků a generálů v táboře před Vi
lnem vyznal ve všech těch řečech o Bohu, Aristotelovi a askezi lépe než vysoce vzdělaný jezui
tský páter?

Báthoryho svérázný charakter se projevoval i v jeho zevních životních návycích: nenáviděl  
všechno, co připomínalo pompu a ceremonie, nosil skromné, div ne záplatované šaty, jeho ob
líbeným jídlem bylo hovězí na česneku a dával přednost tomu, když se jeho okolí oprostilo od  
všech forem dvorské etikety; ze svých důstojníků měl nejraději ty, kteří ho v hovoru chytili pod 
paží a odváděli ho pryč.

Avšak nikdo u dvora se za všechna ta léta válek nedokázal obléci prostěji než Possevino;  
nikdo neuměl vychválit jako on přednosti hovězího s česnekem; nikdo neuměl s tak přirozenou 
nenuceností chytit krále pod paží a odvést si ho jako papežský vyjednavač. Štěpán Báthory si  
s Pessevinem brzy výtečně rozuměl, vždyť cítil a myslel jako on sám. Když se král a jezuita  
bavili užívajíce ostrovtipných latinských obratů, stávalo se téměř neustále, že byli téhož názo
ru a že Possevino vyjádřil přesně to, co měl král právě na jazyku.

Chytrému páterovi přišlo při jeho úmyslech též velmi vhod, že od samého počátku znal  
dobře skutečnou situaci polského státu, jeho armády i státní pokladny. Báthory mu mohl na 
začátku vykládat co chtěl o jistých vyhlídkách svého vojska na vítězství, o přednostech slavné
ho polského jezdectva, o statečné uherské pěchotě a jiných válečných houfcích; Possevino  
mohl hned namítnout, že vojska jsou dlouhým válčením již pořádně unavená, že jsou pro nad
cházející tuhou zimu nedostatečně vyzbrojená a že finance říše jsou téměř vyčerpány. To vše  
namítal králi velice taktně a svými velice pádnými argumenty tak nepozorovaně otřásl jeho  
důvěrou ve vítězství.

Tak se stalo, že Báthory nakonec sám vyjádřil přání zahájit mírová jednání a byl velmi rád,  
když  se  Possevino  nabídl,  že  odcestuje  do  Ruska  a  zahájí  s carem  nezbytná  předběžná 
jednání.

Z taktických  důvodů  a  aby  zachoval  zdání,  mělo  Polsko  zprvu  pokračovat  ve  svých  
vojenských přípravách na novou kampaň; k tomu radil  sám Possevino,  právě když král a  
kancléř chtěli říci totéž. Avšak zatímco se horlivě pokračovalo ve zbrojení, dostal papežský  
legát čestnou eskortu polských jezdců a vydal se v doprovodu několika tlumočníků a úředníků  
na cestu k carovi.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 387 – 390).

V roce 1582 se tedy Possevino plný radostných nadějí sám ustanovil prostředníkem míru 
mezi Ruskem a Polskem; míru, který ovšem cara Ivana IV. Vasiljeviče uchránil před kompli
kovanými potížemi. Právě tak si to vychytralý ruský panovník přál. Jezuité mu uvolnili ruce a 
připravili půdu k dalším mocenským zájmům ohledně Polska.

Když  Possevino dorazil  do carova sídla,  kterým byla malá pevnost na  Volze „Starica“, 
dostalo se mu vřelého přijetí a vysokých poct. Od přepychově oděných carových náměstků 
dostal darem ušlechtilého vraníka, na němž vjel jezuitský páter do pevnosti v doprovodu ca
rových dvorních úředníků a eskorty malebně oblečených carových vojáků tvořících setninu. 
Brzy nato stanul přímo před samotným Ivanem Hrozným, „všemocným ruským vládcem, který 
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se na svém zlatem se třpytícím trůně, v šatech z drahocenného brokátu posázeného drahými 
kameny, s korunou na hlavě a žezlem v ruce podobal strnulé strach budící modle.

Zatímco celé dvořanstvo naslouchalo pokorně a v předklonu každému carovu slovu, nene
chal  se Possevino,  který už viděl  zblízka leckterého mocného knížete znejistět  ani  Ivanem  
Hrozným. Když to bylo třeba, dovedl si rovněž zjednat vážnost imponujícím, sebejistým vystu
pováním, a proto se po hluboké formální pokloně hrdě napřímil a slavnostním hlasem začal:  
»Náš Nejsvětější Otec, papež Řehoř Třináctý, arcipastýř obecné církve, náměstek Ježíše Kris
ta  na zemi,  nástupce  svatého Petra,  vládce mnoha zemí  a provincií,  sluha sluhů Božích,  
zdraví Vaši Výsost a posílá jí své požehnání!« Tato důstojná promluva se neminula účinkem,  
neboť car již při prvních Possevinových slovech povstal a vyslechl další slova vstoje.“ (René 
Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 390 – 391).

Hostina, která po ceremoniálu následovala, se vyznačovala neuvěřitelnou bohatostí všeho 
jídla a pití. Car jednal s jezuitou s maximální laskavostí. V závěru hostiny, na které bylo na
příklad šedesát přípitků hostům, pronesl sám car pro papeže a jeho politika velice lichotivý 
projev.

Diplomatická  jednání  však  již  byla  ze  strany  Ruska záměrně  rozvleklá  a  zdlouhavá. 
Possevin začal jednat s carovými ministry o předpokladech uzavření míru s Poláky. „Jezuitovi  
přivyklému kázni v myšlení, jasnému a rychlému rozhodování a samostatnému jednání připa
daly rozvleklé způsoby ruských diplomatů postrádající jakákoliv pravidla zprvu jako muka.  
Pokaždé, když v diskusi došlo k neočekávanému obratu, Rusové hned vstali a prohlásili, že  
musejí dostat od cara nové instrukce. Potom bylo jednání na několik hodin přerušeno, a když  
se vyjednavači konečně objevili, v rukou s metr dlouhými hustě popsanými pásy papíru, začali  
napřed vzývat svatou Trojici a odříkávat všechny carovy tituly, aby nakonec po zdlouhavém 
jednání vydali nic neříkající, úhybné prohlášení.

Possevino byl  zpočátku často blízko zoufalství,  dokud nepoznal,  že  tento vleklý  způsob 
jednání vyhovuje nejen temperamentu Moskalů, ale že sleduje i taktický účel: Rusové tak chtě
li evidentně získat čas, aby svého partnera blíže poznali, seznámili se s jeho vlastnostmi a  
kromě toho ho tak unavili, že bude nakonec ochoten k dalekosáhlým ústupkům už jen proto,  
aby byla věc vůbec dovedena k nějakému konci. Jakmile to Possevino pochopil, hned se podle  
toho zařídil; napříště nebylo trpělivějšího vyjednavače a vypadalo to, že spěchá ještě méně  
než  Rusové.  Na  sáhodlouhé  vysvětlování  odpovídal  nyní  ještě  obšírněji,  a  jestliže  carovi  
diplomaté odříkávali při každé příležitosti tituly svého pána, měl přece i papež úctyhodnou 
řadu čestných titulů, jejichž výčet se výborně hodil k marnění času.

A  skutečně  se  stalo,  že  po  uplynutí  jednoho  měsíce,  který  uběhl  v bezvýsledném 
projednávání všech možných nepodstatných maličkostí, se Rusové náhle stali netrpělivými a 
začali  naléhat  na  rychlé  završení  jednání.  Z jednoho  dne  na  druhý  dosáhl  Possevino  
uspokojení většiny svých požadavků, car mu vystavil potřebné plné moci, dal pro něj spěšně  
zapřáhnout sáně, vybavil ho teplými kožichy, zásobami jídla a sudem vína a za přítomnosti  
všech bojarů se s papežským vyslancem velice srdečně rozloučil.

…Brzy se Possevinovi podařilo překonat i poslední odpor polské strany.“ Po několika ne
čekaných  porážkách  polských  vojsk  ruskou  stranou  musel  polský  král  a  jeho  generálové 
zchladnout a definitivně ustoupit tlaku jezuitského vyjednavače. „Ivan byl vyrozuměn, že Pol
sko je ochotno jednat, a brzy byla jako místo pro setkání delegací určena malá vesnice Jam  
Zapolskij na cestě do Novgorodu. Obě strany se hned dohodly, že Possevino se musí mírové  
konference zúčastnit jako předseda a nestranný rozhodčí.
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Jezuitské diplomatické umění tak dosáhlo velkého vítězství: dvě mocná knížata svěřila svůj  
osud s důvěrou do rukou jezuitského pátera a očekávala od něho jako od papežova zplno
mocněnce spravedlivé rozhodnutí; to ovšem znamenalo pro kurii, která tak poprvé převzala  
úlohu rozhodčího mezi slovanskými říšemi, velikou morální zodpovědnost.

Jam Zapolskij, až dosud neznámá, chudičká víska uprostřed zasněžené ruské pustiny, se  
nyní náhle stal centrem nejvyšší politiky a podle toho se také změnil jeho vzhled. Brzy vyrostly  
ze země stany vyjednavačů obou stran, a protože ruští delegáti vedle vyjednávání provozovali  
i všemožné obchody, vypadala vesnice brzy jako pestrý jarmark. Possevino byl ubytován v sel
ské chatrči a v její jediné místnosti postavil přenosný oltář. Tam se také za jeho předsednictví  
scházeli zástupci obou stran, a poté, kdy Rusové vystavili jeho trpělivost ještě jednou těžké  
zkoušce,  mohl  konečně  papežovým jménem podepsat  dohodu,  kterou  byla  polsko  –  ruská 
válka ukončena.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str.392 – 394).

Po skončení této akce však Possevino nesložil ruce do klína. Splnil pouze část uloženého 
úkolu. „nyní bylo třeba, aby se dal do uskutečňování dalších záměrů; měl ještě dojednat ob
chodní dohodu mezi Benátkami a Ruskem a dosáhnout připojení carovy říše k protiturecké ko
alici. Kromě toho papežský legát nepřestával sledovat vznešený cíl, a tím bylo znovusjedno
cení ruské církve s katolickou a tedy definitivní překonání velkého schizmatu, které tak dlouho  
dělilo křesťanstvo.

To ovšem nejdříve vyžadovalo energicky působit na Ivana: Possevino se proto brzy vydal  
na cestovních sáních tažených hbitými oři  do Moskvy. Co tam zažil a viděl,  popsal velice  
přesně v relacích určených pro papeže, a tyto zprávy nám dokládají, více než cokoli jiného,  
pronikavý bystrozrak tohoto diplomata.

Possevino dokázal překvapivě rychle proniknout do tajností ruského vládního aparátu a ze  
svých poznatků odvodit  pozoruhodné rady pro všechny budoucí  politické intervence kurie  
v Moskvě…

Possevino doufal, že…carovy slabosti,“ pro citování veršů z Bible a pro prožívání ruské or
todoxní víry a pravoslavných náboženských úkonů „bude moci využít k podpoře církevně po
litického dorozumění mezi Římem a Moskvou… Ivan velmi dobře pochopil, k čemu tyto zprvu 
skryté, potom ale stále zřetelnější narážky míří; dlouhou dobu se nenechával vlákat do teolo
gických debat, neboť o tom, že by vedl vážné diskuse o připojení ortodoxní církve k papežské,  
ani neuvažoval. Kurie mu pomohla ukončit obtížnou válku s Polskem a tím byl jeho zájem o 
Řím vyčerpán.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 394 – 395).

Possevino však od svého záměru neustoupil a opakovaně se snažil dokazovat převahu řím
ské víry nad byzantskou, až nakonec Ivan své slabosti diskutovat o teologii neodolal a vyzval 
jezuitu k veřejné disputaci. „Car věřil, že dokáže jezuitu před celým dvorem teologicky zničit  
stejně jako se mu přednedávnem povedlo dosáhnout velkého vítězství v debatě s vyslanci čes
kých bratří. Possevino zase od této debaty očekával, že bude otřesena slepá víra Rusů, že je
dině jejich církev má pravdu.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 395 – 396).

Mezi oběma se rozpoutala vášnivá diskuse, které přihlížel celý dvůr. Possevino svými argu
menty dokazoval, že „vnější rozdíly v rituálu, které mezi oběma církvemi existují, nejsou pro  
sjednocení víry žádnou překážkou, stačí jen, když Rusko uzná teologickou autoritu papeže  
jako Božího náměstka na zemi. Ivan ve své odpovědi namítl, že papežové raného křesťanství  
byli uznáváni i ortodoxními křesťany; později se však papežství od původní čistoty odchýlilo,  
římští biskupové si začali osobovat božské pocty, až nakonec mravní zkaženost řady papežů 
zbavila tuto instituci úcty docela.“ Diskuse mezi oběma nabírala ostrého tónu. Car se v jednu 
chvíli chtěl už vrhnout na Possevina, nakonec se však ovládl. Diskuse skončila nerozhodně a 
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k překvapení všech následovala v příštích dnech opět „bouřlivá výměna projevů přátelství, po 
nichž Possevino, zahrnut poctami a dary, opustil  Kreml, aby doprovázel ruské posly, kteří  
měli v politických jednáních pokračovat, do Benátek a do Říma. Bylo to nezvyklé divadlo:  
ruská diplomatická mise se pod vedením jezuity vydávala do západní Evropy.“ (René Fülöp–
Miller: Tajemství a moc..., str. 397).

Po této akci car Ivan zakázal jezuitům vstup do carského města Moskvy. Už se více o obra
cení Rusů na víru nehovořilo. Possevino musel Rusko navždy opustit, aniž by cokoli získal a 
jeho jezuitští následovníci museli snahy o získání Ruska pro římskou církev vyvíjet nadále již 
jen z Polska. Na malý čas se potom sice ještě usadili v Kremlu, ale to již byly poslední chvíle 
politických „misí“ jezuitské patres v Rusku.

12.16   Jezuitský podvod v Rusku
O dva roky později se otcům jezuitům nabídla ještě lepší příležitost, jak se zmocnit Ruska. 

Patres vyvíjela v tomto úkolu horlivou činorodost. Brzy mohli dosáhnout šťastného zakončení 
jednoho z nejdůležitějších úkolů jezuitské diplomacie tehdejší doby, kdyby svou odvahu, fa
ntazii a oddanost věci nenechali přerůst přes předvídavost a umění vystihnout pravou míru. 
„Jejich odvaha se tak stávala romantickým blouzněním, fantazie se měnila v dobrodružnost a  
úsilí v intriky, a tak muselo za každým triumfem nutně následovat hořké zklamání.“  (René 
Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 401).

Nežli ruský car Ivan Hrozný zemřel, jmenoval regentskou radu bojarů, která měla pět členů 
a která měla spravovat carovu říši do té doby, dokud jeho prvorozený syn Dimitrij (někteří píší 
Demetrij), nedospěl do plnoletosti. Mezi regenty se záhy začal energicky projevovat despo
ticky založený tatarský šlechtic  Boris Fjodorovič Godunov (*1551 – † 23.4.1605). Nakonec 
na sebe strhnul veškerou moc, dědice trůnu dal unést a zavraždit. Po krátkém období, kdy for
málním nositelem carské koruny byl druhý syn  Ivana Hrozného,  Fjodor (zemřel 17. února 
1598), se Boris Godunov sám zmocnil trůnu (únor, 1598) a hned začal vládnout tvrdou rukou.

Vládl pomocí útlaku a násilí. Jeho despotická vláda přivedla ruský lid k pověsti, že mladý 
carevič Dimitrij nebyl ve skutečnosti zavražděn, ale že ho věrní sluhové od vraždy zachránili 
a nyní, že žije někde v ústraní, dokud nedozraje čas, kdy bude moci vystoupit a zmocnit se ot
cova dědictví – ruského trůnu. Mladý Dimitrij se záhy stal legendární postavou a ruský lid od 
něho toužebně očekával, že se náhle objeví a že vysvobodí Rusko od despotické vlády Borise 
Godunova.

Této zdomácnělé, lidové ruské pověry si povšiml jeden mladý mnich, který ve skutečnosti 
uprchl z kláštera a který byl zbaven kněžského úřadu,  Griška Ostrepěv (někteří píší  Otrepěv 
nebo Otrepjov) a rozhodl se, že se začne vydávat za carova syna. Napřed však bylo nutné se 
představit veřejnosti takovým způsobem, aby nepochybovala, že se jedná o skutečného násle
dovníka Ivana Hrozného. Zda si pro tento účel sám vymyslel následující plán a nebo zda mu 
ho někdo určil jako scénář, se již dnes těžko dovíme. V jednom se však historikové shodují, a 
sice, že „v roce 1603 se jednoho dne v Kyjevě objevil mladý ortodoxní mnich, aby navštívil  
tamní svatyně. Poutníka náhodou potkal litevský kníže Adam Wisniowiecki, nalezl v něm zalí
bení a vzal ho do svého domu, kde si mladý mnich začal náhle stěžovat na nesnesitelné bolesti  
a žádal kněze.

»Cítím, že se blíží můj konec,« řekl nemocný knězi Igumenovi Arseninovi, kterého dal kníže  
Adam povolat k loži svého chráněnce, »a prosím jen o jediné: pohřběte mě se všemi poctami,  
které náležejí synovi panovníka. Své tajemství si beru do hrobu, ale po mé smrti najdete v loži  
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mé doznání!« Po těchto záhadných slovech klesl nemocný zpět do podušek, jako by se chystal  
vypustit duši.

Igumenovi  se  věc  zdála  z politického  hlediska  natolik  významná,  že  ji  nemohl  z ná
boženských důvodů zamlčet;  překonal proto výčitky svědomí kvůli  zpovědnímu tajemství  a  
sdělil knížeti Adamovi, co mu umírající svěřil. Prohlídka polštářů a matrací, na nichž poutník  
dosud bez hnutí  ležel,  vedla k objevení popsaného listu, ze kterého vyplývalo, že neznámý 
mnich není nikdo menší než Dimitrij, syn Ivana Hrozného. Zdálo se, že toto tvrzení podporuje  
i zlatý kříž posázený diamanty a jinými drahokamy, který měl nemocný na hrudi, a protože vy
kazoval i jistou fyzickou podobnost, nabyl kníže Adam brzy přesvědčení, že tu před ním leží  
skutečný dědic carského trůnu. Kníže i Igumen proto přivítali jako velice významný zázrak,  
když domněle mrtvý znovu otevřel oči a za několik dní se úplně zotavil.

Zmrtvýchvstalého carského syna posadili brzy do knížecí cestovní kolesky a odvezli do Pol
ska, kde ho nejprve ukázali nejbližším příbuzným, potom ostatním spřízněným šlechticům a  
nakonec představili veřejně. Ruští emigranti,  kteří před zvůlí  Borise Godunova uprchli do 
Polska, začali spěšně potvrzovat totožnost poutníka s carevičem; byl sepisován jeden protokol  
za druhým a k mladému Dimitrijovi se přidal zástup lidí, kteří si od vynoření pretendenta rus
kého trůnu slibovali rychlou kariéru.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 401 – 
402).

Pak seznámili Ostrepěva s palatýnem (šlechticem s královskými právy a vymoženostmi) ze 
Sandomiru (vojvodou sandoměřským), který mu dal za ženu svou druhou dceru Marinu. Svat
ba se konala v Krakově. Na svatbu přišel také papežský nuncius, který si budoucího cara oblí
bil  a napsal  o něm pochvalně papeži.  Souběžně seznámil  vojvodův kaplan polské jezuity 
s průběhem objevení carova následníka a požádal je o pomoc při jeho dosazení na trůn.

I sám Ostrepěv sdělil jezuitům, že je ve skutečnosti Dimitrijem, synem cara Ivana IV. Hroz
ného, na něhož byla spáchána roku 1591 úkladná vražda. V osobních jednáních s jezuitskými 
otci  Sawickým,  Barszczem a  Skargou potvrzoval  Dimitrij svou ochotu přijmout katolickou 
víru a zavést ji v celém Rusku, jen když mu jezuité pomohou svrhnout uzurpátora Borise. Pro
hlásil, že je ochoten podřídit Moskvu Římu, pokud bude panovat na carském trůně.

Aniž by si to předem rozmyslili, vzali jezuité věc do svých rukou. Jeho jménem jednali o 
jeho  vlastních  vyhlídkách  do  budoucna  jak  s  králem  Zikmundem  III.  tak  i  s  papežem. 
Společnými silami se jim podařilo vyprovokovat polskou armádu k povstání proti ruskému 
carovi Borisi F. Godunovi.

Jako odměnu za tyto služby odsoudil falešný Dimitrij (Lžidimitrij) I. v Krakově, v jednom 
z jezuitských domů, náboženství svých otců a slíbil řádu, že po svém vítězství nad Borisem 
zavede jezuitský řád v Moskvě, v samotné blízkosti Kremlu. Po „náhlé“ smrti cara Godunova 
16. dubna 1606 (Bílek) nebo 23. dubna 1605 (současní historikové) a zavraždění  Godunovy 
vdovy a jeho potomků (např. šestnáctiletilý syn Fjodor, který byl v Moskvě prohlášen za cara, 
byl spiklenecky svržen a následně uškrcen), byl Dimitrij skutečně prohlášen za ruského cara.

Byla to však právě podpora a přízeň katolíků, která rozpoutala nenávist ruské ortodoxní 
církve proti Dimitrijovi. Ten pak 27. května 1606 zemřel v masakru spolu s několika sty svých 
polských stoupenců. Blíže o tom píše ve svém díle „Moc a tajemství jezuitů“ René Fülöp–
Miller, na stranách 402 – 405.

Až posud bylo možné stěží hovořit o nějakém ruském národnostním cítění (jakékoliv ruské 
národnostní cítění totiž téměř neexistovalo), ale nyní, když vyšla aféra najevo, se probudilo a 
okamžitě zesílilo až do podoby fanatické nenávisti k římské církvi a k Polsku.
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Roku 1719 car  Petr Veliký vydal říšský zákon, podle kterého žádný jezuita nesměl být v 
Ruské říši trpěn, i když bylo katolíkům a protestantům povoleno v této říši svobodné vyznání 
víry. Teprve carevna Kateřina nechala jezuity v té části bývalého polského království v Bílé  
Rusi, které se při prvním rozdělení Polska roku 1772 dostalo pod Rusko. Dovolila jim tam zů
stat s tím, že museli složit slib a přísahu věrnosti i potom, co byli jako řád zrušeni celosvě
tově.
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Kapitola 13

Čechy, Morava a Slezsko

13.1   Náboženské poměry v zemích Království českého před příchodem jezui
tů

d té doby, co byl Mistr Jan Hus, profesor a rektor Karlovy univerzity v Praze, pro svoji 
snahu napravit pokleslý stav církve a mravní zkázu duchovenstva prohlášen Římem za 

kacíře a zaživa upálen dne 6. července roku 1415 v Kostnici a poté, co téměř za rok 30. květ
na 1416 podstoupil stejnou smrt a na stejném místě i jeho žák, spolupracovník a přítel, Jero
ným Pražský, neexistovalo v zemích  Království českého žádné přátelství mezi zastánci  Hu
sova učení a římskokatolickou stranou. Většina českého národa, k níž patřilo na pět set pánů a 
zemanů, se odtrhla od římské církve a šla ve šlépějích Husova učení, které vycházelo z Bible, 
dále z Wycliffových teologických spisů a rozborů Písma a z Wycliffových písemných osobních 
svědectví o vysvobozování se z  vlivu  Říma  a papeže a částečně také vycházelo z řeckého 
pravoslavného křesťanství přineseného ze  Soluně (Tessaloniky) na  Velkou Moravu roku 863 
n.l. biskupem Konstantinem později Cyrilem (Kyriem, Kyrillem) a diakonem Metodějem, kteří 
byli vysláni byzantským císařem Michaelem III. na žádost knížete Rastislava Moravského.

O

Největším přínosem těchto věrozvěstů do české kotliny bylo z hlediska náboženské praxe 
zavedení biblické, křesťanské bohoslužby včetně přijímání pod obojí ve vlastní řeči a překlad 
částí  Bible v prvotním staroslověnském písmu  hlaholici (později v jednodušší  cyrylici) a to 
navzdor všemu protivícímu se latinskému duchovenstvu. Od této rané doby se české dějiny 
vyznačovaly silným a prakticky nepřetržitým odporem českých a moravských křesťanů vůči 
papeži a římské kurii a nenávistí  Říma  vůči  Čechům a  Moravě, neboť hned první učedníci 
Cyrila a  Metoděje byli  Římem  pronásledováni a stejně tak i další čeští a moravští křesťané 
raného středověku a předhusitské doby. Ve všech těchto dobách se dočítáme o odporu Čechů a 
Moravanů vůči diktátorskému a nadřazovačnému  Římu  a o nepřátelských akcích papežství 
proti víře a náboženství českého a moravského lidu.

A nejinak tomu bylo i v 15. století. Mistr Jan Hus a jeho stoupenci zcela logicky navázali 
svým učením a hlásáním jednak na víru obou byzantských misionářů a na jejich jazykovědný 
přínos citovat Bibli a kázání v národní řeči a jednak na anglického reformátora Johna Wyclif
fa. Nenávist papeže a jeho přívrženců znovu vedla k častým rozkolům a nesvárům, které na
konec dovedly poctivé a nábožensky opravdové  Čechy až k husitské reformaci, která svou 
revolucí silně předstihla ostatní  Evropu o celé století. Papežská stolice tehdejší neposlušné a 
vzpurné Čechy – husity odmítající papežství pro Husovu a Jeronýmovu smrt a pro jejich učení 
– proklela klatbou a zlořečenstvím,  obvinila  národ z kacířství,  vyhlásila  husitům  křížovou 
válku a genocidu a poslala na ně křížová spojenecká vojska.

Tehdy platilo, že téměř každý Čech byl vyznavačem Husova učení a byl tedy husita. Avšak 
mezi  husity nebyla úplná jednota víry. Jak píše i prof.  T.V. Bílek ve své knize  Dějiny řádu 
Tovaryšstva  Ježíšova od  strany 327 do  strany  340,  hned  na  samém počátku  tohoto  ná
boženského  hnutí  se  mezi  husity vyvinula  jednak  „chiliastická  strana.“  Název  pochází 
z řeckého slova chiliás, tj. tisíc. Tato strana totiž zastávala učení o tisícileté pozemské říši, ve 
které bude Kristus po svém druhém zjevení sám kralovat a spolu s ním tam budou všichni 
spravedliví prožívat život plný všelijakých rozkoší a krás a odpočívat od všeho zlého, co za
žili a čeho byli svědky na Zemi. A jednak se vyvinula pospolu silně držící (komunitní) strana 
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radikálních „táboritů“ (táborů, táborských). Učení těchto dvou směrů se od sebe v některých 
bodech vzájemně lišilo stejně pak jako učení radikálních  táboritů od umírněnějších  husitů 
(větev umírněných táboritů), kteří byli svými zásadami nejblíž Husovu učení a kteří pak byli 
sdruženi okolo Jana Žižky z Trocnova.

Prudší a vzpurnější, radikálnější táborité byli rozšířeni většinou v jihozápadních Čechách a 
hlásila se k nim města Tábor, Sušice, Písek, Prachatice, Klatovy, Domažlice, Stříbro, Rokyca
ny,  Slané,  Čáslav,  Nymburk a  Mladá Boleslav.  K umírněnější  straně táboritů, s nimiž držel 
Žižka a po jehož smrti si dali jméno sirotci, náležela například taková města jako Hradec Krá
lové,  Dvůr,  Kouřim,  Český Brod,  Mýto,  Přibyslav a  Litoměřice. V základních bodech svého 
učení se radikální a mírnější táborité od sebe téměř nelišili (na rozdíl od propastných rozdílů 
mezi katolíky a husity), a proto se v mnoha městech stávalo, že obě husitské strany žily vedle 
sebe v míru a pokoji. To bylo tehdy možné vidět například v Kutné Hoře.

Umírněná strana husitů byla rozšířena ve větší části Čech a s prudšími tábority se spojovala 
pouze vojensky, tedy jen v době, kdy bylo potřeba odrazit nepřátelské útoky katolické strany, 
která byla rozšířena hlavně na Plzeňsku, Loketsku, Chebsku, Žatecku, Kadaňsku, Litoměřicku 
a Broumovsku a která měla podporu od krále Zikmunda a od mocných Rožmberků. Obě strany 
husitů se společně nejvíce bránily v křižácké válce, jež byla proti  nim vyhlášena papežem 
Martinem  V.  roku  1420.  Husité  se  bránili  natolik  statečně,  že  je  katolická  strana  nejen 
nemohla porazit, ale pokaždé přitom sama utrpěla několik po sobě jdoucích potupných porá
žek a velikých ztrát.

Roku 1429 se proto papežská strana uchýlila k jiné účinné taktice Říma. Katolická strana 
začala s husity diplomaticky vyjednávat a smlouvat. Bylo dosaženo předběžné dohody, v níž 
se prohlašovalo, že se Čechům poskytuje svoboda svědomí. Ve skutečnosti však byli, jak poz
ději sami poznali, zrazeni a dostali se pod moc Říma.

Češi si  za  podmínku usmíření  s Římem  kladli  totiž  tyto  čtyři  body:  Za prvé  svobodné 
hlásání Božího slova a právo svobodného rozhodování na základě svobody svědomí a vlastní
ho rozumu, za druhé právo přijímání chleba i vína při mši (tzv. sub utraque) pro celou církev 
(nejen  tedy pro  kněze)  a  používání  mateřského  jazyka  při  bohoslužbě,  za  třetí  vyloučení 
duchovenstva ze všech světských úřadů a za čtvrté podřízení duchovenstva pravomoci civi
lních soudů. Papežské úřady (přesněji koncil, sám římský papež však nikoli) nakonec souhla
sily s tím, že se tyto čtyři artikule husitů přijímají, avšak, že právo jejich výkladu, tj. přesného 
určení jejich obsahu, náleží sněmu, čili jinými slovy papeži a císaři. (J.A. Wylie: The History 
of  Protestantism,  díl  III.,  kap.18).  Později,  roku  1436,  byla  tato  předběžná  dohoda 
konkretizována v Basileji do tzv.  kompaktát – konečné dohody mezi  husity a římskokato
lickým koncilem.

Větší  část  mírnějších  husitů  na  tyto  nabízené  ústupky  nakonec  přistoupila,  avšak  ra
dikálnější táborité a malý zbytek umírněných husitů je zcela odmítli. Tím došlo v husitském 
táboře po celých Čechách k zásadnímu rozdělení. A to bylo přesně to, čeho chtěl  Řím touto 
svojí taktikou docílit. Nicméně z vojenské moci husitů měla katolická strana stále respekt a 
neodvažovala se proti nim vojensky znovu vystoupit.

Nebylo toho však už zapotřebí, neboť jednota husitů byla předběžnou dohodou s Římem 
zcela  zničena.  Na jejím základě  byla  uzavřena  zatím  neratifikovaná,  předběžná  smlouva. 
Mnoho  Čechů poznalo, že  Řím dosáhl předstíráním a podvodem toho, co se mu nepodařilo 
získat bojem, neboť prosazením vlastního výkladu husitských artikulí i  Bible samotné mohl 
převrátit jejich smysl tak, aby se hodily jeho cílům. Značná část Čechů poznala, že byla při
pravena o své svobody a nemohla se smlouvou souhlasit. Vznikly různice a sváry, které vedly 
k místním bojům a ke vzájemnému krveprolití.
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Teprve v bitvě u Lipan dne 30. května 1434 byla pověstná vojenská moc táboritů a sirotků 
spojených s pozůstalými umírněnými husity pod vojenským velením Prokopa Holého Veliké
ho zlomena římskokatolickou českou jednotou panskou spojenou s umírněnými husity, jež 
tehdy ustoupili požadavkům katolické straně a přidali se k ní. Prohrou u  Lipan byla utišena 
husitská bouře, která trvala od roku 1415 do roku 1434 a mezi husity a katolickou církví bylo 
dosaženo smluvního smíření díky tzv. Basilejským kompaktátám, na nichž se pracovalo již od 
roku 1429.

V nich byli husité prohlášeni za pravé a věrné syny římskokatolické církve a papežským 
konciliem bylo přislíbeno schválení oněch čtyř pražských artikulí, avšak závazně s mnohými 
předchozími  výhradami  papežských  prelátů,  které  se  měly  stát  nedílnou  součástí  těchto 
kompaktát. Zvláště v artikuli o kalichu bylo ustanoveno, že se přijímání oltářní svátosti pod 
obojím způsobem (přijímání chleba a vína) sice Čechům a Moravanům povoluje, avšak víno 
se má podávat výhradně jen dospělým, kteří by si o to zažádali a i tito mají pokaždé vyznávat, 
že Kristus jako celá bytost  je přítomen při  každém způsobu přijímání, tedy v obou samo
statných symbolech na jeho tělo a krev, tj. v chlebu a ve víně odděleně a nezávisle na sobě. 
Tím papežská stolice prosadila své pojetí římskokatolické mše i mezi husity.

Přes tento ústupek a ještě přes některé další výhrady nakonec umírněná kališnická strana 
(utrakvisté)  předběžně  kompaktáty na sněmu v Brně roku 1435 přijala v tom znění,  jak je 
navrhl basilejský sbor a definitivně je přijala, když se císař Zikmund vyjádřil k tomu, co bylo 
dojednáno a kdy sám ze své vůle Čechům a Moravanům povolil zvláštním přípisem všechno, 
co kališnické sbory (utrakvisté) žádaly navíc. Dokonce slíbil, že realizaci a plnému užívání 
požadovaných svobod nebude překážet a zavázal se, že je bude svojí mocí i hájit.

Ujišťování císaře Zikmunda ovšem nepřesvědčilo  tábority (táborské bratry), kteří se proti 
kompaktátám postavili  na  jihlavském  sněmu  5.  července  1436,  kde  byly  kompaktáty 
slavnostně vyhlášeny. Za žádných podmínek se nechtěli podvolit římské církvi a zavázat se 
k poslušnosti římskému papeži. Proto byli  táborité na kutnohorském sjezdu umírněných ka
lišníků roku 1443 a pak na sněmu v Praze roku 1444 vyhlášeni za nepřátelskou sektu a jejich 
učení bylo zavrženo.

To ovšem znovu přineslo další války mezi  katolíky a kališníky (utrakvisty) a tábority, bě
hem níž mnoho táboritů přestoupilo na katolickou víru. Poslednímu zbytku ortodoxních tábo
ritů byl učiněn rychlý a nenadálý konec tím, že byl roku 1452 poražen tehdejším správcem 
Království českého Jiřím z Poděbrad při dobytí jejich opěvněného města Tábor, kam se uchý
lili. Na to táborité jako zcela samostatná náboženská a politická strana a církev nezávislá na 
papeži a jako první zcela reformovaná křesťanská církev zanikla úplně, ale duch jejich učení 
nevymizel. I když se musela roku 1452 podřídit straně pod obojí a tím i papeži a Římu a při
způsobit se jejím bohoslužebným řádům, měla už následovníky ve stoupencích  Petra Chel
čického.

13.2   Jednota bratrská a doba jejích počátků
Z pronásledované strany táborských husitů již brzy vyvstalo mnoho utajovaných spolků, 

z nichž největší bylo „Bratrstvo kunvaldské“, které bylo založeno v Kunvaldu na Žamberském 
panství roku 1457 bratrem Řehořem – žákem Petra Chelčického. Toto bratrstvo se roku 1467 
na sjezdu v Rychnovských horách úplně odloučilo od katolíků i od utrakvistů (stoupenců po
dávání „pod obojí“, to je chleba i vína, tzv. kališníků, kališnických) a přijalo jméno „Jednota 
bratrská“. Její učení a náboženské obřady byly v podstatě totožné s tábority. Jsou to vlastně 
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dědicové  táborského husitství a  učení  Petra  Chečického s vlastní,  na  nikom  nezávislou 
církevní organizací a s výrazně protikatolickým zaměřením.

Je tedy zcela logické, že se pronásledování od státní a papežské moci přeneslo na Jednotu 
bratrskou. Hněv krále Jiřího z Poděbrad vůči Jednotě bratrské byl skutečně veliký a Jednotu 
pronásledoval naprosto nekompromisně. Nebylo to však způsobeno tím, že se Jednota bratr
ská vyhýbala jakékoliv formě násilí, zatracovala války a pronásledování a že odmítala užívání 
moci k prosazování a hájení svého náboženství a že dbala na přísný vnitřní duchovní život vý
hradně podle Bible. Bylo to proto, že také striktně odmítala veškeré papežské učení a výklady 
k Bibli a politice, dále že odmítala veškerou veřejnou činnost, nečinila u člověka žádný rozdíl 
v majetku, stavu a postavení a naprosto odpírala světské vládě složit přísahu poslušnosti a 
věrnosti, neboť to byla vláda s prokatolickými a propapežskými tendencemi.

Ať se však mírnější  kališnická strana snažila sebevíc, ať se zapojovala do potlačování a 
pronásledování táboritů a pak Jednoty bratrské, nepodařilo se jí získat papežskou stolici pro 
uznání kompaktát, i když to stolice na počátku přislíbila a ústně prostřednictvím svých prelátů 
potvrzovala. Veškeré snahy umírněných  kališníků o doplnění  kompaktát, totiž o ratifikování 
papežem  i  těch  částí,  na  které  byl  vystaven  Zikmundův písemný slib  a  závazek,  zůstaly 
nejenom zbytečné, nýbrž papežská stolice, podněcována pražskou kapitolou, nechtěla uznávat 
za platné  kompaktáty ani  v takovém znění,  v jakém byly schváleny  Basilejským církevním 
koncilem.

Kališnická strana nyní  poznala,  jak byla strašlivě podvedena a oklamána a že ve sku
tečnosti nešlo papežovi o nic jiného, než rozbít onu pověstnou jednotu  Čechů a oslabit tak 
vojenskou moc husitů. Papež v Římě dosáhl nakonec toho, že Basilejské kompaktáty s poža
davky Čechů a s připomínkami prelátů nebyly v plném znění nikdy písemně ratifikovány, ale 
přesto byly pro českou stranu závazné, zvláště co se týká moci a práva papeže zasahovat do 
politických a náboženských věcí Čechů a je, pro českou stranu zavazujícně, ovlivňovat podle 
své vlastní potřeby.

Intervence umírněných  kališníků u papežského dvora za  ratifikaci však pokračovala i po 
tomto  zklamání.  Pokaždé  však  marně.  Papež  Evžen (Eugenius)  IV.  nesouhlasil  se  žádostí 
umírněných husitů za doplnění ratifikačního podpisu kompaktát a naopak doložil, že nemůže 
být vázán smlouvou Čechů uzavřenou s koncilem. Jeho papežští nástupci, Mikuláš V. (1447 – 
1455) a Kalixtus III. (1455 – 1458) odmítali kompaktáty uznat a papež Pius II. (1458 – 1464) 
je dokonce prohlásil  za naprosto neplatná a vyhrožoval králi  Jiřímu z Poděbrad křižáckou 
válkou. Tu také jeho následovník papež Pavel II. nakonec proti králi a českému národu roku 
1467 vyhlásil, protože se nechtěli kompaktát vzdát a upustit od nároku na jejich realizaci. Král 
Jiří z Poděbrad se však v této válce i přes všechny papežské klatby vítězně udržel, vojensky 
obhájil nezávislost českého státu a duchovní svobodu jeho obyvatel před novými křížovými 
výpravami a roku 1471 těsně před svou smrtí učinil ještě jeden pokus smířit papeže Pavla II. 
novými návrhy k potvrzení kompaktát. Ta byla nakonec jiným papežem potvrzena o sto sedm 
let později až roku 1564.

Po smrti krále  Jiřího z Poděbrad neutěšené poměry ještě více zesílily za panování kato
lického krále  Vladislava Jagelonského.  Svojí  vírou byl silně přesvědčeným římským kato
líkem a proto nadržoval katolické straně. Stál za tehdejším utiskováním a pak i za pronásle
dováním kališníků a to i přesto, že přísahal na kompaktáty. Na úřednická místa a za konšely, 
zvláště v Praze, dosazoval výhradně římské katolíky a zvláště ty, kteří měli zásluhy o likvidaci 
svobodných měšťanů. Se svými přívrženci nakonec připravil plán na  likvidaci předních ka
lišnických mužů a to pomocí úkladné vraždy.
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Avšak tento krvavý úmysl byl včas vyzrazen  straně podobojí, jejíž stavy se po marných 
stížnostech roku 1483 sjednotily proti dalším útokům katolických kruhů. Mysl kališníků byla 
podlým vražedným plánem krále Vladislava natolik rozzlobena a pobouřena, že dne 24. září 
1483 přepadl prostý lid pražskou radnici a z oken vyházel nenáviděné konšely, z nichž někteří 
byli na místě pobiti, ostatní pak byli vydáni na popravu. Lidé také zároveň zbořili některé 
kláštery, mnichy vyhnali a několik jich zabili.

Když byla touto krvavou pražskou bouří katolická reakce od kališníků (utrakvistů) zmaře
na, podněcovali katoličtí rádcové krále  Vladislava k přísnému potrestání těch Pražanů, kteří 
náleželi ke straně podobojí. Těchto Pražanů se však ujala jednota stavů, takže král po delším 
vyjednávání roku 1484 upustil od jejich potrestání a přijal je na milost. Brzy po tomto smíření 
byl docílen i památný náboženský smír smlouvou uzavřenou na sněmu v Kutné Hoře roku 
1485 (tzv. Kutnohorská smlouva), pomocí níž byla sjednána náboženská rovnoprávnost, díky 
čemuž byly spory mezi katolíky a kališníky (utrakvisty) na nějaký čas utišeny.

„Uvnitř české společnosti a v jejích politických představitelích – stavech – převládla nad  
věroučnými  rozdíly  a  spory  snaha  o  dohodu  a  náboženský  smír.  Ten  vyústil  v roce  1485 
v Kutnohorské smlouvě, která stavěla obě strany pod jednou i pod obojí na roveň, přiznávala  
jim kostely, jež měly ve svém držení, zavazovala je k zachovávání kompaktát a dávala i pod
daným právo, »aby každý svého spasení hledati mohl podle víry své a zvyklostí«. Podobné  
soužití různých náboženských stran a míra duchovní svobody pro každého bylo v tehdejší Ev
ropě něčím neslýchaným. Zásluhu o ně ovšem měli i rozumní představitelé katolických stavů,  
bez jejichž dobré vůle byla podobná dohoda nemožná, zůstávala však nepřijatelná pro úřední  
církev a její nesmiřitelnost vůči kacířům. Česká reformace tak zrodila i umírněné, snášenlivé 
katolíky (s jakými se nejednou shodli husité i v samotném průběhu revoluce), jejichž umírně
nost byla pro církev neméně nepřijatelná a nebezpečná než kacířství  samo. Mezi nimi na
příklad vynikal Vilém z Pernštejna, hospodář na rozlehlých statcích ve východních Čechách a 
na  Moravě,  čelný  politik  český  (nejvyšší  maršálek,  hofmistr,  předseda komorního  soudu),  
ochránce českých bratří, který měl významnou zásluhu na přijetí Kutnohorské smlouvy.“  (J.  
Fiala: Hrozné doby ..., str. 24).

13.3   Vzrůst Jednoty bratrské
Za časů tohoto příměří upouštěla  Jednota českých bratrů, kterým se nadávalo  Pikharti a 

Valdenští (nadávkou Pikharti /Beghardi/ vyjadřovali katolíci – vedle obecné nadávky kacíř – 
zlost, největší nenávist a opovržení. Jméno Valdenští znamenalo jen tolik, co kacíř a cizinec.) 
ve svém učení díky návrhu a iniciaci umírněnějších  Mladších bratrů, zvláště bratra  Lukáše, 
bakaláře na pražské univerzitě, od původní přísnosti, zvláště od neoblíbených zásad, které se 
týkaly moci a majetku, důsledkem čehož mohli být přijímáni do Jednoty bratrské i šlechtici a 
osoby z vysokých úřednických postů a boháči s podmínkou, pokud své moci a majetku užívali 
slušně podle pravidel.

Tento návrh umírněnější části byl přijat roku 1496 na sněmu v Chlumci přes všechen odpor 
přísné větve (Malé stránky), která na popud Amosa ze Štěkna z Jednoty vystoupila. Umírně
nější strana, která zcela ovládla  Jednotu, zvolila roku 1500 Lukáše za jednoho ze starších a 
ustanovila si nová pravidla. Tímto svým novým směrem získala v Čechách a na Moravě ve
liké množství přívrženců z nejrůznějších stavů, zvláště pak mocné pány z Cimburka, z Krajku 
a z Boskovic, díky nimž se Jednota, do té doby pokládaná za sektu, posmívaná a slabá, stala 
jednou z nejpočetnějších církevních stran. Ke konci XV. století již bylo na 400 bratrských sbo
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rů ve mnoha různých městech a městečkách zvláště v Hradeckém,  Boleslavském a Chrudim
ském kraji s hlavním sídlem přestavených Jednoty v Mladé Boleslavi stejně jako v krajích Tá
borském a Práchenském.

Tento vzrůst Jednoty bratrské vzbudil nenávist katolíků i kališníků (utrakvistů). Na žádost 
katolíků vyslal papež Alexander VI. (1492 – 1503) do Čech a na Moravu ikvizitora Henricha 
Justitoria, aby obrátil valdenské kacíře a pálil jejich knihy. Potom král Vladislav Jagelonský 
na žádost katolíků vydal roku 1503 první nařízení proti  pikhartům, kteří bydleli v korunních 
statcích a v královských městech. A když už i kališnické kněžstvo (ve snaze zalíbit se Římu a 
českému králi) závodilo v horlivosti s katolickými knězi v boji proti svým husitským bratrům, 
vydal král Vladislav roku 1508 druhý rozkaz, tzv. Svatojakubský dekret, kterým byla Jednota 
bratrská rozpuštěna. Jakékoliv shromažďování nebo jen malé schůzky bratrů byly zakázány, 
jejich spisy měly být zabaveny a spáleny, jejich kněží měli být zajmuti a na jejich místa měli 
být dosazeni do všech far kališničtí nebo katoličtí kněží,  kteří své osadníky měli vyučovat 
„pravé víře“ a dohlížet na to, aby pravidelně vykonávali bohoslužebné úkony. Nakonec byly 
vyhlášeny přísné tresty proti každému, kdo by poskytl kacíři jakýkoliv útulek.

Toto pronásledování  Jednoty bratrské trvalo až do smrti  krále  Vladislava Jagelonského 
roku 1516. Za jeho nástupce, nezletilého krále  Ludvíka Jagelonského, nastala bratrům opět 
doba klidu a pokroku. Jednotě neustále přibývalo sborů v městech. Spolupracovala s ní i nej
mocnější šlechtická strana. Bratři pracovali nadšeně, vydávali veliké množství obranných spi
sů a vyznání víry v knihtiscích z tiskáren v Mladé Boleslavi, v Litomyšli a v Bělé. Zdálo se, že 
Jednotě již nehrozí od katolické strany žádné nebezpečí.

Sama katolická strana byla v úplném rozkladu, takže její  kněžstvo,  jsouc bez  vedení  a 
řízení,  klesalo  na  mysli  a  obyvatelstvo  se  houfně  odvracelo  od  umírající  římskokatolické 
církve.  Katolíci  byli  vylučováni  z měšťanských  funkcí  a  z cechů  zvláště  v královských 
městech, z nichž bylo již na třicet v rukou Jednoty. Stejně tak to bylo i s kališnickou (utrakvis
tickou) církví, která byla sice ještě mocná a smlouvami a zákonem chráněná, nicméně i ona 
byla již zestárlá a dokonce více sešlá než katolická strana. Měla nedostatek svých kněží a pro
to  na  jejich  místa  přijímali  kališníci  (utrakvisté)  různé  školmistry,  staré  úředníky i  různé 
dobrodruhy, jejichž mravnost byla silně pochybná nebo vůbec žádná, avšak nevědomost o ná
boženských otázkách byla pro změnu nesmírně veliká.

13.4   Šíření luteránství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Pokrok  Jednoty bratrské byl náhle přerušen  Lutherovou reformací v Německu zavedenou 

roku 1518. Jednota nyní musela jednat nejen s katolíky a kališníky (utrakvisty), ale i s luterá
ny, kteří se již brzy po započetí  reformace dostali také do Čech a zvláště do Slezska, kde se 
Lutherova reformace začala  rychle  šířit.  Zde katoličtí  kněží  totiž  nevylučovali  protestanty 
z katolického společenství věřících. Proto zde nepanovala tak napjatá atmosféra jako v Če
chách. Téměř až do roku 1550, kdy již většina far byla obydlena ženatými knězi, setrvával na
příklad vratislavský biskup stále ve funkci hlavního duchovního pro všechno domácí ducho
venstvo.

Od roku 1521 se začal německý protestantismus šířit také na Moravě, zvláště v královských 
městech, kde měli převahu  Němci. Velmi brzy se ujal zvláště v Jihlavě, jejíž obyvatelé byli 
svého času úhlavními nepřáteli husitismu, dále v Brně,  Znojmě a v  Olomouci. Záhy nabylo 
v těchto městech luteránství tak silné moci a tak velikého postavení, že byly katolíkům, tehdy 
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urputně  pronásledovaným  a  odevšad  vyhazovaným,  odnímány  a  zabírány  téměř  všechny 
kostely.

Kromě luteránského protestantství přišla z Německa na Moravu nová „sekta novokřtěnců“, 
kteří své přívržence znovu křtili  a učili je zásadám komunitní společnosti – měli společný 
majetek,  společné  hospodářství,  společné  kuchyně  i  společné  noclehárny.  Mnozí  však 
společné užívání pochopili i ve vztahu k ženám. To pochopitelně vyvolalo u puritánských lu
teránů a Jednoty veliký odpor. Novokřtěnci byli prohlášeni za nemravnou sektu a začalo jejich 
pronásledování.  Nejvíce tuto sektu pronásledovala luteránská knížata.  Novokřtěnci se však 
mezi tím rozšířili po Moravě a nalezli útočiště v Mikulově u pánů z Lichtenštejna. Usadili se i 
v Brně, kde si zřídili společnou kuchyni.

Na základě rozkazu krále Ferdinanda I. roku 1527 bylo vydáno na znojemském sněmu na
řízení, aby byla tato nová sekta vykořeněna co nejpřísnějšími prostředky. Následkem tohoto 
nařízení byl kazatel brněnské sekty,  Tomáš Waldhauser, zajat a když se nechtěl vzdát svých 
bludů, byl upálen. Podobný osud stihl i mikulovského tiskaře této sekty, Baltazara Hubmaie
ra. V mikulovské tiskárně tiskl hanlivé letáky a traktáty, které spolu s dalšímu rozšiřoval ve 
velikém množství. Nakonec na přísné naléhání a pak na silný nátlak krále jej museli pánové 
z Lichtenštejna, jeho ochránci, vydat do Vídně, kde byl 10. března 1528 na předměstí Erdber
gu upálen.

Ale i přes tuto ztrátu svých dvou předních vůdců, se  novokřtěnci stále po  Moravě rozši
řovali  a usazovali  se v dalších městech. Do nich pak přicházeli  noví vyznavači této sekty, 
hlavně z německých zemí. Takže v krátké době vyvstalo mnoho jejich malých obcí v Brně, 
Znojmě,  Ivančicích,  Alexovicích a v Rosicích. Hlavním sídlem novokřtěnců se stal  Slavkov, 
kde jim poskytli útočiště pánové z Kounic. Sekta se udržela i přes všechna občas vydávaná 
přísná nařízení o její likvidaci až do roku 1622. Když totiž pánové a rytíři viděli u těchto 
novokřtěnců (taufarů) zručnost a rychlost, s jakou vykonávali různá řemesla, rádi jim dopřáva
li útočiště na svých statcích a odmítali splnit nařízení o jejich vyhnání nebo dokonce o likvida
ci jejich komunity.

Díky této shovívavosti moravských stavů vzniklo všeobecné mínění, že na Moravě panuje 
úplná náboženská svoboda, při které je dovoleno každé vyznání. Skutečně zde vedle sebe byli 
luteráni,  kališníci,  bratři,  novokřtěnci,  mikulášenci,  sobotáři (světící sobotu místo neděle), 
sociniani a sladkovští, takže na katolickou víru zbývalo jen velmi malé procento obyvatel.

V Čechách bylo Lutherovo učení poznáváno jen velmi pomalu. Nejdříve se o ně zajímala 
šlechta a měšťané, naproti tomu mnozí prostí obyvatelé, zvláště bratři zůstávali věrni starým 
řádům  a  obřadům.  Přispívalo  k tomu  i  to,  že  se  stoupenci  Lutherova  učení vydávali  za 
utrakvisty, podle nich za pravé dědice Husova učení. Tím však sledovali pouze ten cíl, že bu
dou pod státní ochranou, neboť utrakvisté patřili do staré národní církve chráněné státním zá
konem, zatímco ostatní novoty a kacířství byly jiným zákonem zakazovány a přísně trestány.

Tímto tahem se  podařilo  luteránům dostat  do utrakvistické konzistoře  muže nakloněné 
Lutherovu učení, jejichž zásluhou byly na církevním sjezdu českých i moravských stavů pod 
obojí roku 1524 přijaty velmi vážné změny, které se týkaly víry a církevních obřadů. Mše, za
chovávaná na památku umučení Krista byla zjednodušena a sloužena v češtině, nepožadovalo 
se vystavování oltářní svátosti a zakazovaly se mše nájemné a pověrné. Také byla zrušena tra
dice jako pravidlo víry, Husovy spisy a ostatních reformárotů měly závaznou moc, pokud se 
shodovaly s Písmem. Utrakvisté tak předběhli jiné ustrnulé reformační proudy a pod vedením 
duchovních, zvláště týnského utrakvistického faráře Havla Cahery se postupně měnili v lute
rány.
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Náhle však byly v pražských městech přerušeny všechny přeměny, které byly schváleny 
církevním sjezdem.  Pražská  rada,  u  níž  převažovalo  luteránství,  byla  nahrazena  opoziční 
stranou Jana Paška z Vratu, který se stal pražským primátorem. Změny popsané v předchozím 
odstavci, které se týkají hlavně vnějšího vzhledu náboženských úkonů způsobily veliké roz
hořčení Pražanů pod obojí, kteří lpěli na zevnějšku a jejichž národní cit byl uražen zaváděním 
nových  obřadů,  ve  kterých  viděli  navíc  urážku  Husovy  památky.  Pražané,  navedeni  od 
Paškových našeptávačů, pak přepadli radní síň a Paška vsadil do vězení přední protestantské 
členy, kteří byli i přes králův nesouhlas a zákaz vyhnáni.

Hned  nato  byla  pražskou  obcí  na  základě  Paškova zásahu  a  popudu  zrušena  všechna 
ujednání  a  závěry předešlého církevního  sněmu.  Veškeré  novoty v utrakvistické  víře  byly 
přísně zakázány. Pražské obyvatelstvo se muselo na úřadech oficiálně přihlásit ke katolické 
nebo kališnické víře. Kdo tak nechtěl učinit, byl vypovězen. Navíc musel každý dokázat, že 
jeho rodiče byli řádně oddáni knězem, který byl potvrzený konzistoří. Kdo tak nemohl učinit, 
měl být pokládán za nemanželské dítě a nesměl vstoupit ani nesměl být vzat do žádného ce
chu. Kdokoliv by přijal druhý křest, který čeští bratři ukládali neofytům, měl být poznamenán 
v obličeji žhavým železem a měl být vyhnán z města. Trest smrti byl ustanoven pro ty, kteří by 
šířili cizí náboženské učení.

Tato odporná usnesení nebyla jenom pouhou teorií, ale skutečně se i realizovala. Jedním 
z aktivních vykonavatelů byl například administrátor utrakvistické konzistoře, farář Cahera. 
Právě ten, který byl předtím horlivým zastáncem luteránství, nakonec skončil jako těžký pro
následovatel „novotářů“ a jako Paškův náhončí. Prahu obkličovala skutečná hrůza, když bylo 
za Paškovy vlády (1524 – 1528) popraveno několik „kacířů“, ve skutečnosti protestantů nebo
li českých bratrů a zvláště, když bylo na hranici upáleno pět osob z Jednoty bratrské.

13.5   Král Ferdinand I.
Tomuto krutému řádění učinil přítrž roku 1529 král český Ferdinand I. tím, že napřed vy

pověděl  z Prahy a  ze  všech  královských  zemí  arogantního  pobuřovatele  Caheru,  který 
s drzostí sobě vlastní vzdoroval opovržení všech čestných lidí a to dokonce po mnoho let a 
který se  protivil  i  královským rozkazům. Tím došlo k prvotnímu uklidnění  rozdrážděných 
Pražanů a okolních obyvatel. Definitivní uklidnění mezi náboženskými směry však nastalo 
tehdy, když král  Ferdinand později roku 1530 vyhostil z Prahy také samotného Paška. Sou
časně s tím však král zakázal zavádění jakýchkoli podezřelých náboženských novot a rozhodl 
se  chránit  na  základě  kompaktát státní  utrakvistické náboženství  a  zároveň se  snažil  roz
množovat hrstku katolíků s nimiž se staří utrakvisté sblížili.

Na sněmu roku 1537 žádal stavy, které mu předložily návrh na uspořádání české církve, 
aby zachovávaly kompaktáty, v jejichž souvislosti se zavázal zjednat jim trvalou platnost. Zá
roveň roku 1543 odmítl schválení a platnost těch článků víry a praxe synodního kněžstva pod 
obojí,  které  se  týkaly  zrušení  římskokatolických  obřadů,  jakými  byla  mše,  procesí,  vy
stavování oltářní svátosti, modlitby za mrtvé, vzývání svatých, uctívání soch a obrazů svatých 
a další body. Podklady pro zrušení těchto římskokatolických bludných obřadů podal adminis
trátor utrakvistické konzistoře Jan Mystopal, který byl tajným luteránem. Nicméně Ferdinand 
I.  Mystopalovy podklady  neuznal  a  odpověděl  tím,  že  nechal  poslat  opis  kompaktát. 
Mystopalovi pak v den 6. června o Husově svátku přikázal, aby vykonal každoroční obřadní 
procesí do Betlémské kaple a kromě toho rozkázal, aby utrakvisté netrpěli mezi sebou ženaté 
kněze.
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Z toho důvodu utrakvisté věřící podle starých zásad implantovaných  Římem  do  Husova 
učení jásali  a  jejich  faráři  vychvalovali  Ferdinanda  I.  v kostelích  jako  spravedlivého 
panovníka povolaného Bohem k vyhlazení bludů.

Historik K. Krofta o nástupu Ferdinanda I. na český trůn na základě volby českých stavů a 
o dobovém náboženském a politickém pozadí píše:

„Když r. 1526 Čechové svobodnou volbou povolali na český trůn rakouského arciknížete  
Ferdinanda I., aby tím na staletí spojili osud svého státu a národa s osudy habsburského rodu  
a zemí poddaných jeho žezlu, pudily je k tomu vážné důvody. Byli by mohli, jako to byli učinili  
před sedmdesáti roky, zvoliti za krále některého českého pána. Ale nehledě k tomu, že neměli  
mezi sebou muže, jako byl Jiří Poděbradský, sama doba tmu nepřála. I král Jiří dospěl vlastní  
zkušeností k poznání, že v době, kdy obecný vývoj evropských poměrů směřoval k vytvoření  
velikých, mocných a rozpínavých státních celků, český stát, ležící v srdci Evropy, těžko může  
obstáti sám o sobě, bez spojení s některým sousedním státem, bez podpory některé mocné ev
ropské dynastie. Proto zřeknuv se přirozeného přání, aby se po něm stal králem některý z jeho  
synů, přičinil se, aby byl jeho nástupcem zvolen člen královského polského rodu. Volba nebyla  
šťastná,  poněvadž  oba čeští  králové  z  jagellonského rodu neměli  potřebných vladařských 
schopností. Ale důvod, pro který si Čechové po smrti Jiříkově vyhledali krále za hranicemi,  
platil i r. 1526. Ano, právě tragický skon mladého krále Ludvíka v bitvě u Moháče, uváděje  
Čechům na oči velikost nebezpečí hrozícího také jejich zemím od Turků, je přiměl k tomu, aby  
volbou některého sousedního panovníka hleděli zjednati svému státu posilu v boji proti tomu
to nebezpečí. A není divu, že se rozhodli pro rakouského Ferdinanda.

Ačkoli nelze upřít, že se část českých stavů přiklonila k Ferdinandovi z pohnutek zcela so
beckých,  zištných (někteří  byli  pro něho po zvyku doby získáni  penězi),  přece jeho volbu  
dlužno vysvětlovati jinými příčinami. V jeho prospěch působilo zajisté nejvíce vědomí, kotvící  
v nazírání a cítění tehdejší doby, že Ferdinand jako manžel Anny, dcery českého krále Vladi
slava, má takřka mravní nárok na českou korunu, i když neměl právního nároku, který mu byl  
stavy českými upírán přes všechny dědické úmluvy rodu habsburského s rodem jagellonským.  
Také se nepochybně Čechové domnívali, že právě jeho volbou bude nejlépe čeleno tureckému 
nebezpečí, neboť jeho dědičné rakouské země se jevily takřka přirozenou hrází proti němu.  
Ferdinandovi  prospěly  posléze  i  sympatie,  které  si  získala  v  Čechách  jeho  sestra  Marie,  
manželka posledního krále Ludvíka, podporováním snah o lepší pořádek v zemi, jejíž veřejné 
poměry vinou slabé vlády obou králů z jagellonského rodu byly velmi rozhárány. Těm, kdo 
toužili po obnově spořádaných poměrů, se mohlo zdáti, že v rázném bratru královny Marie  
dostanou Čechy k tomu úkolu krále nad jiné způsobilého. Tak se stalo, že na český trůn dosedl  
svobodnou volbou stavů panovník cizí národnosti, jehož od ohromné většiny českého národa 
dělilo také zcela odchylné náboženské smýšlení, že se vláda českého sátu dostala do rukou 
dynastie, jíž nebylo souzeno vnitřně se sblížiti s českým národem a vytvořiti tak nezbytný zá
klad trvalé vzájemné shody a vývoje šťastného pro obě strany.

Mezi svobodně zvoleným králem Ferdinandem a českými stavy vznikaly brzy vážné nesho
dy. Jejich příčinou nebyla cizí králova národnost – neboť se práv české národnosti a české  
řeči Ferdinandova vláda nijak nedotýkala –, ale byl to jednak nezvykle přísný způsob jeho  
vlády a obtížnost  břemen uvalovaných na Čechy a jednak králův postup církevních a ná
boženských  v  otázkách.  Zvyknuvše  za  slabých  králů  z  jagellonského  rodu  takřka  sami  
vládnouti a nikoho neposlouchati, pociťovali čeští stavové nelibě silnou Ferdinandovu vládu  
a stálé vymáhání velikých daní a vojenských pomocí na válku s Turky v Uhřích se jim jevilo  
novotou velmi nepříjemnou. Ale nejvíce je pobuřovala králova náboženská politika. To po
třebuje stručného vysvětlení.
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Když se Ferdinand ujal vlády v Čechách, jen nepatrná část českého národa byla plně od
dána církvi římské. Jeho ohromná většina jí  byla odcizena od husitské doby. Kompaktáta  
ujednaná na Basilejském koncilu r. 1436 a v Čechách slavně vyhlášená za zemský zákon ne
vedla k dokonalému sjednocení husitských Čechů s Římem. Římská kurie se nikdy nesmířila s  
ústupky učiněnými českým kacířům z donucení,  nikdy se nevzdala snahy přinutiti  je k po
slušnosti beze všech výhrad. A protože Čechové trvali neoblomně na kompaktátech, jak jim  
sami rozuměli a nechtěli se vzdáti svých církevních zvláštností, neuznávala jich kurie za pravé 
syny církve, oni se pak naoplátku neřídili jejími rozkazy. Toto své odloučení od církve obecné,  
dávající jim skoro úplnou církevní samostatnost, měli však husité většinou jen za dočasné a  
domáhali se znovu a znovu svého přijetí do lůna této církve. Jen jejich malá část soustředěná 
v Jednotě Bratří českých přetrhala nadobro všechny svazky s Římem a vzdala se všech pokusů 
o smír s církví římskou, která se jí jevila nenapravitelně zkaženou. Zavrhujíce kompaktáta,  
zbavovali se čeští Bratři ochrany, jíž poskytovala vlastním husitům tím, že se čeští králové při  
svém nastupování na trůn zavazovali přísahou, že je budou zachovávati a hájiti. Proto bývali  
čeští Bratři již za předhabsburské doby často krutě pronásledováni světskou mocí, kdežto hu
sitům ani katoličtí králové z jagellonského rodu nemohli brániti v jejich náboženství, pokud se  
spravovali kompaktáty. Ale mezi husity bylo vždy dosti takových, jimž kompaktáta nestačila a  
kteří se s římskou církví rozcházeli mnohem podstatněji, zachovávajíce v srdci věrnost starým  
tradicím radikálního  husitství  a  táborství  a  blížíce  se  tak  namnoze  Bratřím.  Tomuto  roz
hodnějšímu husitskému směru se nedlouho před Ferdinandovou volbou dostalo mocné posily  
Lutherovým vystoupením a pronikáním jeho učení do Čech. Valná část podobojích, zvláště  
všichni  rozhodnější  a  opravdovější  živlové,  přijímala  ochotně  všeliké  luterské  novoty  a  
utvrzovala se jimi ve svém odporu proti Římu, živeném od desítiletí neústupností kurie k čes
kým náboženským a církevním požadavkům. Strana podobojí se tak rozštěpila na dva směry,  
starověrný husitský směr,  přestávající  celkem na kompaktátech,  jehož stoupence nazýváme 
starokališníky neb staroutrakvisty, a rozhodnější, luterstvím zradikalizovaný směr novokališný  
neb novoutrakvistický. Novoutrakvistický směr se záhy tak vzmohl, že jeho stoupenci,  strh
nuvše na sebe správu strany podobojí, se jali její učení a církevní řády přizpůsobovati svým  
názorům, takže se stále více odcizovala Římu.

Tomu se velmi rozhodně postavil na odpor král Ferdinand. Dovolávaje se své přísahy, kte
rou  se zavázal hájiti kompaktáta, prohlašoval za své vladařské právo i povinnost netrpěti nic,  
co by se jim příčilo a tedy také potírati ve straně podobojí směr rozhodnější, daleko vybočují
cí z rámce kompaktát. A jeho důsledné a tvrdé náboženské politice se opravdu podařilo zmaři
ti vítězství novoutrakvistů ve straně podobojí, které by bylo způsobilo úplnou a zjevnou roz
tržku této strany a tím veliké většiny českého národa s Římem. Ještě ostřeji vystupoval Ferdi
nand I. proti Bratřím, kteří v tu dobu měli již v Čechách a na Moravě mnoho vynikajících  
stoupenců i mezi samými stavy. Náboženská Ferdinandova politika se tudíž velmi nepříjemně 
dotýkala ohromné většiny českého národa a zvláště také jeho politických zástupců, stavů, a  
nemohla posilňovati jejich lásku a oddanost ke králi.

Nespokojenost Čechů s Ferdinandem, jež prýštila hlavně odtud, se projevila bouřlivě již r.  
1547, kdy čeští stavové králi, táhnoucímu na pomoc svému bratru císaři Karlovi proti protes
tantským knížatům v německé říši, zjevně odepřeli poslušnost a vyhlásili jako svůj program 
vedle náboženských požadavků také články, jež směřovaly k omezení královské moci uznáním 
a rozšířením práv, jichž čeští stavové užívali za předešlých králů. Pokořením stavovského od
boje a přísným potrestáním jeho původců (popravami a konfiskacemi) láska k jejich králi jistě  
nevzrostla.“  (K. Krofta: Bílá hora,  Tiskový odbor České státoprávní  demokracie,  Praha,  
1918).
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13.6   Přívrženci Jednoty bratrské
I přes všechny Ferdinandovy zásahy nebyl pokrok protestantství zastaven. K městům, která 

byla protestantská již od roku 1518 patřila zvláště města Český Brod, Litoměřice, Turnov a Ži
tava. Později se k nim přidala města Tachov, Kolín a další. Měst bylo tolik, že se za vzpoury 
protestantů a  českých bratrů roku 1547 proti  Ferdinandovi I. neúčastnilo pouze pět měst: 
Plzeň, Budějovice, Most, Ústí a Cheb. Nicméně i v těchto městech byla větší část obyvatelstva 
„zasažena kacířstvím“ a některá se již brzy poté přihlásila k protestantství úplně.

Zároveň se rozrůstala Jednota bratrská. Její nový biskup Jan Augusta změnil starou konfe
si Jednoty podle Augšpurské konfese. Bylo například vypuštěno druhé křtění neofytů (na víru 
nově obrácených), byl zachován celibát (bezmanželství), ale ne již jako nařízení diktované 
biskupy, nýbrž jako dobrovolně podstoupená zkouška, kterou se duchovní rozhodli sami bez 
nátlaku přijmout. Učení bratrů o svátostech, o ospravedlnění z víry a o přijímání bylo natolik 
podle německé konfese změněno, že se sám Luther roku 1533 nerozpakoval schvalovat jejich 
vyznání víry a veřejně na ně poukazovat, jakoby se úplně shodovalo s jeho učením.

Touto úpravou chtěl  Augusta získat podporů  protestantů, aby vymanil  Jednotu bratrskou 
z područí státu a ostatních církví a z politického ponížení, ve kterém církev jen živořila. Takto 
změněné vyznání bratrské víry bylo podepsáno dvanácti pány a třiceti třemi rytíři a pak bylo 
roku  1535  předáno  nejhorlivějším  Augustovým pomocníkem  a  necírkevním  náčelníkem 
Jednoty bratrské, panem Konrádem Krajířem z Krajku, králi. Ten však toto vyznání víry přijal 
naprosto chladně a bez veškeré milosti poslům připomněl, že může kdykoliv dojít k obno
venému stíhání a trestání bratrů, a to již jen na základě  Svatojakubského dekretu. Kališničtí 
knězi pak bratry neustále z něčeho obviňovali a udávali je králi tak dlouho, až byl král vypro
vokován a ještě téhož roku 1535 vydal rozkaz, kterým se měli bratři znovu vyhánět z měst.

I přes tento příkaz se proti Jednotě bratrské však nevystupovalo příliš nepřátelsky, neboť si 
svojí činností a čistotou víry získala mnoho přívrženců. Roku 1540 se uskutečnil velký sjezd 
bratrských pánů a rytířů v Mladé Boleslavi, kde biskup  Augusta světil jáhny a kněze se zá
měrnou okázalostí. Potom roku 1544 otevřela Jednota bratrská svůj první sbor v Praze, kde 
měla, zvláště na Novém Městě, největší množství posluchačů. Své přívržence měla dokonce i 
v samotné novoměstské radě.

13.7   Jednota bratrská versus utrakvistické kněžstvo
Rozšiřováním Jednoty bratrské a jejím pokrokem v politické sféře a tím i růstem v poli

tickém vlivu byli nejvíce znepokojeni utrakvisté. Nebylo to jen pouhou závistí, ale jejich zášť 
proti bratrům byla roznícena také útoky biskupa  Augusta proti utrakvistickým knězům. Ve 
svých kázáních je označoval za lakomce, opilce, zlosyny a za svatokupce. Proto již roku 1535, 
potom roku 1543 a 1545 byla Jednota z podnětu staroutrakvistického kněžstva pronásledová
na, a to nejvíce v jihozápadních Čechách. Zde došlo k násilnému rozbití a k likvidaci sborů 
v Janovicích u Klatov a v Račicích u Vodňan a v královských městech, zvláště v Klatovech a 
v Domažlicích, byli bratři surově mučeni. V jiných městech měla náboženská svoboda silnější 
kořeny a to se projevilo i ve vztahu obyvatel k Jednotě, která zde z toho důvodu nebyla vážně
ji ohrožována.
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Rostoucí politický vliv Jednoty zapříčinil, že se církev roku 1547 zapletla do odboje čes
kých a německých protestantských stavů proti králi Ferdinandovi. 24. dubna 1547 však Ferdi
nand v Německu u Mühlberku německé protestanty porazil, jejich odboj krutě potlačil a jako 
vítězná strana obnovil dne 8. října 1547 proti  Jednotě bratrské Vladislavův mandát, kterým 
byli všichni bratři bez rozdílu postaveni mimo zákon a dne 28. ledna 1548 rozkázal jeho ne
kompromisní realizaci.

Shromáždění bratrů byla zakázána, jejich kněží měli být zatčeni, jejich sbory měly být ode
vzdány katolickým nebo utrakvistickým farářům. Královským komisařům bylo rozkázáno vy
konat všechny královské rozkazy s co největší přísností.

Utrakvističtí kněží, jejichž prostřednictvím přicházela ke králi všechna udávání, žaloby a 
osočování na Jednotu bratrskou, se nyní s divokou, zuřivou radostí a s nepochopitelným běs
něním vrhli na Jednotu, která jim byla vydána na milost a nemilost. Jeden ze svědků tohoto 
pronásledování,  Jan Černý,  vypráví:  „Žádný jistě,  ani  sami  hejtmané  královští  ani  kněží  
římští pod jednou tak zle, tak tyransky, takovými haněními a zlostmi, hrůzami a strachy, zloře
čenstvím a takovými věcmi netrapili jsou lidu bratrského, jak to nestydaté kněžstvo kališné,  
všeho božího i lidského řádu a studu zbavené a prázdné. (Gindely I., 511. 513)“ (T.V. Bílek: 
Dějiny řádu Tovaryšstva, str. 336, 337).

Administrátor kališnické konzistoře, Mystopol, který se vůči Jednotě nakonec sám silně za
tvrdil, složil přísahu pro ty bratry, kteří by chtěli přijmout utrakvistické náboženství a jako od
platu za dřívější  Augustovy výroky v ní zkoncentroval ty nejpotupnější nadávky a výroky na 
Jednotu, jaké v té době existovaly. Kromě toho sestavil několik seznamů podezřelých osob, 
aby nikdo nemohl uniknout. Své podřízené povzbuzoval všemi prostředky. Udavačství bylo 
přijímáno bez vyšetřování. Kdokoliv byl udán a označen za pikharta (bratra), propadl veškerý 
jeho majetek utrakvistům a státu, byl uvězněn a v příšerných smrdutých vězeňských kobkách 
postupně, pomalu umučen k smrti.

Ve všech bratrských sborech zavládlo zděšení a hrůza. Bohoslužby byly zastaveny, kněží 
byli štváni z místa na místo jako divá zvěř. Královské rozkazy vykonávali nejen utrakvističtí 
kněží, ale i utrakvistické panstvo na svých statcích a dokonce i dávní ochránci Jednoty bratr
ské, kteří ji opouštěli a zcela se pak od ní distancovali. Odmítali přijímat vyhnané bratrské 
kněze, zavírali chrámy, které kdysi sami podporovali, likvidovali sbory i celé sborní domy, ve 
kterých bydleli duchovní Jednoty a kde se učily děti a budoucí kněží a kam se soustřeďoval 
vůbec všechen život Jednoty.

Hlavní sídlo biskupů stejně jako všechna shromaždiště jejich synodů byla zabavena a pře
šla do rukou utrakvistů. Nejslavnější a nejznámější dva sbory Jednoty bratrské: Hora Olivet
ská v Litomyšli a Hora Karmel v Mladé Boleslavi byly zdevastovány a uzavřeny úplně. Ferdi
nand si předsevzal, že do poslední stopy vyhladí „sektu bratrstva“, kterou cholericky nenávi
děl pro její demokratické řády a pro její učení, které uráželo jeho víru mnohem víc než lute
ránství.  V březnu  roku  1548  nařídil  bratrům  v Litomyšli,  Bydžově,  Chlumci,  v Turnově a 
v Brandýse nad Labem, aby do šesti neděl všichni opustili království. Marně žádali litomyšlští 
obyvatelé o odklad. Pro  svobodu svědomí muselo nastoupit na cestu do exilu přes tisíc vy
hnanců. Veliký počet českých bratrů se usadil v Polsku a v Prusku. Mnoho kněží, kteří přežili 
vězení bylo propuštěno s tím, že okamžitě podléhají rozkazu o vypovězení ze země.

Biskup Augusta byl také uvězněn a byl obviněn z pobuřování, které se mělo uskutečnit tím, 
že s jeho vědomím nebo svolením nařídila Jednota bratrská roku 1547 slavný půst a modlitby 
za vítězství odbojných stavů proti králi. Spolu s ním byl zatčen i jeho žák Jakub Bílek. Oba 
byli uvězněni v Praze. Podle královského rozkazu byl Augusta strašlivě mučen. Král tak chtěl 
biskupa přinutit, aby vyzradil jména jeho spoluviníků. Augusta se však k žádné vině nepřiznal, 
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ani nikoho nevyzradil, proto byli oba vězňové převezeni na hrad  Křivoklát, kde byli každý 
zvlášť uvězněni v nejhorším vězení a za hrozných podmínek na dlouhou dobu.

Teprve roku 1560, když arcikníže Ferdinand přivedl na Křivoklát svou manželku Filipinu 
Welserovou, slitovala se tato mladá kněžna nad oběma vězni a dostalo se jim lehkých úlev. 
Téhož roku podal Augusta arciknížeti Ferdinandovi prosbu o navrácení svobody. Augusta byl 
pak Ferdinandem požádán, aby veřejně odvolal bratrskou víru. Nabídku dostal také od admi
nistrátora  Mystopola, který mu nabízel svobodu za podmínky, že vstoupí k jezuitům a že se 
úplně zřekne protestantské víry a učení. Augusta neměl nejmenší chuť jakkoli měnit svoji víru 
a oba návrhy odmítl s tím, že je ochoten maximálně uvažovat o víře svých pronásledovatelů 
utrakvistů. Odmítl konvertovat k jezuitům i cokoliv Ferdinandovi odpřisáhnout. Jeho vazba se 
tedy prodloužila ještě o několik let. Propuštěn byl až roku 1564. Oficiálně byl prohlášen jako 
člověk bez vyznání víry. Jeho vazba trvala 16 let a Bílkova vazba 13 let.

13.8   Chvíle oddechu a Ferdinandova protiopatření
Mezitím ztrácely královské rozkazy proti  Jednotě bratrské,  díky nimž přišla o více jak 

polovinu svých příznivců a přívrženců, postupně na své přísnosti. Čeští páni a rytíři, jakmile 
se jen trochu vzpamatovali z paniky a ze strachu, který byl způsoben Mühlberskou bitvou a 
potrestáním  odbojných  protestantských  stavů,  vykonávali  královy  rozkazy  už  jen  velmi 
vlažně. Také utrakvistické kněžstvo, u nichž Mystopol se svými spřeženci úplně pozbyl veške
ré důvěryhodnosti, stejně jako katoličtí kněží s jejich přílišnou závislostí na svatých a na pat
ronech a jsouce malého vzdělání a dost nejasného přesvědčení, upouštěli záhy všichni od své 
pozornosti a slídivosti, která byla příčinou mnohých velikých problémů a těžkostí. Přestávali i 
vymáhat změnu víry a již ani neusilovali o to, aby byli zbylí čeští bratři povinně přítomni na 
katolických  nebo  kališnických  bohoslužbách  a  dokonce  přehlíželi  i  jejich  tajné  sbory  a 
shromáždění.

O něco později byly některé chrámy bratrů tu a tam znovu otevřeny, uprchlí kazatelé se za
čali postupně vracet z vyhnanství (Polska, Pruska) a začaly se objevovat i nové sbory. V této 
době, jak píše Bílek, měla Jednota mnoho vynikajících kazatelů a duchovních, na které byly 
pyšné všechny sbory. K nejznámějším patřil  Matěj Červenka,  Jan Černý,  Jiří Izrael a ještě 
zcela mladý Jan Blahoslav, který nad všechny vynikal osvíceností svého ducha a šlechetností 
své vynikající duše. V roce 1557 se stal starším v Ivančicích (tehdy Evančicích), měl největší 
zásluhy o znovuzřízení církve, zvláště na Moravě, kam utíkali skoro všichni bratři, kteří byli 
vypovězeni z Čech a nechtěli utéci do cizích zemí. Na Moravě si byli před pronásledováním 
jisti, neboť v té době zde byla takřka úplná svoboda svědomí. Vedle sebe zde v pokoji žili lu
teráni, kalvinisté, novokřtěnci, utrakvisté, katolíci a mnoho různých malých sekt a církevních 
odštěpků. Tyto všechny náboženské směry si vůbec nepřekážely, neboť se vzájemně respek
tovaly a tolerovaly.

Pouze král na sněmu v Brně roku 1550 naléhal na to, aby byly náboženské záležitosti uve
deny do stejného stavu, v jakém byly roku 1526, to je v roce jeho nástupu na český trůn. Ale 
jménem stavů se tomuto královu úsilí a naléhání na sněm vzepřel nejvyšší moravský hejtman 
pan Václav z Ludenic a přímo králi přečetl z pověření stavů přísahu, kterou učinil markrabě a 
do  které  byla  zakomponována i  náboženská  svoboda po  celém království.  A tak  nakonec 
všechny dekrety a nařízení proti Jednotě bratrské ztratily z veliké části na své platnosti a po 
celém království koruny české již nebyly realizovány. Středisko  Jednoty bratrské se z Lito
myšle a z Mladé Boleslavi přestěhovalo na Moravu a rozdělilo se mezi Přerov, Prostějov a z 
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největší  části  Ivančicemi (Evančicemi),  kde  stále  působil  Jan  Blahoslav.  V těchto  třech 
městech tak vznikla nová střediska Jednoty, v nichž se pak obyčejně scházely bratrské synody.

Přestěhování střediska českých bratrů mělo své opodstatnění. Nikdo z těch, kdož hájili svo
bodu svědomí a svobodné vyznávání Boha v Čechách nemohli zapomenout, že brzy po vydání 
přísných, nekompromisních rozkazů k pronásledování českých bratrů, díky kterým byla jejich 
Jednota v Čechách téměř  úplně  zničena,  přikročil  král  k  dalším  opatřením  proti  všem 
„rozkolníkům“ a „buřičům“, zvláště proti „novotářům“ a „reformátorům“, kteří pod rouškou 
utrakvismu  rozšiřovali  luteránské  učení.  To  jednoznačně  ukazovalo  na  nevykořenitelnou 
nenávist  krále vůči  luteránství.  S  jeho až chorobnou nenávistí  se střetl  nejen  Cahera,  ale 
hlavně pak  Mystopol (vzpomeňme na jejich tajné horlivé  luteránství a jak se nakonec sami 
stali fanatickými odpůrci Lutherovy reformace). Nikdo z tajných utrakvistů si nebyl jistý dnem 
ani nocí.  Sami administrátoři  pod obojí se domáhali realizace přísných králových opatření 
proti luteránům.

Čeští bratři měli ještě ve velmi živé paměti také událost z roku 1547, kdy král po svém ví
tězství potlačil protestantský odboj a okamžitě zavedl cenzuru tisku. Skončila svoboda tisku. 
Žádný spis nesměl vyjít z tiskárny, která k tomu neměla výhradní oprávnění. Na každý spis 
muselo být povolení administrátora nebo konzistoře. Jestliže byl nějaký knihkupec udán, že 
tiskl nebo rozšiřoval zakázané knihy nebo jen samotné články či letáky, byl vymrskán z Prahy 
skrze všechna tři pražská města. Přísně byl potrestán i každý, kdo byl jen podezřelý z ne
legální činnosti nebo u koho se našly i jen trochu podezřelé knihy.

Čeští bratři si také pamatovali, jak roku 1549 předložil král pražské konzistoři 12 kato
lických článků o  transsubstanciaci, o  mši, o  svatých, o  postech, o  modlitbách za mrtvé a o 
dalších bodech římskokatolického učení, kterými měly být potlačeny všechny „novoty“, jež se 
„náhle“ vloudily do země a pomocí nichž mělo být s maximální přesností vůči římské stolici 
zrevidováno katolické a utrakvistické učení v Čechách.  Navíc  Husův svátek a památka na 
upálení měla být úplně zlikvidována. Jen přijímání pod obojí způsobou, které Ferdinand po
voloval i ve svých rakouských zemích, bylo zachováno, ale knězům bylo nařízeno, aby lidi 
poučovali o tom, že každá z obou podstat obsahuje tělo a krev Páně dohromady.

I přes pozastavené pronásledování českých bratrů viděli svobodně věřící lidé v králových 
krocích další snahy o katolizaci Království českého a další projev jeho náboženské netoleran
ce. Opravy v článcích víry měly především usmířit Řím s Čechy. Konzistoř články přijala a na
bádala  k jejich  raelizaci.  Pouze  žádala  změnu  slova  transsubstantiatio  (přepodstatnění)  za 
slovo transmutatio (proměnění) a zároveň, aby nebylo zakázáno podávání svátostí přijímání 
dětem podle dosavadního zvyku. Kromě toho učinila konzistoř návrh,  aby definitivní roz
hodnutí o článcích bylo ponecháno stavům.

Avšak sjezd stavů pod obojí k překvapení konzistoře nesouhlasil s přijetím vyznání víry 
tak, jak chtěla konzistoř a jak to očekával i Mystopol, který tyto články uznával a zuřivě ob
hajoval. Proti nim stála univerzita, jejíž profesoři byli většinou luteráni a články zamítla. Král 
sjezd stavů okamžitě odročil a usiloval přimět stavy k poslušnosti kompaktát, které byly teh
dejším náboženským zákonem země, i když nebyly Římem ratifikovány.

Na prosbu sdružení římskokatolických kanovnických knězů za ochranu proti neposlušným 
„kolegům“, bylo pak všeobecným mandátem vydaným 8. ledna 1554 nařízeno, aby byli vyob
cováni všichni faráři, kteří nebyli řádně vysvěceni. K tomuto účelu byla v Plzni zřízena za 
předsednictví arciknížete Ferdinanda komise složená z katolického administrátora, před kte
rou se museli povinně dostavit páni, kteří neuposlechli královského rozkazu i s podezřelými 
knězi, kteří, když byli uznáni za nezpůsobilé, byli vydáni k potrestání administrátorovi.
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A tak se královy snahy nakonec obrátily proti samotným katolíkům a utrakvistům. Přes dvě 
stě knězů dohromady z obou náboženství bylo zbaveno svých far, které však pro nedostatek 
náhradníků zůstaly neobsazeny.

Naproti tomu luteránství, na chvíli přerušené, se začalo znovu šířit, zvláště, když bylo po
tvrzeno Pasovskou smlouvou, která byla roku 1555 potvrzena Augšpurským mírem. Oproti ka
tolíkům získali němečtí protestanté a čeští luteráni mnoho úspěchů. K luteránům se v zemích 
Království  českého přidávalo nejen německé obyvatelstvo,  nýbrž i mnozí utrakvisté. Stavy 
pod obojí osazovali od roku 1555 svou konzistoř tak, aby většina byla složena ze zkušených, 
osvědčených  luteránů. V městech, v nichž byl  protestantismus již zaveden, k němu přilnula 
většina obyvatel. V těchto městech se protestanté ujímali správy města a snažili se zbavit ka
tolických a utrakvistických knězů, jejich kostely byly zabavovány a zavírány.

Král  Ferdinand,  který  šíření  „novotářství“  neustále  zabraňoval,  jak  mohl,  nedovoloval 
v Praze a  v ostatních královských městech jiné vykonávání  veřejných bohoslužeb než  vý
hradně starodávným, římskokatolickým způsobem. Ale na statcích pánů a rytířů se prakti
kovalo luteránské náboženství a to podle vlastního uvážení a beze všech překážek.

13.9   Příchod jezuity Kanisia
Čechy byly okolo roku 1552 za panování Ferdinanda I. celé protestantské a katolická stra

na zde neměla téměř žádných majetků ani žádnou politickou moc. Neměla ani dostatečné 
množství knězů ani svých vlastních učitelů na školách. Na Karlově univerzitě tehdy vyučovali 
výhradně mistři,  jejichž vyznání bylo podobojí,  mezi  nimiž bylo dokonce mnoho  skrytých 
protestantů. Po celé zemi bylo nejvíce rozšířeno Husovo a  Lutherovo učení, kterému se sice 
částečně bránilo v Praze, ale všude jinde se šířilo svobodně a bez zábran. Není tedy divu, že si 
v Čechách katolíci stěžovali na nedostatek biskupů, farářů a katolických učitelů.

Jak bídný byl v té době stav katolíků, je možné vypozorovat z dopisu adresovaném Juliu 
Pflugiovi, naumburskému biskupovi, v němž si Píšek (Scribonius) z Horšova, probošt kapituly 
na pražském hradu stěžuje slovy: „Nemáme žádných učených kněží, nemáme též žádných řidi
telů škol, katolíků, takže větší část škol našich řídí buď husité neb luteráni, což nejvíce škody  
církvi přináší, když od takých učitelů útlá mládež se napájí jak pravidly mluvnickými tak i ná
hledy nekatolickými.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 341).

Katolická strana, zvláště pak probošt  Jindřich Píšek z Horšova (Scribonius) s  pražskou 
kapitulou a se čtrnácti šlechtici římskokatolického vyznání, mezi nimiž byli pánové  z Lob
kovic (Lobkowicz),  Berkové z Plavna,  z Rožmberka,  z Jindřichova Hradce,  z Vartenberka,  z  
Kolovrat, z Donína, ze Švihova, z Risenberka a ze Skály, Lev z Rožmitálu a z Blatné, se nako
nec rozhodla u krále intervenovat. Roku 1552 předstoupili před krále Ferdinanda I. a v zájmu 
rozšíření katolického náboženství naléhavě prosili,  aby svou mocí  zřídil  novou katolickou 
akademii v Praze a zároveň požádali o to, aby povolal jezuity, kteří by na této katolické aka
demii vyučovali bohosloví a „krásná umění“. Pražská kapitula byla ochotna jezuitům a nové 
akademii podstoupit klášter sv. Máří Magdaleny v Menším Městě pražském se čtyřmi vedlejší
mi domy na Újezdě, které kapitule kdysi věnoval král  Ladislav (tyto domy pak v roce 1896 
sloužily jako četnické kasárny).

Král Ferdinand I., jemuž samotnému nejvíce záleželo na pozvednutí, rozšíření a zachování 
katolické víry v Čechách, aby potlačil kališnictví (utrakvismus) a tím politicky oslabil stranu 
podobojí, velmi rád těmto prosbám vyhověl a vyzval zakladatele jezuitského řádu, generála 
Ignáce z Loyoly, aby do Čech poslal 12 jezuitů k založení zdejšího kolegia. Generál tuto na
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bídku uvítal a ihned se spojil s císařovým synem, královým ministrem pro Čechy, rovněž Fer
dinandem, který od svého otce dostal úkol, aby se celé věci ujal a organizačně ji dotáhl do 
konce. Kromě toho svěřil král tuto záležitost také synovu zpovědníkovi a svému milému pří
teli, jezuitovi Kanisiovi, který v té době spravoval vídeňské biskupství. Králův náměstek mu 
pak nabídl honosný celestiánský klášter Ojvín stojící nedaleko Žitavy se všemi jeho rozsáhlý
mi statky, které klášteru věnoval roku 1366 císař Karel IV. Ale Kanisius se s tím nespokojil a 
pro „větší  slávu Boží“ požadoval klášter přímo v samotné  Praze,  neboť zde očekával „vy
datnější žně duší“.

Král  Ferdinand proto Kanisia vyzval, aby osobně přijel z  Vídně do Prahy a bylo mu na
bídnuto místo v Chrámu sv. Víta. Zde také začal jezuita svá kázání, kterými se snažil povzbu
dit katolickou víru, ale přitom si obezřetně dával pozor na to, aby se ani slovem nedotkl učení 
utrakvistů, jiných jinověrců a nebo  protestantů. Kázal na všeobecná témata o Boží lásce, o 
míru,  o  přátelství,  o  lidské  laskavosti,  o  spolupráci  všech věřících  v  zájmu vyvyšování  a 
oslavování Boha apod. Jeho kázání byla v tehdejší době tak oživující a tak blahodárně působí
cí, že k sobě brzy připoutal nejen všechny katolíky, ale oblíbila si ho i menší část utrakvistů, 
z nichž někteří se začali dokonce přiklánět ke katolicismu.

Avšak luteráni a ostatní protestanté a většina utrakvistů se měli před tímto jezuitou na po
zoru. Jeho nečekané intenzivní kazatelské exhibici nevěřili a všechno sledovali s podezíravým 
odstupem. Svoje obavy vyjadřovali například vtipnými přezdívkami jeho jména. Nazývali ho 
psem (canis = latinsky pes) v říkance:  Hinc procul esto Canis, pro nobis excubat Anser (–
Hus), což znamená: Pryč odtud s tím psem, pro nás bdí houser (–Hus). Avšak Kanisius na tuto 
typicky českou urážku reagoval slovy:  At, qui Canem odere, haud Oves sunt, sed Lupi, což 
znamenalo: Ale kdož psa nenávidí, jsou sotva ovce, nýbrž vlci.

Kanisius své posluchače a zvláště podezíravé utrakvisty neustále ujišťoval, že jezuité ne
přijdou do Prahy proto, aby rozdmýchali náboženskou nesnášenlivost a rušili všeobecný klid 
a zákony této země, ale aby učili a vzdělávali mládež „krásnému umění“, pokud by si ho oblí
bila, a to bez nároku na jakoukoli odměnu. Díky svému pobytu v Praze Kanisius totiž poznal, 
že se utrakvisté od katolíků už téměř neliší, protože při bohoslužbách zachovávali katolické 
obřady a mládež si vzájemně ve všem vycházela vstříc a držela pohromadě.

Když  Kanisiovi uplynula doba, po kterou prověřoval českou veřejnost,  uvědomil svého 
generála, že všichni jezuité, kteří se mají vydat do  Čech, se nesmí ani slovem dotknout ji
nověrectví,  nesmí se s ostatními hádat ve sporných náboženských otázkách a musí  se dů
kladně vyzbrojit trpělivostí. Musí být k jinověrcům maximálně snášenliví, přátelští a laskaví a 
v každém případě musí více konat činy než slovy, neboť slova se mluví, ale činy táhnou.

Jak ovšem ukazuje současný historik J. Fiala, duch Tridentského koncilu nespal a i když 
bylo 16. století pro českou reformaci vcelku úspěšné, byly již konány tajné plány na totální  
katolizaci Čecha a Moravy:

„Přes  nepřízeň  panovníků  se  česká  reformace  úspěšně  rozvíjela  po  celé  16.  století.  
Habsbursko – římská reakce se s tím nemínila smířit. Vrátit české země v duchu Tridentského  
koncilu do lůna římského katolictví nepřestalo být cílem Říma i Vídně. V roce 1547 předložila  
správa katolické církve v Čechách na žádost Ferdinanda I. plán, jak provést rekatolizaci ze
mě. Obnova pražského arcibiskupství, jež zaniklo v husitské revoluci (uskutečnila se r. 1561),  
rekatolizace univerzity, potlačení Jednoty bratrské a přísná cenzura knih byly nejdůležitějšími  
body tohoto pamětního spisu (Winter, E.: Tisíciletí duchovního zápasu. 1940, s. 126). Ale k  
jeho provedení domácí katolické síly příliš nestačily. Jedním z prostředků, který měl odstranit  
tento nedostatek, bylo povolání výbojného předvoje protireformace řádu Tovaryšstva Ježíšova  
– jezuitů – Ferdinandem I. roku 1556 do Čech, kde se měl stát hlavním nástrojem rekatolizace  
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a boje s reformací, jako tomu bylo v jiných zemích. Že »jest to věc království i obci zhoubná,«  
zaznamenal o jejich příchodu rektor pražské univerzity Jan Zahrádka – Hortensius (Winter,  
Z.: Život církevní v Čechách, I., 1895, str. 136), jeho slova se, bohužel, plně potvrdila. Dva 
z prvních dvanácti jezuitů, kteří přišli do Prahy, záhy opustili římskou církev a stali se lute
ránskými kněžími, ostatní z koleje u sv. Klimenta (Klementina), kde nalezli první útulek, zahá
jili svou činnost a postupně budovali českou provincii, která zahrnovala i Moravu a Slezsko,  
kam přišli o něco později.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 55).

13.10   Hádky o pražské kláštery
Nato se  Kanisius rozhodl začít vyjednávat s králem Ferdinandem o příhodném místě bu

doucího kolegia. Nabídkou dostal možnost vybrat si některý z pražských opuštěných klášterů, 
které  byly zpustošeny husitskými  bouřemi.  Z těchto  klášterů mu byl  nejvíce  doporučován 
klášter u sv. Tomáše na Malé Straně. Ale klášter se mu nezamlouval, jednak svojí polohou a 
jednak svou malou rozlohou. Jeho snem bylo postavit kolegium na Starém Městě, kde by byl 
uprostřed Prahy a současně utrakvistické strany a měl by i blízko svou řádovou univerzitu. A 
tak mu králův náměstek nakonec nabídl starobylý zachovalý dominikánský klášter u sv. Kli
menta založený roku 1226 Přemyslem Otakarem I., který stále užívali tři pozůstalí dominikáni 
(převor tohoto řádu  Bedřich Bořekovský se dvěma řádovými bratry). Od roku 1366 až do 
částečného zboření kláštera roku 1420 v husitských bouřích byla součástí kláštera i věhlasná 
dominikánská kolej, která byla roku 1388 beze zbytku přičleněna ke Karlově univerzitě. Toto 
místo Kanisius pokládal za nejvhodnější k založení jezuitského kolegia. Doufal, že když byla 
kdysi u sv. Klimenta vyhlášená dominikánská škola, že na tomtéž místě brzy vyvstane neméně 
slavná katolická akademie tovaryšstva.

Se svolením papeže Pavla IV. byly roku 1555 zbytky svatoklimentského kláštera na žádost 
krále Ferdinanda podstoupeny jezuitům, a dominikánům byl náhradou za to přenechán klášter 
u sv.  Anežky s kostelem sv.  Salvatora a současně i vedlejší opuštěný františkánský klášter s 
kostelem sv.  Barbory.  Aby však  z toho nepovstala  žádná  zášť  proti  jezuitům,  byla  domi
nikánům ponechána jejich fundace a jejich roční příjmy jim král Ferdinand za toto odstoupení 
zvýšil a v klášteře u sv. Anežky jim Kanisius na královský účet zařídil úpravu bytů a výstavbu i 
několika nových bytů.

Kromě toho si nechal protřelý Kanisius od všech dominikánů vlastnoručními prohlášeními 
potvrdit, že svatoklimentský klášter podstupují jezuitům dobrovolně a rádi a že jej z toho dů
vodu také nikdy nebudou požadovat zpátky. Z toho všeho je patrné, jak Kanisiovi velmi zá
leželo na tom, aby toto místo bylo udrženo a  zachováno pro pražské jezuitské kolegium. 
Jakmile toto prohlášení držel v ruce, vydal příkazy k přestavbě vnitřních komnat kláštera na 
byty a k výstavbě nových bytů s finanční dotací přímo od krále.

Toto místo bylo pro jezuitský řád natolik důležité, že si dokonce vymohl na papeži Piovi V. 
a později roku 1583 na Řehořovi XIII. zvláštní buly (byly poslány jezuitskému kolegiu), který
mi dobrovolné podstoupení dominikánského objektu a získání tak stanoviště se strategicky 
výhodnou pozicí v Praze potvrdili oba papežové navždy. Navíc toto papežské potvrzení ještě 
více získalo na váze, když byly k němu na žádost řádu přidány zakládající listiny králů a cí
sařů:  Ferdinanda I. roku 1562,  Maxmiliána II. roku 1567,  Rudolfa II. roku 1581 a  Matyáše 
roku 1616.

Později se ukázalo, jak byla Kanisiova prozíravost pro řád v Čechách důležitá. Dominikáni 
si to totiž časem rozmysleli a žádali i přes písemné prohlášení svatoklimentský klášter zpátky 
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včetně uvedení do původního stavu a podoby nebo nějaké odškodnění za jeho náhradu. Po
chopitelně, že od krále a od jezuitů už nic nedostali.

Aby však nevznikla třenice uvnitř katolické církve, věnovala roku 1604 pražská kapitula 
dominikánům, díky její zvláštní přízni k jezuitům, malostranský opuštěný klášter jeptišek sv. 
Máří Magdaleny na Oujezdě. K tomu jim podstoupila roku 1613 kostel se všemi jeho statky, 
pozemky, lesy a právy, které k němu patřily, a roku 1616 ještě přidala čtyři domy tak, jak to 
všechno mělo být původně nabídnuto jezuitům.

Po bitvě na Bílé Hoře daroval král Ferdinand II. („Jeho Císařská Milost“ – „J.C.M.“, 1620 
– 1637) dominikánskému řádu ještě výborně vybavený a bohatě vyzdobený chrám u sv.  Jiljí 
(vyzdobený a velmi dobře zařízený od posledního pražského biskupa Jana IV. a prvního arci
biskupa Arnošta a během husitských bouří ušetřený devastace proto, že se v něm česky kázalo 
a vykonávaly se v něm husitské bohoslužby, a to až do roku 1625) a současně s povolením ar
cibiskupa kardinála Arnošta Vojtěcha hraběte z Harrachu (jmenován do funkce roku 1623) i 
faru a dvě kaple – sv. Štěpána Malého a sv. Jana na vltavském břehu – se všemi statky a právy 
a výsadami náležejícími těmto kostelům.

13.11   Budování jezuitského kláštera v Praze
Kanisius si tento dominikánský klášter nevybral náhodou. Jednak si jej vyhlédl již dřív, ale 

nechtěl na něj ukázat dříve, dokud mu ho nenabídl sám králův náměstek. Ten byl k tomuto ná
padu  darovat  právě  Klimentův klášter přiveden  králem a  ten  zase  svým jezuitským zpo
vědníkem.

Chrám měl  hned několik  strategických významů:  Jednak polozbořené zdi  chrámu daly 
Kanisiovi nenápadné, „skromné“ oprávnění dát chrám znovu do pořádku, přičemž jej ve sku
tečnosti vybudoval téměř celý znovu s rozšířenými ubytovacími prostorami. A další, mnohem 
větší strategický význam se nacházel v přičlenění tohoto chrámu ke Karlově univerzitě, aby se 
tak udržela tradice chrámu, zavedená císařem Karlem IV. To jezuity legálně opravňovalo ke 
vstupu na tuto věhlasnou univerzitu, aniž museli kohokoliv o to oficiálně požádat. Stačilo 
pouze  naplnit  tradici.  Chrám  tak  jezuité  použili  jako  zástěrku  a  prostředek  k  dosažení 
mnohem většího sousta, než byl chrám samotný.

Kanisius se sám ihned pustil do přestavby a výstavby nového chrámu. Odstranil sutiny sva
toklimentského kláštera a položil základy k novému jezuitskému kolegiu. Celou stavbu až do 
konce financoval král Ferdinand. Kanisiovi se podařilo vystavět a dokončit ubytování na zá
padní straně od kostela sv. Klimenta, kterou pak později nazvali podle něho – Kanisiovo kříd
lo. V této části se snažil zbudovat pohodlné ubytování pro budoucích dvanáct jezuitských bra
trů, o které král Ferdinand požádal.

Kanisius by byl s výstavbou pokračoval i v dalších částech kláštera, avšak v polovině stav
by uprostřed největšího shonu byl  generálem řádu náhle odvolán do  Bavorska k založení 
jezuitské koleje v Ingolstadtu. Než odejel, naléhavě ho žádal správce arcibiskupství, probošt 
Jindřich Scribonius, aby generál řádu poslal do Prahy co nejvíce jezuitů, kteří by uměli dobře 
nejen německy, ale zvláště česky, protože jedině v této řeči budou moci zvítězit v boji proti 
husitskému  „kacířství“.  Podobnou  žádost  k zakladateli  řádu  vyslovil  i  král  se  svým  ná
městkem a stejně tak česká katolická šlechta. To však zatím nebylo možné. Ani Kanisius, ani 
generál řádu nemohl totiž okamžitě jejich žádosti vyhovět. Roku 1552 sice vstoupil v Římě 
do jezuitského řádu  Valentýn Voyt  z Prahy a rok na to  Wolfgang Maria z Horšova Týna a 
z dvanácti českých chlapců, které roku 1554 poslal král Ferdinand do německého kolegia, jež 
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bylo jezuity založeno v Římě už roku 1552 pro výuku světských knězů za pomoci jezuitů, sice 
vstoupilo  z tohoto  německého kolegia  do  jezuitského řádu dalších  deset  českých chlapců, 
žádný z nich však nebyl ještě natolik vzdělán a dospělým, aby mohl při svém působení v Če
chách vykazovat dobré výsledky. Ti všichni se museli pro svou službu v protestantských Če
chách důkladně připravit a získat mnoho zkušeností.

Z těchto prvních českých jezuitů, na které král  Ferdinand díky svému horlivému úsilí za 
rozšíření katolické víry v Čechách, platil už německému kolegiu ročně 400 dukátů, zvláště 
později  vynikali  Václav Šturm,  který se stal  v letech 1572 – 1592 nejvyhlášenějším kato
lickým profesorem v  Praze a skutečnou ostrou ohnivou metlou na české bratry a na ostatní 
protestanty, dále pak Baltazar Hostounský, Ondřej Běšín a Wolfgang z Horšova Týna.

Přesto se zakladatel řádu snažil králi a katolické šlechtě vyhovět co nejvíce podle stávají
cích možností,  a tak prozatím poslal  12 německy mluvících jezuitů,  zběhlých jak ve zna
lostech řeholní praxe, tak i v diplomacii a v sebeovládání. Část jich byla narozena v Belgii a 
část pocházela z Německa. Král byl zároveň ujištěn, že jakmile to bude jen trochu možné, bu
dou požadovaní jezuité ovládající češtinu do Čech okamžitě posláni.

13.12   Příchod prvních dvanácti jezuitů do Prahy a jejich první majetky
Těchto dvanáct německých a belgických jezuitů bylo na královské útraty vysláno z Říma 

ještě samotným Ignácem z Loyoly do Čech dne 25. ledna 1556 a po velikých útrapách, nepří
jemnostech a pronásledováních od vyprovokovaných a rozdrážděných protestantů – zvláště 
v nekatolických zemích, kde jim lidé nadávali do papeženců a ničemníků a kde jim dokonce 
hrozili i ukamenováním – dorazili do Prahy dne 18. dubna 1556 (někteří píší 15. dubna). Tam 
je osobně s velikou radostí uvítal Kanisius, kterého mezitím Ignác z Loyoly ustanovil do nové 
funkce Provinciál jezuitských kolejí ve Vídni, Ingolstadtu a v Praze, které byly v té době vy
stavěny. Radostně je přivítali i ostatní katolíci. Ubytováni byli již v nových prostorných bytech 
svatoklimentského kláštera.

Příchod jezuitů však velmi neradi viděli utrakvisté, luteráni a čeští bratři. Dávali jim jasně 
najevo, že je přímo nenávidí. Hned od začátku jim činili různá příkoří, nejvíce prostí Pražané. 
Jezuité na to nebyli zvyklí. Hned od počátku se proto báli urážek a obávali se i násilí. A tak si 
u královského náměstka vyžádali  vojenskou stráž,  která by je ochraňovala při  vycházkách 
z Klementina na pražský hrad a zpět.

Kromě předsudků od nekatolíků museli jezuité čelit i nedůvěry a nenávisti od ostatních 
řádů, obávajících se  jezuitské chamtivosti,  intrik,  zákulisní  majetkové diplomacie a vyvo
lávání rozkolu v církvích. Ovšem ze strany českých katolických duchovních a knězů (tehdy si
lně zaostalých) tu byla i žárlivost, neboť si jezuité po zabydlení vedli v Čechách tak horlivě, 
že to pohodlnost a lenost těchto katolických zaostalých knězů a duchovních v Čechách přímo 
odsuzovalo.

Kromě všech statků, které jezuité už dostali, jim král Ferdinand I. věnoval roku 1559 ještě 
statky ojvínského kláštera, z nichž šly velmi slušné příjmy na financování pražského jezui
tského kolegia. Jezuité však byli prozřetelně opatrní a nechtěli nabízené statky ihned převzít 
do své samosprávy. Král to pochopil a pronajal je na deset let žitavským měšťanům a nařídil 
jim,  aby bylo  z jejich  příjmů  vypláceno pražskému kolegiu  ročně  1 400 kop míšenských. 
Samotný ojvínský klášter, patronátní práva, lesy a ještě několik dalších statků král vyjmul a 
zůstaly  v samosprávě  celestiánského  převora  Baltasara Gottschalka.  Po  jeho  smrti  i  toto 
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všechno bylo dáno do  samosprávy jezuitskému pražskému kolegiu  a  až  do  roku 1562 to 
spravoval ojvínský rektor P. Hurtada Perez Španěl.

K tomu  všemu  přidal  král  jezuitskému  pražskému  kolegiu  z české  královské  komory 
ročních  300  kop  míšenských  a  dále  z příjmů  bývalého  dobrolužského  kláštera  (Dobroluh 
v Dolní Lužici), který byl sekularizován již roku 1540, vyčlenil král dalších ročních 450 kop 
míšenských, které však měly být vynaloženy na financování chudých jezuitských studentů.

Takový byl počátek jezuitského pražského kolegia,  jemuž král  Ferdinand I.  ještě  navíc 
roku 1562 zpečetil  tento celkově velmi bohatý roční plat  listinou, v níž potvrzoval příjem 
jezuitů a zaručoval jeho neměnnost. Jeho přátelství k jezuitům bylo opravdu veliké, což se 
projevilo například i v tom, že již roku 1560 ustanovil nad jezuitským majetkem čtyři obhájce 
(strážce, defenzory), kteří měli neustále střežit majetek jezuitského kolegia a vyřizovat a zajiš
ťovat pro něj nejvýhodnější majetkové poměry a záležitosti v co největší prospěch jezuitů.

4. dubna 1564 musel král  Ferdinand zkrátit roční příjmy kolegia tím, že odňal jezuitům 
dobrolužské příjmy, neboť z nich jezuité financovali zahraniční studenty, čímž porušili krá
lovský výnos o tom, že jezuité nebudou financovat zahraniční studenty v Praze, ani jezuitské 
koleje v zahraničí, ale pouze české studenty, zvláště z chudších vrstev, aby se mohli na jezui
tském kolegiu učit také děti českých poddaných. Král měl veliký zájem na tom, aby na kolegi
um byly přijímány i děti z venkova.

Ovšem jezuité tohoto královského rozkazu nedbali a když zkrácením přišli o značný příjem 
(450 kop míš.), ihned se rozhodli používat pro vlastní potřebu finanční a potravinové dary, 
které jim přicházely ve velikém množství od jejich příznivců a obdivovatelů a které do té 
doby pokaždé věnovali nemocnicím. Hodnotných darů bylo dokonce tolik, že příjmy kolegia 
brzy přesáhly původní hranici. Mezi největší dárce patřili katoličtí šlechtici a také i sám král. 
Jenom od nich vynášely věnované dary až do roku 1618 celkem 88 276 zl. rýn. Část těchto 
darů využili jezuité k rozšíření a vybudování zcela nového  svatoklimentského kolegia. Tato 
rozsáhlá budova (nynější Klementinum) byla postupně stavěna od roku 1577 tak, jak to dovo
lovaly jezuitům jejich úspěchy a štědrost jejich dárců a sympatizantů. Stavba rostla na tzv. Os
trově, kde bylo před tím 32 domů se třemi starými kostely, sedmi prostrannými dvory a dvěma 
ulicemi. To všechno jezuité skoupili podle práva, které jim bylo vyhrazeno v základní listině 
za 22 588 kop míšenských. Obsáhlé informace a svědectví o tom všem najdeme v knize od 
T.V. Bílka: Statky a jmění kollejí jesuitských, od císaře Josefa II. zrušených.

Mimo již zmíněné dary byla jezuitům vyplacena z finančního úřadu na základě královské
ho listu Rudolfa II. z roku 1603 a to přesně v úterý po sv. Prokopu finanční částka 15 000 kop 
míšenských v hotovosti jako náhrada za roční dobrolužský příjem 450 kop míšenských, který 
jim byl předtím odebrán. Zároveň bylo jezuitům povoleno, že mohou tyto peníze utratit na 
svoji kolej nebo si za ně nakoupit jakýkoli majetek nebo statky podle své potřeby.

Potom 26. srpna 1616 učinil král Matyáš jezuitské koleji další vstřícné gesto, když z příjmů 
a  výdělků  chlumeckého komorního  statku  vyčlenil  jezuitům ročně  2 000 kop míšenských 
s podmínkou, že kdyby byl tento statek prodán anebo nějakým způsobem někomu předán či 
věnován, mělo být koleji vyplaceno odstupné 40 000 kop míš. a tyto peníze měly být buď 
uloženy na úroky nebo vydány k zakoupení jiného statku.

Ironií osudu je ta skutečnost, že teprve roku 1609 bylo zemským sněmem oficiálně povo
leno jezuitům skupovat pozemské statky ke své koleji. Přesto majetkové záměry jezuitů pocí
tila téměř celá  Praha. Kromě výše uvedeného výčtu majetku měli jezuité do této doby již 
mnoho dalších statků, z nichž největší byly: Zahrada na Petříně, kterou koupili roku 1567 za 
430 kop míšenských, hospodářství ve vsi Nebušici, které zakoupili roku 1570 za 350 zl. rýn
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ských,  dvůr Kopanina, který roku 1573 podstoupil jezuitské koleji král  Matyáš náhradou za 
zrušení ročního příjmu 300 kop míšenských z královské komory. Roku 1600 darovala Marie 
Pernšteinská rozená Manriquez z Laru jezuitské koleji své dědictví – domy a zahrady ležící  
podél řeky Vltavy pod Bruskou (v roce 1896 jezuitská zahrada) – koupené tehdy za 7 200 kop 
míšenských. Roku 1606 darovala paní Marie Valdštejnová rozená Martinicová jezuitské koleji 
svůj  statek v Čelákovicích,  který jezuité  prodali  králi  Matyáši za  22 000 kop míšenských. 
Roku 1606 koupili jezuité ke své koleji statek Bernartice na Bechyňsku za 12 700 kop mí
šenských.

Ani katolická šlechta v obdarovávání nezůstávala pozadu. Vydržovala jezuity v tak hojné 
míře, že od pražských jezuitů přitékal do Říma proud peněz z pozemků a z budov, dále zlato, 
drahokamy a umělecké skvosty z různých dědictvích a darů. Mnoho peněz a darů pohltilo také 
neustálé rozšiřování a zvelebování nového Klementina a další výstavba jezuitských bytů.

13.13   Začátky jezuitského vyučování v Praze
První pracovníci svatoklimentského pražského kolegia, kteří přišli z Říma roku 1556, byli, 

kromě provinciála Kanisia, tito jezuité:
Páter Ursmarus Goissonius z Lutichu, rektor kolegia až do roku 1558, potom byl jmenován 

asistentem, řídil kolegia v Itálii a na Sicílii, načež se stal superintendantem římského semináře 
a v roce 1578 ve své belgické vlasti zemřel na morovou nákazu.

Páter Cornelius Brogelmannus z Flander, správce domu a duchovní kolegia (minister do
mus et  spiritualis),  zemřel  roku 1578 ve vídeňském kolegiu,  kde byl  po několik  let  zpo
vědníkem.

Páter Jindřich Blyssemius z Bonnu, doktor a profesor teologie a řeckého jazyka, později i 
hebrejského jazyka a matematiky, kazatel a německý katecheta v hlavním  chrámu svatého 
Víta, od roku 1561 – 1574 rektor pražského kolegia, potom řídil čtyři roky kolegium posta
vené v Štýrském Hradci, kde se stal roku 1578 provinciálem a kde také i roku 1586 zemřel.

Jan Tillianus z Geldern, doktor teologie a učitel filozofie, který z důvodu své záště vůči 
Blyssemiovi musel roku 1557 pražské kolegium opustit a na své cestě zpět do Říma zemřel.

Páter Vilém Geldernský, kněz povýšený v Římě na bakaláře filozofie, učitel rétoriky, který 
byl roku 1557 pro svou nespokojenost vyloučen z pražského kolegia.

Páter Petr Silvius Flanderský, kněz, bakalář filozofie, učitel poezie, později učil i rétorice. 
Jako učitel byl pak poslán do Ingolstadtu a do Porýnska, kde v Mohuči roku 1571 zemřel.

Florianus Italus (Ital), učitel latinské skladby (syntaxeos) a řeckého jazyka.
Baltazar z Pfarrkirchen,  Bavorsko, učitel latinské gramatiky, který se jako první ze všech 

příchozích jezuitů naučil díky své neúnavné vytrvalosti českému jazyku.
Kašpar Konger z Lublaně, vyučoval latinu pro začátečníky.
A nakonec  Consalvus Calaber (z Kalabrie),  Rogerius  z Flander a  Bartoloměj ze  Švýcar, 

všichni tři jako domácí správcové.
Tito učitelé hned po svém příchodu zřídili v kolegiu u sv. Klimenta dvojí školu: jednu nižší 

(akademické gymnázium), které se skládalo z pěti tříd a druhou vyšší (katolickou akademii), 
která se skládala z teologické a filozofické fakulty. Těmto školám byla podle rozkazu Scribo
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nia a svatovítské kapituly dělána náležitá reklama při kázáních přímo ve svatovítském chrámu, 
kde byla všem doporučována jako jediná královská a pravá katolická škola.

Ve své první pražské koleji začali jezuité učit už 7. července 1556, a to filozofii a teologii. 
Každý  z učitelů,  aby  povzbudil  své  posluchače,  napřed  vychvaloval,  jak  to  tehdy  bylo 
zvykem, po několik dnů své učení, aby v nich roznítil touhu po vědách. Den předtím, právě na 
den  Mistra Jana Husa, 6. července otevřeli jezuité své školy přednáškou v chrámě sv.  Kli
menta o hebrejském jazyku. V dalších letech začínal školní rok měsícem říjnem, někdy i lis
topadem.

Ovšem v začátku zůstávaly třídy téměř prázdné a to se táhlo dokonce několik let. Jednak 
zde byl nedostatek žáků a zároveň i učitelů.  Akademické gymnázium mělo zpočátku jen dvě 
třídy, gramatiku a poetiku. Rétorika byla zcela bez žáků a její první zájemci přišli až roku 
1559. I v těchto a následujících letech však zůstávala škola značně prázdná, takže mnoho tříd 
bylo stále zavřeno. K tomu přispěli jezuité i tím, že roku 1558 nechávali žáky ve svých třídách 
za kruté zimy mrznout a když pak žáci naříkali a plakali zimou, jezuité jim nařídili, aby si od 
svých rodičů vymohli peníze na dříví potřebné k vytopení školních síní.

To u pražského měšťanstva zvedlo takovou vlnu veřejného odporu, nenávisti, rozhořčení a 
pobouření, že se jezuité znovu začali obávat o své životy. Měšťanstvo jim veřejně vytýkalo, že 
příjmy, které dostávají, využívají jen pro své vlastní potřeby a že je zřejmé, čeho chtějí dosáh
nout bezplatným vyučováním, jak slibovali, totiž mámit z lidí další a další peníze a pro ten 
účel,  že  se  nestyděli  zneužívat  i  dětí  z chudých  rodin,  které  neváhali  vystavit  tělesnému 
utrpení. Nakonec musel zasáhnout i  sám královský náměstek, arcivévoda  Ferdinand,  který 
jezuitům ostře a přísně vytkl jejich sobectví a chamtivost po penězích, které byly ve sku
tečnosti určeny právě pro školní výdaje (1 400 kop míšenských každý rok) a které oni proin
vestovali do pozemků a budov a náhradou za toto manko pak vydírali peníze z rodičů dětí, jež 
nechali drze a nestydatě mrznout.

Jezuité byli ze stejného důvodu veřejně káráni i prostými občany. Kdekdo jim v té době za
slouženě nadával do tyranů a sobců. To byl ovšem teprve počátek zjevování pravého charakte
ru jezuitského řádu a jezuitů samotných.

Ani  na  katolické akademii nebyl  zpočátku  žádný nával.  Počet  žáků byl  sotva  zřetelný. 
Otevřeno bylo jen oddělení bohoslovectví, kde všechno stačil odučit jeden jediný profesor 
teologie. Oddělení filozofie zůstalo na dlouhou dobu zcela prázdné a přednášky zde začaly až 
roku 1559. Původně bylo plánováno, že jeden magistr bude vyučovat v první třídě logiku, 
v následujícím roce měl se svými žáky probírat fyziku a ve třetím roce měl svoji třídu vyu
čovat metafyziku a čtvrtého roku měl převzít další prvňáky na logiku. Byl zde tedy plánován 
tříletý cyklus. Ovšem nedostatkem žáků a učitelů bylo filozofické vyučování několikrát přeru
šeno, takže teprve až roku 1566 začal nový cyklus, kterého se zúčastnilo jen sedm studentů 
z řad jezuitských chovanců a sedm venkovských posluchačů. Z toho důvodu se jezuité snažili 
především odstranit nedostatek žáků a zaměřili se proto na jejich získávání stejně tak jako na 
získávání nových učitelů a knězů, kteří by znali český jazyk.

Aby toho co nejdříve dosáhli, navázali jezuité na výchovný šlechtický ústav založený již v 
roce 1556 v kolegiu, Convictus seu contubernium nobilium, který měl sloužit jako komplexně 
výchovná škola pro šlechtice. Sem poslalo své chlapce na učení několik bohatých královských 
úředníků a šlechtických rodin, k nimž přidal své panoše a královské hudebníky i královský ná
městek, arcivévoda Ferdinand, který apeloval na ostatní šlechtice, aby podle jeho příkladu i 
oni zapsali své syny a sluhy do výuky.
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Roku 1558 odevzdal do tohoto konviktu tajemník braniborského markraběte,  Krištof Ast
rasius, své tři syny a roku 1559 byli dáni k výchově dva synové bavorského vévody Arnošta a 
dva synové nejvyššího písaře  Království českého,  Wolfganga Vřešovce. Roku 1560 se absol
venti konviktu, kterých bylo už dvanáct, přestěhovali z kolegia do sousedního domu, který byl 
zvlášť  za tímto účelem zrekonstruován a který pro kolegium koupil  král  Ferdinand I.  od 
vdovy Elišky Uzdařkové pro společné ubytování konviktistů a chudých studentů (šlechtický 
konvikt u sv. Bartoloměje). Uchazečů o konvikt neustále rok od roku přibývalo, takže roku 
1583 jejich počet vzrostl na 57.

Ale jezuitské praktiky, Duchovní cvičení a hlavně nudné, ducha deptající přednášky z řečti
ny a latiny nikoho nezajímaly. Atmosféra houstla a vybuchla v roce 1559, kdy student  Jan 
Týnský, žák humanitní třídy, měl být pro nějaký bezvýznamný přestupek tělesně zmrskán, což 
odmítl podstoupit. To pedagogický sbor rozlítilo, nicméně jejich zloba byla poslední kapkou 
na trpělivost studentů. Pod vedením dalšího studenta Václava Plzeňského vznikla na škole ko
legiální stávka, které se zúčastnili kromě pěti všichni absolventi a kterou se plně zastali Jana 
Týnského.  Požadovali  úplné  zrušení  tělesných trestů,  zvláště  potupného mrskání  a  odpro
šování. Jezuity hromadný odpor zaskočil, nicméně odmítli se studenty jednat. Až na pět absol
ventů proto všichni vystoupili z konviktu. Tím se celá situace obrátila, neboť už to nebyla 
vnitřní záležitost školy, ale proniklo to na veřejnost.

Následkem toho je rektor prosil, aby se vrátili zpátky, což učinili jen pod podmínkou, že 
vzpoura nebude potrestána, že skončí tělesné trestání a že již nebudou otravováni a mučeni 
bezduchými řeckými a latinskými přednáškami. Řecké přednášky byly proto vypuštěny, latin
ské však nakonec ve zkrácené formě zůstaly.

13.14   Seminář pro chudé studenty
Aby jezuité  získali  co nejvíce žáků z řad českého obyvatelstva,  založili  v kolegiu roku 

1559 také dům neboli seminář pro chudé české žáky (Seminarium seu domus pauperum jinak 
také nazývaný Collegium novum). Na jeho zařízení a chod věnoval s povolením papeže Pavla 
IV.  král Ferdinand ročních 450 zlatých z příjmů dobrolužského kláštera, které dříve dostával 
míšenský biskup k vydržování katolických kněží, pokud nějaké měl. Stejně tak přispěli i ně
kteří šlechtici vybranou jednorázovou částkou celkem 400 dolarů. Ke stejnému účelu daroval 
arcivévoda Ferdinand 100 dolarů, nejvyšší purkrabí,  Jan mladší Popel z Lobkovic a správce 
arcibiskupství  Jindřich věnovali po 20 dolarech a všichni tři se zavázali, že po dobu svého 
života budou touto částkou přispívat každý rok. Kromě nich se zavázal bavorský kníže Arnošt 
a tehdejší hrabě Kladský sponzorovat osm nebo devět chudých studentů a vydržovat je tak na 
tomto semináři na své vlastní útraty.

Roku 1561 bylo na semináři sponzorováno již 37 chudých studentů, mezi nimiž byli i čtyři 
chlapci  protestantského vyznání  pod obojí.  Ještě  téhož roku byl  chudým absolventům po
skytnut zvláštní kněžský oblek, talár, ovšem bez kněžského čtyřhranného biretu (kvadrátku, 
čtyřhranného baretu), aby se tím utrakvistům nezavdala příčina k posměchu. Ještě téhož roku 
daroval arcivévoda Ferdinand značnou sumu peněz k dalšímu zaopatření studentů.

Byli zde však i jiní dárci, kteří neustále podporovali dům chudých studentů a to nejen peně
zi, ale také obilím a dalšími potravinami. Mezi nimi nejvíce vynikala rodina pánů z Lobkovic, 
kteří  intenzivně přinášeli  dary zvláště od roku 1564, když král  Ferdinand zastavil  kolegiu 
dobrolužské  příjmy z příčin,  které  jsou  uvedeny již  dříve.  Roku  1579 daroval  Jan  starší  
z Lobkovic pro ubytování chudých studentů, kterých tenkrát bylo jen 9 společně se šlechtický
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mi absolventy a kteří bydleli v kolegiu, rozsáhlý dům stojící ve čtvrti Matky Boží na Louži. 
Tento dům vyměnilo kolegium se svolením  Krištofa Popela z Lobkovic roku 1586 za dva 
domy ležící v blízkém okrsku koleje. K jejich rekonstrukci a úpravě věnoval  Krištov z Lob
kovic 1 800  zlatých.  Za  stejným účelem přikoupil  tentýž  Lobkovic roku  1587  ještě  onen 
prostranný dům, který král Václav roku 1250 vystavěl na Ostrově a v němž byly po delší dobu 
uschovány desky Království českého. V těchto domech, které zaujímaly celou jednu stranu ko
legia od rohu Křížovnické ulice až ke kostelu sv. Eligia v Platnéřské ulici byli ubytováni chudí 
studenti přicházející z různých měst. Jejich počet vzrostl roku 1583 již na šedesát. Mezi nimi 
bylo dokonce i čtrnáct utrakvistů, kteří se po krátké době studia stali katolíky.

Pro další podporu semináře chudých daroval roku 1587 nejvyšší purkrabí  Jiří z Lobkovic 
jeden mlýn s pozemky, který měl cenu 3 000 zlatých. Kromě toho se chudých studentů ujímal 
i sám jejich představený, páter Alexandr Voyt (Pražan). Organizoval sbírky mezi lidmi a sám 
chodil vybírat příspěvky, a to zvláště mezi katolickou šlechtu.

Ovšem nejvydatnější podpory se domu chudých dostalo roku 1588 tím, že papež  Řehoř 
XIII. na žádost Ladislava a Jiřího z Lobkovic, kterou u papeže podpořil i král Rudolf, přidělil 
pražskému kolegiu pravidelné, trvalé příjmy „římské nadace Nejsvětější Trojice“ pro výchovu 
a vzdělání chudých studentů, jak katolíků tak utrakvistů. Tuto nadaci, která sloužila k uby
tování hostujících Čechů, kteří přišli jako poutníci do Říma (proto známá i jako: „Nadace pro 
Čechy do Říma putující“), založil, jak cituje Bílek od týnského jezuitského faráře a historika 
Jana  Floriana  Hammerschmidta,  již  kníže  Spytihněv a  sv.  Václav v Římě  pod  názvem: 
„Hospitale Romanum Ss. Trinitatis.“ Král a císař Karel IV. tuto nadaci pak značně rozšířil a fi
nančně posílil. Navíc ji v době husitských nepokojů a bouří žádný Čech nevyužíval, takže její 
finanční jmění neustále rostlo.

Využívání  této  nadace  na  seminář  chudých  pražského  kolegia  potvrdil  papež  Sixtus  V. 
zvláštní listinou vydanou 5. února 1588 a dokonce k této nadaci ještě připojil i velmi vysoké 
pravidelné příjmy z jiné římské nadace „S. Brigitae Gothorum regni Sueciae“. Souhrnem byl 
tedy semináři odkázán roční příjem 500 skudů zlata (scutorum auri ad rationem undecim Ju
liorum), z něhož se vydržovalo 26 chudých studentů vyšších tříd. Avšak ani tato nadační dota
ce nedokázala zabránit  přechodnému uzavření a rozpuštění semináře pro chudé roku 1589 
z příčiny velikého zdražení obilí.

Roku 1593 však počet chudých studentů dosáhl již stovku. Téhož roku odkázala paní Wi
deriana (Vidrová ?) semináři na výchovu dvou chudých studentů ročně 60 dolarů kromě své 
rozsáhlé  knihovny.  Roku  1594  bylo  v semináři  chudých  80  studentů,  které  sponzoroval 
z mnohých dobrodinců také Adam z Lobkovic sumou mnoha seti zlatých rýnských a k nimž se 
přidal i Jan Václav z Lobkovic svým darem 80 rýnských. Téhož roku koupil rektor Sturm pro 
seminář chudých rozsáhlý dvůr v tehdejší  vsi  Motolech poblíž  Prahy za 500 kop z darů a 
k němu přikoupil v téže vsi roku 1595 ještě dvě jiné výdělečně schopné usedlosti za 1 660 
kop. O něco později ještě skoupil tři vinice, některé lesíky, zahrady a louky, to vše za 585 kop.

Roku 1595 odkázal semináři chudých, v němž bylo 100 studentů, Zdenko Berka z Dubé a 
Lipého na 200 dolarů, k nimž jeho bratr Ladislav přidal dalších 100 dolarů. Roku 1600 bylo 
darováno na šaty chudých studentů veliké množství sukna a plátna zvláště od vdov Pernštejn
ských, mladší a starší  Marie z Manriquez. Téhož roku odkázala vdova  Markéta z Lobkovic 
domu chudých přes 2 000 dolarů a stejně tak roku 1604 Oldřich Felix z Lobkovic 1 000 dola
rů.

Roku 1605 odkázal  měšťan  Starého Města Kašpar Blovský z Pálatinu 2 000 dolarů na 
novou nadaci pro seminář chudých. Peníze se měly uložit a z jejich úroků se na pražském se
mináři měli vydržovat dva čeští chlapci zvláště z řad jeho příbuzných (Nadace Blovského).
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Roku 1609 byly prodány usedlosti  v Motolech,  které patřily semináři chudých za 3 000 
dolarů pro další finanční podporu studentům.

Roku 1618 darovala královna Anna semináři trvalé úroky z jistiny 17 tisíc kop míšenských, 
kterou měla pojištěnou v zemských deskách na  Mělnickém statku,  což ročně přinášelo 900 
kop míšenských, tj. 1 500 zlatých rýnských. Touto finanční sumou bylo vydržováno deset stu
dentů, polovina ze šlechtického stavu a polovina takových, kteří se rozhodli zasvětit svůj život 
kněžství.

Dále měl  seminář  podporu  i  od samotného arcivévody,  krále  Ferdinanda,  od královny 
Anny, od mnoha bavorských, italských, španělských a německých knížat a kromě nich i od 
papeže Pavla V.

Ve svém učitelování byli jezuité tak aktivní, že již za dva roky měl seminář 37 jezuitských 
učňů, z nichž někteří byli dokonce i svým vyznáním „pod obojí“. Ještě téhož roku 1561 oblék
li všichni studentský kněžský šat.

Do roku 1618 se seminární dům pro chudé české studenty rozrostl o mnoho dalších budov 
neboli seminářů, ke kterým patřily i různé statky, lesy, pole, pastviny, vinice a sady po celých 
středních Čechách a na Moravě. Tyto seminární budovy, které byly roztroušeny po celé Praze, 
patřily pod hlavní Klementinův klášter a staly se pravým semeništěm těch nejfanatičtějších ná
rodních jezuitů v české historii. Jejich jediným úkolem bylo vykořenit „kacířství“ zbylých hu
sitů, evangelíků a nekatolíků – českých bratrů, moravských bratrů, Jednoty bratrské, luteránů, 
kalvinistů a dalších protestantských směrů. Bílek píše, že seminář chudých v pražském jezui
tském kolegiu se stal „semeništěm národních jezuitů, kteří mezi národem samým k vykořenění  
kacířstva přispěti a lid pod obojí jakož i vyznání evangelického, k němuž většina obyvatelstva 
tehdáž přistoupila, v lůno církve římskokatolické přivésti měli, čehož jezuité i misiemi po Če
chách a po Moravě, jak později ukážeme, dosíci hleděli.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 354).

Česká jezuitská  svatoklementinská škola měla v katolickém světě takový ohlas, že roku 
1562 dostala  škola  právo jmenovat  kohokoliv  mistrem svobodných umění  a filozofie.  10. 
března 1571 udělil papež  Pius V.  svatoklementinské škole navíc právo udělovat titul doktor 
teologie. A dokonce i sám papež Řehoř XIII. založil v této škole roku 1575 zvláštní oddělení 
(ústav), Seminář papežských studentů (Seminarium alumnorum pontificum), kde se mělo učit 
12 českých chlapců z chudých šlechtických rodin. Na jejich vydržování bylo z papežské ko
mory vyčleněno 200 dukátů ročně. Výběrem a udělováním míst pověřil papež Viléma z Rožm
berka a  Vratislava z Pernštejna. Nade vším měl dohled první papežský vyslanec (nuncius) 
Bonhomius (Bonhomini), který žil od roku 1581 přímo v Praze u dvora Rudolfa II. a který sám 
ročně přispíval papežskému semináři dalšími více jak 200 dukáty. Roku 1583 bylo v papež
ském semináři 20 studentů a v roce 1584 měla třída již 26 jezuitských studentů.

Navíc téhož roku zvýšil papež nadační dotaci papežskému semináři na ročních 1 530 říš
ských dolarů a nařídil, aby se touto dotací sponzorovalo nejméně 20 studentů, přesně osm 
z Čech, tři ze Slezska, dva z Lužice, dva z Kladska, dva z Braniborska, dva ze Saska a jeden 
z Hesska. Zaroveň papež ustanovil pravidlo, že pokud by se nedostávalo studentů z ostatních 
nečeských zemí, mají být všechna chybějící místa nahražena českými studenty a ti mají být 
sponzorováni stejně, jako kdyby to byli cizinci.
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13.15   Způsoby lákání dětí do jezuitských škol
Jezuité se do svých škol snažili přivábit budoucí žáky různými způsoby. Jednak byly urče

ny dny v roce, ve kterých se mohli všichni osobně seznámit s celou jezuitskou koncepcí vyu
čování ve všech třídách, od bohatých až po ty nejchudší. Dnes tomu říkáme „den otevřených 
dveří“.

Dalším způsobem byly studentské a školní slavnosti, při kterých se pořádaly dlouhé průvo
dy honosně oblečených studentů školy shromážděných z celé Prahy.

Dále to byly zvláštní srazy bývalých studentů jezuitských seminářů a nebo různé veřejné 
soutěže mezi jednotlivými studenty stejného semináře, při kterých se žák snažil porazit svého 
spolužáka ve znalostních disciplínách. Ty spočívaly hlavně v krasořečnictví a v honosných 
kázáních na různá témata. Nechyběly ani soutěže ve znalosti latiny a řečtiny, ve znalosti filo
zofických spisů a jezuitské literatury. Studenti soutěžili v přednášení jezuitských spisů v ně
meckém, latinském, řeckém, italském a českém jazyce. Vítěz pak dostal tzv. „prémii“, větši
nou  pozlacenou  knihu  jezuitského  spisovatele,  pozlacený  náboženský  obrázek,  pozlacený 
diplom apod. Mnoho honosných a pompézních školních slavností  se konalo v jezuitských 
kostelích a chrámech.

Například roku 1559 na svatodušní Boží hod předvedli jezuité odpoledne ve svých školách 
za přítomnosti početného obecenstva školní slavnost, při které žáci přednášeli různé ukázky a 
projevy v latině a v řečtině a básně o sedmero darech Ducha svatého elegantně a mistrovsky 
složené do sedmi jazyků: hebrejštiny, řečtiny, latiny, italštiny, němčiny, češtiny a latinoněmči
ny (makaronštiny) a ještě další statě a citáty od různých filozofů a církevních učitelů v růz
ných jazycích. Avšak ten, kdo to všechno nezaujatě sledoval se zdravým rozumem, jsa ne
ovlivněn, mu bylo již brzy zcela jasné, že v tak krátké době, to je ve třetím roce od založení 
českých jezuitských škol v počtu dvou nebo tří tříd a s několika málo učiteli (navíc neovláda
jícími češtinu), bylo naprosto nemožné, aby tito jezuitští učitelé dokázali své posluchače vyu
čit tolika jazykům najednou, aby jimi mohli nejen perfektně mluvit, ale i jimi bravurně psát a 
mistrnně ovládat gramatiku prezentovaných jazyků, zvláště když se na jezuitských školách 
mnoho z těchto jazyků – italština, latinoněmčina, čeština a němčina – vůbec nevyučovalo a je
diným hlavním předmětem celého vyučování byla latina.

Všem, kteří nebyli touto  propagandou a  reklamou zasaženi, bylo více než jasné, že toto 
všechno byla jen divadelní přetvářka, matení prostého obyvatelstva,  reklamní lhaní a lákání 
mladých českých chlapců do spárů jezuitských draků. Všechno bylo připravováno tak, aby to 
mladé chlapce zaujalo a aby je to vábilo svou dokonalostí, soutěživostí a honosností odměn 
vítězům. Jaké však bylo jejich zklamání, když svedení po svém vstupu do školy časem zjistili, 
že ti, co soutěžili, byli k tomu připravováni a vychováváni po celý rok a že kromě svého sou
těžného čísla neuměli vůbec nic a nebo dokonce, že to ani nebyli studenti pražských jezui
tských škol, ale mladí jezuité „vypůjčení“ pro tyto soutěžní dny ze zahraničí.

Roku 1563 byly uvedeny v jezuitských školách  veřejné zápasy neboli zkoušky žáků, při 
nichž žáci usilovali jeden druhého porazit v retorice, gramatice, latině, řečtině a filozofii. Tyto 
a podobné slavnosti se konaly během roku dokonce několikrát a pravidelně vždy také na za
čátku školního roku.

Ovšem nejmocnější reklamou jezuitského řádu se staly  propagační divadelní hry na ná
boženská témata v jezuitských chrámech a kostelích.

Napřed to začalo tak, že roku 1559 na den Božího Těla, prošel prostorem kolegia dlouhý 
průvod. V jednom z domů kolegia byl postaven oltář, který byl oživen nejmladšími studenty 
převlečenými do bílých šatů za anděle a s věncem na hlavě byli postaveni na samotný oltář 
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nad stánkem (tabernaculum) a na různých místech po celém sále, nejvíce však nad hlavní oltář 
a na oltář samotný. Zde museli stát celou bohoslužbu naprosto nehnutě jako sochy. Teprve 
když tam byla přinesena a postavena svátost a když tam začala mše a když byla vyzdvihována 
hostie, do níž se podle papežského dogma údajně vtěluje sám svatý Bůh prostřednictvím Ježí
še Krista, kterému to papežskou mocí a svou mocí přikazuje kněz sloužící u oltáře, převlečení 
chlapci se pohli a začali se svátosti klanět a současně ji jednohlasně oslavovat, velebit a vyvy
šovat. Během svého chválení se tito studenti klaněli údajnému Bohu v hostii a přitom neustále 
zpívali písně podbarvené varhanami. Celá scenérie byla na mysl a na srdce přítomných tak si
lně působivá, že nebylo možné takovému divadlu odolat. Toto divadlo pak jezuité přenesli pří
mo do kostelů po celé zemi.

Ještě v roce 1896 bylo možné vidět v Hradci Králové tradici, podle níž při slavnosti Boží
ho Těla v bývalém jezuitském kostele kráčeli čtyři studenti z nejmladších tříd gymnázia oble
čení na způsob panošů (lidé je nazývali andělíčky) před svátostí a rozhazovali na cestu květy.

Ještě téhož roku 1559 byl v chrámu sv. Klementa vyroben Boží hrob, který byl ozdoben tak 
honosně, že jen pohled na něj už od hlavní brány chrámu byl neodolatelný. Při mších pak stu
denti, převlečeni za anděle, zpívali chorály a žalmy tak dojemně, že se přidávali i lidé za lavi
cemi. Zpěv studentů doplňovala a nebo střídala hudba.

Roku 1562 o vánocích postavili jezuité do tohoto kláštera vánoční jesle a o velikonocích 
byl  studenty představen výjev  Poslední  večeři  Páně a  Utrpení  Kristovo v  zahradě  Getse
manské. I tyto hry a výjevy se neustále opakovaly a staly se další tradicí katolického systému 
nejen u nás, ale postupně po celém světě.

Když si uvědomíme, že se všechny tyto divadelní kousky jezuitů každý rok opakovaly, pak 
není těžké pochopit, že se svatoklementinský klášter stal nejvyhledávanějším místem mladých 
lidí, z nichž mnozí pak jen velmi těžko odolávali lákání do jezuitských škol.

Ovšem to není zdaleka všechno, co v tomto klášteře jezuité pro reklamu svého řádu a své
ho školství dělali. Na počátku školního roku a o masopustu prováděli jezuité už léta pravé 
divadelní hry, které byly finančně velmi nákladné. Při hře mluvili herci latinsky. A protože se 
ve hře nesměla vyskytnout žádná ženská role a nikdo také nesměl ani ženu svým přestrojením 
imitovat, bylo obsazení rolí výhradně mužské.

První hra se konala již roku 1558 a měla název: Církev a moc její nad národy a za rok na to 
o masopustu se hrála hra: Boj těla a ducha. Hrály se i komedie, např. 18. února 1560 Euripini, 
kterou na nejprostornějším dvoře kolegia postupně shlédlo celkem 10 000 diváků a která byla 
natolik  úspěšná,  že  byla  hrána  i  před  královským náměstkem,  arciknížetem  Ferdinandem 
v němčině. Překlad tehdy zhotovil jezuitský rektor  Hoffaeus. Herci byli mladí studenti, kte
rých bylo padesát. Všichni pak byli pozváni k honosné hostině, kterou dal v kolegiu připravit 
vídeňský biskup, jenž tehdy prodléval v Praze. Od té doby bylo zvykem pohostit herce v ko
legiu po divadelním představení a tento zvyk se dodržoval až do roku 1569.

15. září 1562 na počátku školního roku předváděli studenti na dvoře kolegia tragikomickou 
hru  Zahynutí  Saula  a korunování  Davida,  v níž  se  obecenstvu  nejvíce  líbil  Saulův  tábor, 
ležení Filištinských a bitva svedená na jevišti.

31. října 1563 byla představena na dvoře kolegia hra Philopedius, jejímž předmětem bylo 
potrestání  záliby  v rozkoších.  Nejvíce  se  divákům  líbilo  unesení  prostopášných  jinochů 
samotným ďáblem a jeho pomocníky do pekel a jejich následné kvílení v pekelném ohni.

Roku 1566 představili studenti o velikonočních prázdninách hru Krista zmrtvýchvstání na 
pražském hradu a následně na to i v kolegiu, kde se předtím hrála smuteční hra Stětí sv. Jana 
Křtitele a 21. prosince 1566 představili hru Kristus od pastýřů ctěný.
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Dále to byly satiry, tragedie, ale také hry se strašidelnými prvky, hry s ukázkami z Božího 
soudu nebo z nebeské rady a hry s bojovými scénami. Ve hrách vystupovaly snad všechny lid
ské i duchovní postavy (včetně Boha i ďábla), které katolická tradice a filozofie zachycuje.

Hru sepisovali  většinou jezuité  sami  a  nutno říci,  že  byly tak působivé,  že měly často 
mnoho repríz. Pokaždé se konaly ve chrámě před tisícovými davy. Bílek sám píše o deseti tisí
cové návštěvnosti.  A když chrám nemohl nakonec pojmout diváky, přemístilo se divadelní 
představení  na nádvoří  pražského hradu.  Nejvíce se  divákům líbily scény, při  kterých na
příklad ďábelští andělé odnáší do pekla mladé jinochy za jejich prostopášnou hříšnost a jak 
kvílí v plamenech pekelného ohně.

Ale jezuité hráli i hry o českých panovnících, zvláště pak o sv. Václavovi, aby si naklonili 
pražské měšťany a tím z větší části celý český národ. Jezuité totiž poznali, že i když jsou Češi 
protestantského smýšlení, tak na českého knížete Václava, který sám vyznával výhradně kato
lickou víru Říma, nedají kupodivu dopustit, a to i přesto, že kníže Václav zaprodal český ná
rod Němcům co by prodloužené ruce Říma.

15. října 1568 představili žáci v kolegiu na dvoře smuteční hru „Sv. Václav mučedník“. 
Byla to hra, kde vůbec poprvé zazněla čeština, neboť se celá hrála v češtině. Text napsal jezui
tský  kněz  a  divadelní  dramatik  Mikuláš  Salius působící  v 90.  letech  16.  století  i 
v českokrumlovské koleji a který především zpracoval pro jezuitský řád životopisy českých 
patronů římskokatolického vyznání. Hra o  sv. Václavovi měla tak obrovský úspěch, že celá 
Praha v té době jezuity vychvalovala a byla ochotna jim splnit cokoliv. V Pražanech se ozvala 
struna vlastenecké hrdosti. Samo  Nové Město pražské poskytlo na hru dokonce mnoho hu
debníků,  zvláště trubačů a mnoho dobových rekvizit  a zajistilo i  potřebný kompars. Počet 
diváků vysoko převýšil jakékoliv očekávání. Dvůr kolegia, kde se hra hrála, byl pokaždé do
slova přeplněn diváky. Když diváci odcházeli z představení, veřejně říkali: „Teprve nyní za
sluhují jezuité náš český chléb. Nechť tedy pokračují, jak začali, všechno ostatní se samo po
dá.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 357). Na tomto příkladu můžeme vidět, jak jezuité svojí 
vychytralostí a zneužitím národního cítění přece jen nakonec dosáhli náklonnosti českého lidu 
vůči svému řádu.

Sotva si takto získali náklonnost obyvatelstva Prahy a stálou návštěvnost diváků, hrály v 
dalších letech převážně hry s tématikou o životě katolických „svatých“ a o (mnohdy vykon
struovaném) mučení věrných katolíků protestantskými „kacíři“. Roku 1569 na oslavu opětné
ho  otevření  svých českých škol  uvedli  jezuité  divadelní  hru  Obraz  kacířských  ukrutností  
spáchaných ve Francii,  o nichž se tehdy vyprávělo po celé Evropě. Ještě téhož roku byla 
znovu uvedena na scénu a pětkrát opakována komedie Euripi a v roce 1570 a 1571 předvedli 
jezuité se svými studenty hru Umučení Páně a tragédii svatý Vavřinec.

Každý rok bylo tak nastudováno a hráno mnoho nových  divadelních her,  takže pražské 
obecenstvo bylo vždy překvapeno. Tím si jezuité u svých diváků získali téměř neochvějnou 
přízeň a pevnou půdu pro své další  plány a ke svým cílům. Od roku 1560 bylo dokonce 
pravidlem a čestným zvykem, že po každém představení  byli  herci  a tvůrci  divadelní  hry 
zváni na honosné a nákladné hostiny, které pořádala česká katolická šlechta na počest všech, 
kteří se na představení podíleli.

Při těchto představeních, jak píše  Bílek, bývalo na tisíce diváků, z nichž mnozí neušetřili 
svými poznámkami a vtipy ani herce ani jejich učitele. Většina her byla v latině, čímž mnoho 
diváků scénáři vůbec nerozumělo nebo jen z části, avšak samotné kulisy, barevné uspořádání 
hlediště  a jeviště,  hudba,  výprava,  kostýmy, bojové scény a v neposlední  řadě i  nákladné, 
pompézní, teatrální průvody dávaly tušit něco zcela mimořádného jakoby nadpozemského. A 
pro žáky bylo vystoupení vždy velikým požitkem. V podstatě divadelní slavnosti byly odmě
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nou za všechny zkoušky, které museli absolvovat. Žáci – herci byli odměňováni mohutnými 
potlesky a ovacemi spojenými s blahopřáním vysokých osobností a s hostinami vystrojenými 
na jejich počest.

Jaký to mělo vliv na upevnění a vyvýšení jezuitského řádu v Čechách není třeba ani mlu
vit. Jaký vliv měl potlesk diváků, uznání panovníků a blahopřání vysokých úředníků na pýchu 
jezuitů je více než jasné. A stejně tak není třeba v dnešní době rozebírat ani ten fakt, že jezuité 
prostřednictvím divadelních představení manipulovali s veřejným míněním diváků a s jejich 
představivostí a že tím vším sledovali hned několik věcí najednou: Jednak zvýšit příliv žáků 
do svých škol, což se jim výborně dařilo jak u akademického gymnázia, tak také u katolické 
akademie, dále zvýšit podporování jezuitských škol různými dotacemi a dary a v neposlední 
řadě také vyvolat v lidech nenávist proti prosté a skromné víře Husově, Lutherově, Kalvínově, 
Wycliffově a dalších reformátorů a současně vyvolat odsouzení všech protestantů a jejich vy
znání víry jako kacířské a nepřátelské státu.

Naštěstí byly hry převážně v latině, a tak mnoho diváků sledovalo jen scény herců a různé 
nainscenované obrazy. Přesto však i ony byly mistrnými ukázkami toho, jak se dá veřejné mí
nění nepozorovaně ovlivnit nebo i přímo ovládnout.

Svými hrami se jezuité snažili diváky přesvědčit, že jsou to právě mučitelé katolické víry, 
protestanti,  kdo  mohou za  všechny nezdary českého národa  a  že  právě  katolická  víra  dá 
všechno do pořádku. Jak Bílek píše, tato lživá ideologie začala přinášet výsledky již od roku 
1565 a na základě toho začaly jezuitské školy poskytovat u papežského dvora větší záruky a 
katolické šlechtě v Čechách dodávaly i větší jistotu v tom, že se katolická církev v Husově 
zemi jistojistě rozšíří a upevní.

V té době byla totiž prolomena nedůvěra utrakvistů k jezuitům. Rok od roku vzrůstal počet 
přihlášených utrakvistů na jezuitské školy pražského kolegia a rostl také počet brzkých, rych
lých konverzí na katolickou víru jak u samotných mladých utrakvistů tak v mnoha případech i 
u jejich rodičů. Roku 1567 poslal  své syny do jezuitských škol dokonce samotný správce 
konzistoře pod obojí, pokrytecký, neupřímný a silně ctižádostivý Jan Mystopolus, stejně tak 
jako i tehdejší rektor Karlovy univerzity.

A bezesporu záporný vliv měla divadelní představení i na samotné hráče – na studenty. 
Žáci se na hry učili celý rok, takže jim jezuitské školy připadaly jako nejlepší celoroční zábava 
a nebýt noviciátní výchovy, která byla v Čechách zpočátku raději velmi mírná, žáci by ani ne
věděli, že v nějaké skutečné škole jsou.

Jaký to mělo vliv na jejich osobnost a rozvoj mysli a ducha není pochyb. Kromě balastu a 
nesmyslných výplodů jezuitských mozků se neučili v podstatě vůbec nic nového. Jejich touha 
po skutečném poznání a po nasycení ducha a duše byla přehlušována latinskými scénáři a 
zkouškami, jejich charakter byl mrzačen jednotlivými vystoupeními a neustálými slavnostmi, 
při kterých byli chváleni, vyvyšováni a velebeni jako samotní bohové. Jejich ctižádost se mě
nila v pouhou pýchu.

Tito žáci neměli žádnou úctu ke skutečné vědě, necítili potřebu svůj rozum vzdělávat a 
svůj  charakter měnit  ke skutečnému charakteru a obrazu biblického Ježíše  Krista.  Tím se 
jezuité vyhýbali všemu, co by v žácích jen trochu mohlo vzbudit touhu po přemýšlení a zkou
mání. Jak Bílek píše, pro pouhé pozlátko divadelních her, pro nejmizernější cizojazyčné diva
delní  scénáře tupící  českou protestantskou víru a oběti  za  svobodu svědomí,  pro honosné 
oslavy herců a pro různé slavnosti předkládané očím rodičů, byly jejich děti obrazně unášeni a 
zavíráni do jezuitských škol na mnoho let.
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13.16   Únosy chlapců pro jezuitské školy a další osudy jezuitského školství
A v neposlední řadě způsobů, jak pro své školy jezuité získávali studenty, byly i skutečné 

únosy dětí. Tyto děti se pak, jakoby náhle, objevily právě v noviciátu jezuitského řádu. Chlap
ci byli potom ve škole proti svým rodičům psychologicky zpracováváni a zmanipulováni. Řád 
byl už natolik silný, že nebylo moci, aby jezuitům bylo dokázáno, že se jedná o krádeže chlap
ců pro jejich noviciáty a nikdo také nemohl jezuity přinutit, aby tyto děti odevzdali zpátky 
svým rodičům.

10.  října  1562  vypukl  v Čechách mor,  který zuřil  ve  všech  českých  městech  a  tedy i 
v Praze s nebývalou silou až do října 1563. Všechny školy byly povinně zavřené.  Jezuité 
v pražském  kolegiu  proto  studenty  konviktu  a  domu  chudých  vyučovali  jen  soukromě. 
Uvolněné školní činnosti využívali jezuité k intenzivnímu náboru dalších chlapců do svých 
akademií.  Nezávazně se  v té době pod tíhou morové epidemie přihlásilo  skutečně mnoho 
chlapců, z nichž větší počet byl pod vidinou snadné kolektivní obživy a spolupráce proti vše
mu zlu a nemocem záhy přemluven i ke vstupu do jezuitského řádu. Takto odlákané děti už 
však nebyly vydány svým rodičům, ani přes jejich protesty, dokud neprošly důkladným novici
átním výcvikem a nesložili slib řádu. Například roku 1563 přes všechny protesty a žaloby ro
dičů a dokonce i  arcibiskupa jezuitskému kolegiu a následně i  papežskému dvoru odmítli 
jezuité vydat odlákaného mladého Mikuláše Salia a ve svých školách a klášteře jej drželi tak 
dlouho, dokud neprošel noviciátem a nesložil slib. Takových případů bylo v té době mnoho.

Roku 1565 bylo v pražském kolegiu včetně nováčků již  60 studentů z různých národů. 
Kromě  Čechů zde  byli  i  Uhři,  Bavoři,  Angličané,  Moravané,  Tyrolané,  Slezané,  Poláci, 
Slovinci,  Rakušané,  Němci,  Francouzi,  Italové a mnoho dalších národností. Zvláště v praž
ském noviciátu byla veliká směsice národů. Všem chlapcům zde byla ve školní výuce a hlavně 
při noviciátním režimu důkladně vymazávána ze srdce i z mysli státní příslušnost a národní  
cítění. Všichni měli své city k vlasti a k rodnému kraji úplně utlumit a splynout tak se všemi 
členy koleje do jednoho jediného, fanaticky poslušného celku.

Z tohoto kolektivu pak vzešlo několik dalších jezuitských knězů a zároveň učitelů,  na
příklad  Ondřej Pěšín (teologie),  Jiří Varus (filozofie),  Antonín Flander (rétorika),  Wolfgang 
Maria (poesie) a čtyři jezuitští kněží vyučující gramatiku na nižších stupních. Kromě těchto 
učitelů bylo třeba ještě několik pomocníků z řad nejstarších studentů, neboť se do gymnázia 
přihlásilo také mnoho žáků ze středního Německa. Řadu pedagogů proto posílilo pět rétoriků, 
dva poetikové a čtyři gramatikáři. Počátkem měsíce října 1565 byl ukončen školní rok a byl 
poprvé dokončen celý tříletý cyklus filozofie  M. Jiřím Varem, který diktováním a výkladem 
probral celou látku o metafyzice. Ukončení tohoto prvního tříletého cyklu filozofie bylo osla
veno zvláštním způsobem. Ze šesti členů pražského kolegia, kteří absolvovali filozofický cyk
lus,  byli  vyvoleni  tři  absolventi:  Mikoláš  Salius,  Alexandr Voyt (oba z Prahy)  a  Melchior 
Pichler (Tyrolsko), kteří veřejně obhajovali po dobu několika dnů různé definice a věty z obo
ru celé filozofie. Znění definic a vět bylo předem uveřejněno tiskem. Po obhájení všichni tři 
obdrželi 11. října titul Mistra svobodných umění a filozofie na Ferdinandově akademii. Byla to 
první filozofická promoce na katolické akademii.

Titul mohla škola v té době udělit, neboť už roku 1562 přiřkl král  Ferdinand I. katolické 
akademii právo povýšit do akademické hodnosti každého svého absolventa nebo učitele, kdo 
ve obstojí zkouškách a bude toho hoden a zároveň ustanovil, ža tato udělená hodnost bude mít 
stejnou platnost, jako kdyby byla udělena na německých, italských, španělských nebo fran
couzských univerzitách.
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Již  se zdálo,  že je dřívější  náboženský rozpor mezi utrakvisty a katolíky díky jezuitům 
navždy zažehnán a že se utrakvisté natrvalo podvolili  římskokatolické církvi.  Zvrat nastal 
v roce 1566, kdy utrakvisté, kteří své syny poslali do jezuitských škol, překvapivě (a také na
ivně) žádali, aby byli jejich synové zproštěni výuky katechismu a to včetně učení ho se na
zpaměť  a  aby byli  osvobozeni  od  katolických mší  a  dalších  bohoslužebných římskokato
lických obřadů a  aby se  neúčastnili  spolu  s ostatními  spolužáky povinného každodenního 
vzývání Svatých. Sám papež však pražským jezuitům nařídil, aby jejich žádosti v žádném pří
padě nevyhověli.

Roku 1571 udělil papež Pius V. výnosem ze dne 10. března Tovaryšstvu Ježíšovu právo ve
řejně vyučovat všude i  tam, kde by již byly nebo budou akademie a povyšovat na akade
mickou hodnost každého, kdo by úspěšně absolvoval studia na jezuitských gymnáziích a svoji 
učenost dokázal úspěšným složením přísných zkoušek. Na základě tohoto papežského listu 
byl ještě téhož roku dne 16. října povýšen Štěpán Korvinus, který se nedávno stal čerstvým 
magistrem filozofie na doktora teologie. Byla to první teologická promoce na katolické aka
demii.

Roku 1572 převzal teologické a matematické přednášky, které byly na čas přerušeny, jezui
tský kněz  Alexander Voyt. Roku 1576 začal magister  Pavel Neukirch nový cyklus filozofie, 
který navštěvovalo 30 posluchačů z řad šlechticů, prelátů a kněží.

Roku 1578 zavedli jezuité při akademickém gymnáziu tzv. Elementární školu (Schola ele
mentariorum) z toho důvodu, aby se malé děti z katolických rodin nemusely učit od „kacíř
ských“ učitelů, kteří drželi ve svých rukou všechny tehdejší základní školy. Jezuité tím chtěli 
zamezit  jakéhokoli  kontaktu  těchto  katolických dětí  s protestantskými  učiteli  a  eliminovat 
všechny i ty sebemenší výchovné prvky a vlivy protestantů na budoucí katolickou mládež. 
Učiteli zde byli lidé projezuitského, římskokatolického smýšlení, avšak nikoliv kněží, jichž 
bylo potřeba na vyšších školách.

Roku 1579 byla u všech absolventů a učitelů gymnázií a akademií povinně zavedena hodi
na českého jazyka, která se musela denně dodržovat. Tím bylo dosaženo, že každého roku vy
cházelo  z jezuitských  škol  nejméně  třicet  jezuitských  absolventů,  kteří  ovládali  češtinu  a 
mohli tak okamžitě zahájit v češtině kompletní výuku všech předmětů včetně římskokatolické 
teologie a náboženství. Kromě toho byla posílena také výuka řeckého jazyka.

Roku 1581 vyučovalo z 31 učitelů pražského kolegia již 12 absolventů s titulem Mistr. 
V teologii  se  vyučovalo hebrejštině  a  výklad římského katechismu a práva,  nauka  o svá
tostech, rozebíraly se epištoly apoštola Pavla k Timoteovi a Davidovy Žalmy.

Jezuitská škola v  Praze se natolik rozrostla, že  Praha byla jezuity doslova nabita. Roku 
1582 však v Praze znovu propukl mor a jezuité byli donuceni uzavřít 25. června všechny své 
školy, neboť pomřelo nejen mnoho Pražanů, ale i mnoho jezuitských učitelů a studentů. Ti z 
akademie, které mor ještě nezasáhl se urychleně přestěhovali do Plzně, ale po dvou měsících 
tam mor dorazil také a školy se musely zavřít i v Plzni. V Praze morová epidemie zuřila ta
kovou zběsilostí, že od června do listopadu pomřelo přes 20 tisíc obyvatel. Podle pověry mor 
způsobila kometa, která se 14. května 1582 objevila v době od 3. do 6. ranní hodiny v Blížen
cích. Brzy potom nastaly lijáky, vichřice a silné větry, neustálé průtrže mračen, povodně, zá
topy, krupobití a nakonec mor.

Počátkem roku 1583 se jezuitské kolegium přestěhovalo z Plzně zpátky do Prahy, otevřeli 
všechny své školy a celá reklamní mašinérie se znovu rozeběhla. A český národ, zdecimovaný 
jednou pohromou za druhou, za kterou údajně mohli  (podle jezuitů) protestanti,  dávali do 
jezuitských škol své děti v ještě větším počtu než předtím. Jedině tam měly děti možnost se 
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najíst, být ošaceny a zbavit se strachu z nejisté budoucnosti. Počet členů kolegia se rozrostl na 
45, z nichž bylo 14 kněží, 7 profesorů teologie a filozofie, 1 posluchač dokončující teologii, 3 
fyziku, 4 logiku, 2 rétoriku, 10 koadjuktorů a 4 na misiích. V únoru se gymnázia opět otevřela 
a sešlo se zde necelých 400 studentů, mezi nimiž bylo 57 konviktistů, 20 papežských studentů 
a 60 studentů z domu chudých. Každým rokem se na studia v jezuitských školách hlásilo stále 
větší množství studentů.

Roku 1584 se jezuité z toho důvodu rozhodli,  že podnítí  katolickou šlechtu a církevní 
hodnostáře ke zrušení tehdejší konkurenční utrakvistické univerzity a místo ní, že založí zcela 
novou univerzitu katolickou. Za tímto účelem se dne 9. prosince 1584 sešli u královského ná
městka Viléma z Rožmberka: první papežský vyslanec (nuncius) Giovanni Francesco (Franti
šek) Bonhomius (Bonhomini) (1572 – 1587), který založil strategickou linii rekatolizační poli
tiky papežských nunciů na rudolfínském dvoře, dále arcibiskup  Martin Medek, nejvyšší ko
morník  Království českého,  Jiří z Lobkovic, královský sudí  Jiří z Martiniců a  Oldřich Felix  
z Lobkovic a ustanovili se zvláštní komisí pro založení katolické univerzity. Z jednání vznikl 
pamětní spis, který nuncius Bonhomini předložil panovníkovi a v němž mimo jiné požadoval 
obnovu Karlovy univerzity v římském duchu, rázné  potlačení Jednoty,  likvidaci svobodného 
vícevěří a jednoznačnou, nekompromisní inkvizici kacířů. V tomto smyslu byla žádost hrubým 
zasahováním  do  svrchovanosti  českého  státu.  Dnes  bychom  takový  dokument  nazvali 
otevřenou žádostí o povolení k provedení  puče ze strany římských katolíků na území státu 
České republiky. Je smutné, že během dalších let byla tato hrubě urážející žádost předkládána 
panovníkovi dalšími nuncii a také vyslanci španělských Habsburků aniž by to koho nějak po
horšovalo a aniž by došlo k právnímu, zákonnému potrestání budoucích pučistů.

Tato první žádost (jako i následující) se však minula účinkem hlavně z toho důvodu, že bě
hem  dalších  pozdějších  jednání  šlechtici  katolické  strany  zjistili,  že  ještě  nejsou  natolik 
mocní,  aby mohli  zrušit  utrakvistickou univerzitu nebo ji  případně vyhlásit  za  katolickou. 
Zjistili, že i kdyby byla Karlova univerzita katolíkům plně podmaněna, nebyla by jejich opo
rou nejen ve vzdělání, neboť by všechen univerzitní profesorský sbor odešel a oni by neměli 
dostatečnou pedagogickou náhradu, ale ani ve financích, protože v případě anexe univerzity 
by mohli počítat maximálně s 800 dolary ročních příjmů a se ztrátou mnoha stávajících vý
hod. Kromě toho stále neměli jistotu v tom, jak by se k převratu na univerzitě postavil český 
národ jako celek.

Komise se proto usnesla na tom, že v jezuitském kolegiu, až bude dostaveno, zřídí novou 
katolickou univerzitu pod správou rektora kolegia, na níž budou jezuité dědičným právem 
vždy vyučovat filozofii a teologii a vyučování práva a lékařství (medicíny), že bude svěřeno 
osmi nejezuitským doktorům a profesorům, skrz naskrz spolehlivým římským katolíkům, kte
ří budou nakloněni jezuitskému řádu a kteří budou mít právo k přednáškám výhradně na zá
kladě schválení od samotného arcibiskupa.

Za taktiku tedy zvolili trpělivé vyčkávání a příhodnější okamžik. Ve svém úmyslu byla ko
mise složená z české katolické šlechty, papežského vyslance a arcibiskupa posilována neustá
lými přírůstky nových žáků a studentů na pražských jezuitských školách. Roku 1588 vzrostl 
počet žáků v akademickém gymnáziu na 500, mezi nimiž bylo 31 studentů ze šlechtických ro
din a 100 konviktistů. Roku 1598 bylo ve všech jezuitských školách již přes 700 studujících.

Tohoto roku 1598 se navíc uvolnily některé některé nejvyšší zemské úřady. Následující, 
druhý nuncius  Filipo Spinelli si na  Rudolfu II. vynutil jejich obsazení výbojnými katolíky a 
další omezování vlivu evangelické většiny stavů. Tak se stal nejvyšším zemským kancléřem 
Zdeněk Vojtěch Popel Lobkovic. Jeho úřadu pak byly svěřeny i církevní a náboženské záleži
tosti, čehož využila výbojná římská strana k dalšímu omezování evangelíků a k protěžování 
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katolického školství. Navíc některé z hlavních prostředků výbojné politiky římskokatolické 
strany  v  Čechách –  vynucování  účasti  poddaných  katolických  pánů,  ale  i  měšťanů  krá
lovských měst na římských obřadech, obsazování dalších zemských úřadů i městských rad 
římskými katolíky (včetně měst s evangelickou většinou obyvatelstva), útoky proti evange
lické univerzitě a snahy zakázat studium na evangelických univerzitách v cizině a pokles vlivu 
umírněných  římských  katolíků,  jejichž  snášenlivost  a  snaha  o  dohodu  a  klidné  soužití  s 
evangelíky byly pro římskou církev neméně nepřijatelné a nebezpečné než protestantská refor
mace samotná a přestavovaly také určité kacířství (představitelem umírněných římských kato
líků byl zejména nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka ) – to vše vedlo k nárůstu zájmu o ka
tolické, jezuitské školy a následně i ke zvýšení počtu počtu žáků a studentů coby budoucích 
katolických či přímo jezuitských knězů, učitelů, filosofů, teologů a dalších.

Jak píše Bílek, represe sice napomohly zvýšení počtu duší do katolických škol, nebyly však 
hlavním důvodem nárůstu mladých zájemců o katolictví. Za hlavní příčinu takového nárůstu 
studentů a žactva například na pražské jezuitské koleji,  jak se uvádí  i  v historických pra
menech, vidí to, že bylo v jezuitských školách pravidelnější vyučování a přísnější kázeň než 
na utrakvistických školách. Dále Bílek uvádí, že jezuité dovedli získat žáky především tím, že 
se je všemožně snažili bavit „a prach házeti do očí rodičům a obecenstvu“ (T.V. Bílek: Dějiny 
řádu..., str. 363).

Všechno  bylo  totiž  vypočítáváno  a  vystavěno  hlavně  na  okázalosti,  pompéznosti,  tea
trálnosti, na slovním exhibicionismu a na formálnosti (povrchnosti) ke skutečnému učení, tak
že školní rok byl jen neustálou řadou slavností, jejichž přípravy a provozování působily ve
likou radost žákům a jejichž nádhera oklamávala posluchače. Kromě toho nejlépe jezuité znali 
umění vloudit se do duší svých žáků a nedopustit, aby poznali nudu z nezáživného učení a 
prázdných vědomostí. Vzdělání se u jezuitů získávalo bez námahy a bez jakýchkoli problémů 
a obtíží. Hlavní důraz kladli jezuité na učení se zpaměti (pod rouškou cvičení paměti) a vy
hýbali se při vyučování všemu, co by jen zdaleka budilo v žácích přemýšlení a touhu po sku
tečném poznávání pravdy a po bádání a zkoumání. Nevštěpovali svým žákům zálibu a úctu 
k vědě, nehleděli povznést jejich mladého zvídavého ducha, ani vzdělávat a rozvíjet jejich ro
zum. Ze svých žáků chtěli jen vychovat poslušné syny římskokatolické církve, nejvíce však 
členy jezuitského řádu.

Český národ, ač v mnohém obojaký, neupřímný, nepevný v zásadách a podbízivý každé 
vrchnosti, nebyl přesto nikdy natolik hloupý a propagandou zatemněný, aby si na jezuity a na 
jejich taktiku neudělal vlastní názor. Není proto náhodné, že i přes určité úspěchy jezuitského 
školství  pociťovala  katolická  šlechta  ještě  roku 1598 krajní  nedostatek katolických knězů 
v Čechách. Nouze o tyto kněze byla dokonce tak veliká, že se jezuité na papežské akademii 
rozhodli vysvětit za kněze hned najednou svých 14 studentů papežské akademie i přesto, že 
mnozí z nich vůbec neabsolvovali ani jednu z teologických přednášek a neprošli ani jednou 
jedinou zkouškou z tohoto oboru. Jediné, co absolvovali, byla logika, a to ještě v okleštěných 
přednáškách a formálních zkouškách.

Tento nedostatek katolických knězů byl kromě horlivé odbojné protikatolické duchovní 
činnosti posledního zbytku věrných utrakvistů a dále luteránů a českých bratrů po celém úze
mí Čech, Moravy a Slezska způsoben i tím, že jezuité měli své školy jako inkubační prostředí, 
v němž se množilo a rostlo mnoho nových učitelů z řad studentů, rozšiřovaly se třídy, takže 
jeden učební předmět nakonec vyučovalo mnoho učitelů ve mnoha třídách, avšak do terénu 
vycházelo jen velmi málo jezuitů, proti nimž se stavěla nadpočetná armáda protestantů. Sama 
duchovní činnost jezuitů byla navíc zanedbávaná a tlumená výše popsanou projezuitskou pro
pagandou.
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Aby se celý projekt nové katolické univerzity a vznik nového katolického kněžstva urych
lil, povýšil král Matyáš na silný nátlak jezuitů již zaběhnutou jezuitskou katolickou akademii 
Ferdinandovu pražského kolegia se všemi jejími budovami a pobočkami listinou ze dne 27. 
srpna 1616 na Katolickou univerzitu s právem udělovat všechny akademické tituly a hodnosti 
závazné a platné po celé  Evropě. Zároveň na ní ustanovil dva profesory k vyučování scho
lastické teologie, kterým vyměřil roční příjem 2 000 míšeňských kop z královské komory.

13.17   Jezuitské misie na českém venkově a v okolí Prahy
Školy v  Praze však nebyly jediným nástrojem, kterým jezuité chtěli ovládnout český lid. 

Již roku 1558, tedy dva roky po svém příchodu do Čech, konali jezuité intenzivní misie mezi 
českými rolníky. Pod vedením jezuitského kněze, Španěla Jana Victoria, který byl toho času 
rektorem jezuitského kolegia, se misie prováděly napřed v okolí Prahy. Při nich se lidem vy
světloval hlavně katechismus a to jedině v německém jazyce.

Český venkovský lid však jezuitům vůbec nerozuměl. I sám jezuitský kněz, také rektor, 
Ursmarus, vydal jasné svědectví,  že celá misie vychází úplně naprázdno, neboť ani jediný 
rolník nerozuměl němčině. Ovšem ze zpráv z Prahy a z různých svědectví venkované velmi 
dobře věděli, co všechno jezuité v Praze dělají a proto je venkov nenáviděl. Jezuité se navíc 
dožadovali,  aby se venkovský lid začal kvůli nim učit německy, což venkovany pobouřilo 
ještě víc než jejich vlastní přítomnost. A tak se stávalo, že jezuité byli z vesnic vyháněni nebo 
že na ně vesničtí poštvali psy.

Když jezuité viděli, že se český venkov před nimi neskloní, rozhodli se, že se napřed naučí 
češtině a pak, že znovu podniknou misijní výpravy po celých Čechách, Moravě, Slezsku a až 
na Slovensko. Domnívali se, že čeština je lehký, primitivní jazyk. Záhy se však přesvědčili, jak 
hluboce se mýlili. Když poznali, že čeština není tak jednoduchý jazyk „jakési tlupy kacířských 
barbarů“ uprostřed Evropy, snažili se o to víc přivést do „lůna katolické církve“ co nejvíce ne
katolíků. Jak  Bílek píše, v roce 1559 se celému jezuitskému kolegiu podařilo jen s velikým 
úsilím přivést do církve čtrnáct duší, zatímco zásluhou jediného kněze pod obojí u sv. Jindři
cha přestoupilo téhož roku z katolické víry na protestantskou na 500 katolíků.

Jezuité proto urychleně přešli k další taktice, jak uchránit poslední zbytek katolíků v Praze 
a jak posílit katolicismus ve městě. Ještě téhož roku 1559 zařídili zvláštní slavnosti, obřady a 
průvody o Vánocích,  v půstu,  o  Velikonocích,  při  vzkříšení,  na  Nebevzetí Páně a  o  svato
dušních svátcích v chrámu u sv.  Klimenta, které až do té doby nebylo možné v katolických 
chrámech spatřit.  Těmito honosnými procesími, obřady a slavnostmi sledovali jezuité další 
ovlivňování veřejného mínění jak v Praze, tak i mimo město. Během těchto katolických výro
čí aktivně kázali.

Zejména v kazatelském úřadu vynikal jezuitský kněz Blyssemius, který v neděli a ve svátky 
kázával k místokráli Ferdinandovi a k panstvu a v postní době i třikrát týdně. Jeho kázání byla 
silně působivá. Kromě toho jezuitští profesoři M. Blyssemius a Ludvík Flander pojednávali ve 
svatoklimentském chrámu v přítomnosti katolických hodnostářů o teologických předmětech a 
problémech, při čemž se již dělaly narážky na učení utrakvistů a bylo jim vytýkáno kacířství.

Rok 1559 je v tolarenci jezuitů vůči utrakvistům hraničním rokem. Jsou v něm zaznamená
ny první veřejné hromadné výpady a projevy netolerance jezuitů vůči jinověrcům. Ve svých 
školách nezacházeli jezuité se syny utrakvistů příliš šetrně a laskavě. Oproti synům z kato
lických rodin se je snažili k církvi přimět různými donucovacími taktikami, především hru
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bostí, nelaskavostí, nemilosrdnou kázní, opovrhováním a častým týráním. Tím chtěli urychlit 
přestup těchto mladých protestantů na katolicismus. Tlak však vzbuzoval protitlak a odpor.

Akademici Karlovy univerzity (utrakvisté) si stěžovali, že jezuité nerespektují Basilejských 
kompaktát. Stížnosti však vyznívaly naprázdno. Nikdo na ně nedbal a proto utrakvistická ve
řejnost zanevřela na jezuity, jejich veřejné polemiky a diskuse o teologii a katechismu úmy
slně rušila stejně jako všechny slavnostní poutě, procesí, obřady a chrámová kázání. Například 
v kostele sv.  Klimenta tloukli utrakvisté při jezuitské bohoslužbě na dveře, vytloukali okna, 
posmívali se jejich nově zřízeným modlářským obřadům a různým způsobem neslušně či pří
mo nevhodně provokovali.

Na žádost jezuitů se arcivévoda Ferdinand snažil tomuto neslavnému projevu nesouhlasu 
utrakvistů s počínáním jezuitů v jejich školách vůči mladým protestantům a vůči drzým napa
dáním utrakvistické  víry na  veřejnosti  zabránit  a  dal  proto  pro  zastrašení  a  pro  výstrahu 
utrakvistům zajmout mnoho českých bratrů, které jezuité nazývali zatvrzelými pikharty. Dne 
25. dubna 1560 nechal zajatce shromáždit v Praze na veřejné místo za přítomnosti četného 
obyvatelstva a nařídil je odvést na galeje.

Z toho  vznikla  u  prostého  obyvatelstva  a  u  protestantské  šlechty  vůči  jezuitům  těžká 
nenávist po celém království. Všichni věděli, jak to ve skutečnosti vzniklo, avšak Ferdinand 
odmítal veškeré projevy protestů a nesouhlasu. Jezuité sami se snažili veřejnost uchlácholit 
svými charitativními akcemi v nemocnicích, mezi chudými obyvateli, navštěvovali věznice a 
pod rouškou nezištnosti se ujímali pozůstalých a hlavně dětí těch, jejichž rodiče byli zajati a 
odvedeni na galeje. Zastávali se také skutečných, pravých trestanců před úřady a zachraňovali 
je před jistou popravou (jako například v případě Mošusa) pokud přestoupili na katolickou ví
ru. V tom případě byli dokonce i propouštěni na svobodu. Revoluční nálada utrakvistů trochu 
vychladla, nicméně silné napětí, nevraživost a nenávist zůstala.

Aby jezuité ještě více ovlivnili veřejné mínění bez pomoci tlumočníků (obyčejně některých 
studentů), rozhodli se roku 1560 všichni povinně naučit českému jazyku. Potřebovali sami 
mluvit tak jako jejich bratr, jezuitský kněz  Baltasar Pfarrkirchen, který díky své neúnavné 
píly natolik pokročil se studiem češtiny, že už téhož roku mohl zpovídat česky bez cizí pomo
ci. A to byl hlavní motiv, proč jezuité potřebovali umět česky. Usilovali navázat s Čechy, Mo
ravany a Slezany osobní kontakt a být jim za zpovědníky. Tím by se jim rychleji dařilo ničit 
protestantskou krev konverzí mladých protestantů ke katolicismu.

Roku 1561 učinili jezuité pokus získat pro katolickou církev i Židy. Kněz Blyssemius k nim 
jednou týdně kázal. Účast na jezuitském kázání měli pražští Židé podle rozkazu královského 
náměstka, arcivévody  Ferdinanda, povinnou pod hrozbou různých sankcí. Avšak tvrdošíjní 
Židé to vyřešili po svém. Kázání se sice účastnili, avšak téměř všichni si zacpávali při něm 
uši.  Kněz  Blyssemius neprolomil  jejich  odpor  ani  sebedojemnějším  kázáním.  Jen 
s nadměrným úsilím  získal  pro  účast  v katolické  škole  tři  židovské  chlapce,  avšak  jejich 
tvrdošíjnost vůči katolicismu nezlomil nikdy. To samé bylo také u těch židovských chlapců, 
které do škol jezuitského kolegia často posílal arcivévoda, aby je jezuité obrátili na katolickou 
víru. Ani zde se nepodařilo zlomit jejich přesvědčení, ani prolomit jejich krajní nedůvěru vůči 
jezuitům.

Ale ve své tvrdošíjnosti a zarputilosti strvávali i nekatolíci. Z toho důvodu bylo roku 1561 
získáno veřejnou činností jezuitů pouze 29 chlapců i přesto, že na pokyn arcivévody uspořádal 
Blyssemius svá kázání tak, že v první části vykládal evangelium a ve druhé části pak vyvracel 
kacířství.  Aby tedy bylo mezi  nekatolíky docíleno větších úspěchů, podstoupili  františkáni 
jezuitům svou kazatelnu v kostele sv.  Jakuba na  Starém Městě,  která byla ustanovena pro 
kázání v češtině. Od té doby tam jezuité kázali po dobu sedmdesáti let.
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Jezuitům to tedy trvalo až do roku 1562, kdy jejich první bratři začali kázat aspoň trochu a 
nedokonale česky z pronajaté české františkánské kazatelny v kostele sv.  Jakuba na  Starém 
Městě a kdy v češtině začali veřejně hlásat své jezuitské myšlenky štvoucí proti reformaci a 
proti protestantům. Pak se objevili i čeští jezuitští zpovědníci a to byl počátek protestantského 
útlaku, který byl veden jezuity skrze české měšťany a skrze česká knížata.

Prostřednictvím zpovědi v češtině se jezuité dostali k vlivným osobnostem Českého krá
lovství. Ti pak ovlivňovali mnoho knížat a tato knížata pak i samotného krále. V pozadí tohoto 
řetězce však stále všechno řídili a usměrňovali jezuité.

Výsledky misijní práce jezuitů měly sice stále ještě lokální charakter a nebyly více méně 
nikomu příliš známy, v žádném případě však nebyly povrchní. Ve svých misiích pokračovali 
jezuité systematicky, nejprve v okolí Prahy a potom i mnohem dál v ostatních krajích. Přestu
pu ke katolické víře takto získaných duší nebylo však stále mnoho a byly, jak píše Bílek, bez
významné.

Brzy po započetí misií v češtině nabyly jezuité ve znalosti českého jazyka sebevědomí a 
začali s vyvracením učení nekatolíků. Tím se zároveň snažili zdokonalovat v diskusích a pole
mikách v češtině proti protestantům. Jejich taktikou a plánem bylo napřed potlačit protestant
ství nenásilnou metodou, tedy pouhými učenými kázáními, rozpravami, debatami a rozmluva
mi s protestanty.

V první  řadě  se  snažili  potlačit  protestantství,  které  se  šířilo  mezi  kališnickými  knězi, 
k nimž patřil například kutnohorský děkan Benedikt, který byl obviněn jezuity roku 1561 ze 
cvingliánských bludů. Na to byl pak dlouho vězněn za hrozných podmínek a nakonec byl od
souzen k vyhnanství z českých zemí i všech zemí císařských. Tímto zásahem proti kališnické
mu knězi byli jezuité povzbuzeni. Horlivě pak mezi kališnickými knězi pracovali, čímž získa
li mnoho kališnických kněží na svoji stranu proti protestantům.

Tak se jezuitům podařilo například získat utrakvistického zrádného kněze  Havla Gelasta 
Vodňanského, kterému pro svou víru zpočátku hrozilo disidentství, neboli život ve vyhnanství. 
Tento kněz byl však křivého charakteru. Jeho dvojakost se projevovala tím, že na jedné straně 
kázal prostému lidu o morálce, o slušném chování, o pravdě, o lásce a o vlastenectví k  Če
chám na podkladě husitské tradice a na druhé straně byl proboštem projezuitské koleje Všech 
Svatých a tajným přítelem jezuitů. S nimi tajně kolaboroval již od roku 1559. A když jezuité 
začali konečně hovořit česky, stali se jeho důvěrnými přáteli právě pro jeho charakter. Nevadi
lo jim, že protestantům je tento Havel protestant, husitům husita, bratrům bratr, katolíkům ka
tolík a jezuitům jezuita. Nevadilo jim, že dokonce chodí po jejich sborech a shromážděních a 
že se tam nechává oslovovat a vyvyšovat jako jejich přívrženec a stoupenec. Jezuité pochopili, 
že v něm mají mocný nástroj k provedení svého plánu. Jeho kontaktů bylo bohatě „využito“.

Na popud jezuitů a podle jejich instrukcí podal roku 1562  Havel samotnému králi svým 
jménem a také jménem svých spojenců (což bylo dalších 22 kališnických knězů) žalobu na 
mnoho utrakvistických knězů pro „bludy a kacířství“ a pro snahy poštvat lid proti králi. Ne
bylo téměř žádného města, které by nebylo ve spojení s tímto udáním vynecháno. Nastalo za
týkání, věznění, vyslýchání a mučení těchto duchovních a nakonec zbavení jich kněžského 
úřadu.

Mezi těmito obžalovanými a takto obviněnými byli zejména:  Jan Mystopol –  Betlémský 
kazatel; faráři z Prahy u sv.  Vojtěcha, u sv.  Michala a v Týně; arciděkan v Hradci Králové; 
děkanové  v Rakovníku,  v  Českém  Brodě,  v Nymburce,  v Čáslavi,  v Chrudimi,  v Jičíně a 
v Pardubicích;  faráři  v Roudnici,  v Dobrušce,  v Novém Městě,  v Hradišti,  v Sezemicích,  ve 
Dvoře a v Kolíně.

251



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

Jak píše Bílek, obvinění knězi byli podle královského rozkazu vyslýcháni zemskými soudci 
před arciknížecím komorním soudem. Soud kromě dvou knězů všem pohrozil, aby nezaváděli 
do svého učení schváleného kompaktáty žádné jiné věroučné prvky a novoty a po určité době 
věznění ve stížených podmínkách kněze propustil. Faráři z Dobrušky a ze Sezenic byli po vý
slechu a věznění zbaveni kněžské služby.

A tak se jezuitům podařilo pomocí Havla dosáhnout rozlití strachu a nedůvěry jednoho ke 
druhému, což je první předpoklad jezuitského úspěchu. Mnoho husitských kněží se ze strachu 
zřeklo svého přesvědčení a v tomto směru také působilo i na své ovce. Tím skrze Havla do
sáhli  jezuité  toho,  že  zamezili  inklinování  knězů  k protestantství  a  přiměli  mnoho  ka
lišnických knězů, že se definitivně zřekli kalicha. Ovšem za nejcennější trofej považují jezuité 
získání  Havla samotného, kterého nazývají „nejučenějším Husitou“, neboť nejen, že se pod 
přísahou zřekl svého husitství, ale ve své závěti z roku 1577 dokonce vyznává, že matkou je 
mu římskokatolická církev (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 367).

Roku 1562 poprvé veřejně v Praze také spálili jezuité veliké množství „kacířských“ knih, 
které jim do kolegia odevzdal jakýsi šlechtic. Téhož roku navíc král Ferdinand pověřil jezuity 
v prohledávání a posuzování spisů, které se měly vydat tiskem. Jezuitům tak byla svěřena 
cenzura na veškeré české písemnictví, které se mělo tisknout a šířit po celé zemi. Tento krá
lem schválený úřad vykonávali jezuité „velmi přísně a svědomitě“, jak sami pyšně dosvědčují 
(T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 366).

13.18   Protesty proti jezuitům
Roku 1563 vystupovali jezuité ve svých kázáních proti učení o podávání „pod obojí způso

bou“ už zcela veřejně. Z kostela u sv. Jakuba bylo možné neděli co neděli slyšet protireformní 
české kázání jezuitského kněze a profesora teologie, Wolfganga, který ke shromážděnému lidu 
neustále o reformaci prohlašoval, že je to „kacířství“ a že český národ je „kacířský národ“ a že 
za kacíře má být pokládán každý, kdo nezlomně věří tomu, že je každému ke spasení potřeba 
přijímat oltářní svátost způsobem pod obojí.

To pochopitelně ze strany rozhořčených utrakvistů vyvolalo bouři protestů, které se dostaly 
až k arcivévodovi Ferdinandovi a pak až ke králi. Ovšem naprosto bezvýsledně. Král i arcivé
voda byli plně na straně jezuitů a nebylo žádného odvolání ani žádné moci, aby se stížnostmi 
protestantů kdokoli z katolického tábora zabýval.

Přesto však měli jezuité pro šíření svých bludů stále těžké podmínky. Katolická byla pouze 
královská města  Plzeň a  České Budějovice. Ostatní královská města byla stále luteránského 
vyznání.  Protestanti byli i čeští šlechtici a ti nabádali své poddané, aby katolickým farářům 
nedávali žádné peníze ani neplatili desátky ani jim nedávali žádný majetek ani církevní statky. 
Farářové si však administrátorovi stěžovali marně, neboť katolický tábor ke stížnostem neka
tolíků také mlčel a nic nevyřizoval.

Aby tedy nabylo katolictví nové síly, obnovil roku 1561 král Ferdinand I. na popud děkana 
pražské  kapituly  Scribonia  (Píška) pražské  arcibiskupství,  které  bylo  zanecháno  prázdné 
přestoupením arcibiskupa Konráda z Vechty ke kališníkům, a na toto nově zřízené arcibiskup
ství dosadil bývalého velmistra křižáckého řádu a dosavadního (od roku 1558) vídeňského ar
cibiskupa  Antonína Bruse z Mohelnice (kněz a později velmistr řádu křížovníků s červenou 
hvězdou). Nový arcibiskup (ve funkci 1561–1580), který se po svém nastolení účastnil jako 
císařův zmocněnec závěrečných jednání Tridentského koncilu, se snažil utrakvisty s katolíky 
spojit a chtěl toho dosáhnout tím, že by se kališníkům dovolilo přijímat „pod obojí“ v kato
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lických kostelích a pak, že by to bylo postupně časem zrušeno. Tento program také přednesl 
na Tridentském koncilu prostřednictvím uherského biskupa pětikostelního, Jiřího Dražkoviče 
a 16. dubna 1564 na naléhání krále Ferdinanda jej papež Pius IV. po delším váhání za určitých 
podmínek i přes odpor jezuitů Laineze a Salmerona povolil.

O zhoubném,  fanatickém působení  těchto dvou jezuitů  na  tridentském sněmu bylo po
jednáno již dříve. Jak Bílek píše, nejvášnivěji si na sněmu počínal jezuita Lainez, jehož argu
menty pádně vyvracel arcibiskup Antonín Brus, který mu současně domlouval, aby raději usi
loval o nápravu mravů nežli o rozmnožení dogmat.

21. července arcibiskup Brus radostně ohlásil povolení kalicha a napomínal všechny kato
lické kněze, aby nikomu takové přijímání pod obojí neodmítali a aby se všechno dělo jen k 
upevnění svornosti, lásky, míru a pokoji. A tak museli poprvé za své existence podávat oltářní 
svátost „pod obojí způsobou“ i jezuité, ač velmi neradi, a to nejen ve všech pražských koste
lích, ale i ve svém Klementinském chrámu a klášteře. Pak to ovšem činili jen v kapli Matky 
Boží a v kapli sv. Anny a jen těm, kdo se jim nebo jinému katolickému knězi vyzpovídali.

Tento přísný důraz na zpověď měl ovšem pouze ten výsledek, že mnoho bývalých husitů se 
zase husity stalo a mnoho katolíků přešlo k husitství, které hlásalo, že jediným zpovědníkem 
je Ježíš Kristus a žádný člověk. Po obojím způsobou přijímali tedy jen někteří katolíci, dří
vější kališníci, kterým zpověď hříšnému člověku nevadila.

Jezuité potom velice usilovali o to, aby byl papežský výnos o přijímání obojím způsobem 
zrušen. Tvrdili, že se tímto činem znesvěcují katolické chrámy a že husité stanovenou pod
mínku stejně nerespektují, čímž opomíjejí vyznání svých hříchů před sv. přijímáním a že spíše 
než z husitů katolící se stávají husité z katolíků. Přesto se tento obřad v zemích  Království  
českého udržel dalších 58 let, tedy až do roku 1622.

Ovšem výsledek očekávaný arcibiskupem Brucem nenastal, neboť ani konzistoř ani kněží 
pod obojí se nechtěli poddat arcibiskupově moci a sloučit se s katolickou církví, zvláště když 
se ukázalo, že katolická církev žádá zrušení svátku narození „kacíře“ Husa a zrušení protes
tantského památečního dne upálení  Mistra Jana Husa, k čemuž přemlouval rektor jezuitské 
koleje Blyssemius administrátora pod obojí, Mystopola, a že katolická církev žádá křest nejen 
dospělých  utrakvistů,  ale  i  jejich  nemluvňat  a  to  pouze  katolickým  způsobem,  to  je 
pokropením vodou. Konečným důsledkem všeho arcibiskupova snažení bylo tedy jen to, že se 
církev kališníků a církev katolíků nikdy nespojily.

Arcibiskub Brus byl k jinověrcům mírný a laskavý. Přestože byl poslušným synem římské 
církve a spravedlivý hlavně podle římského práva, byl údajně i vlastencem a měl k husitům 
lidský přístup. V roce 1578 na otázku: „Co udělat s kacířem?“ odpověděl: „Za malou herezi  
žádá zákon ztrátu ruky, za velku chce upálení – ale kněz k tomu ničemu nebude radit.“ Jeho 
snahy o smíření však silně podkopávali sami jezuité.

K celému nezdaru i přes arcibiskupovu mírnost a shovívavost k jinověrcům přispěl také ne
dostatek kněží, hmotná a duchovní bída církve, nevzdělanost a zaostalost farářů, úplný úpadek 
českého  katolického  kněžstva.  I  samotní  katoličtí  kronikáři  zaznamenávají,  jak  katolické 
kněžstvo žilo pohoršujícím, zhýralým životem: Krádežemi, cizoložstvím, hádkami, rvačkami 
se svými hospodskými soky, opilstvím, sexuálními aférami, nenosili církevní oděv, prali se se 
svými osadníky, napadali duchovní utrakvistů, zanedbávali své povinnosti. Nebyla mezi nimi 
žádná kázeň, mnozí ani nesloužili mše a žili v neomezené svobodě. Nikdo je nemohl zkrotit, 
nikdo jim nemohl nic nařídit. Z toho důvodu prohlásili děkanové po několika letech usilovné 
snahy přivést toto katolické kněžstvo k pořádku poslušnosti, že jejich síly jsou vyčerpány a 
prosili arcibiskupa, aby je zprostil tohoto velmi těžkého úkolu.
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I samotný litoměřický děkan psal roku 1570 arcibiskupovi: „Církvi hrozí zkáza. Ejhle, kam 
nás přivedly naše vlastní spory, naše roztržky, naše záště, naše nenávist, naše touha po po
mstě.“ (Borový: Antonín Brus, str. 98, 165, 210, kde jsou doširoka uvedeny zprávy o zhýra
losti a hrubosti  katolického, světského i řeholního kněžstva. Také  T.V. Bílek: Dějiny řádu 
Tovaryšstva Ježíšova, str. 369).

13.19   Jezuitské misie na Moravě
Když jezuité viděli, v jakém stavu je katolické duchovenstvo, nedělali si příliš veliké nadě

je, že se jim v nejbližší době cokoli podaří. Přesto se však nevzdávali naděje, že svého cíle 
jednou dosáhnou. Museli trpělivě vyčkávat a mezi tím množství nahrazovali kvalitou. Proto 
řád jen velmi pomalu a hlavně nenápadně sbíral sílu a prostředky k boji, který chtěl jednou 
vůči protestantům vyhlásit.

Ke svému plánu získali jezuité urozené pány z Lobkovic a kancléře Vratislava z Pernštejna, 
neboť zvláště purkrabě Jan z Lobkovic a Vratislav se stali na radách jezuitů zcela závislými a 
brzy svou praxi podle jejich výuky zjevně dosvědčili. Není tajemstvím, že zvláště  rod Lob
koviců věnoval jezuitům mnoho velikých darů, mnoho neobyčejně velikých finančních pomo
cí a že jezuitští rádcové tento rod ovládají po celé Evropě až do dnešní doby 21. století.

Roku 1564 se vlády v Čechách ujal mírný a shovívavý Maxmilián II. a protestantství se za
čalo šířit zcela volně. Tím se upevnilo. Král nechával protestantům plnou náboženskou svobo
du a volnost. To v řadách jezuitů, jak píše Bílek, vyvolávalo velikou nervozitu. Avšak Maxmi
lián II. nebyl zase až tak veliký liberál, jak to zpočátku vypadalo. Jezuité se uklidnili, když vi
děli, jak dokonce již v prvních letech král zamítal některá přání protestantů. Profesor a doktor 
historie  K.  Krofta k tomu  souhrnně  píše:  „Náboženský  rozpor  mezi  nimi (habsburskými 
panovníky a českými stavy)  se prohluboval sice stálým vzrůstem novoutrakvismu ve straně  
podobojí, ale nějaký čas se zdálo, že pomine nadobro, když totiž několikrát vyšlo najevo, že  
syn a budoucí nástupce Ferdinanda I., Maximilián II., lne k novému náboženskému směru tak,  
že byl hotov se veřejně přiznati k luteránství. Ačkoli se to nestalo, ačkoli Maximililán zůstal  
katolíkem, přece mu jeho smířlivé náboženské stanovisko zjednalo mnohé sympatie v českém  
národě. Naděje, že za Maximiliánovy vlády nekatolická většina národa dosáhne náboženské  
svobody, se však splnily arci jen skrovnou měrou. Maxmilián se ve své církevní politice řídil  
skoro stejnými zásadami jako jeho otec, ale náboženský útisk za něho přece pominul a nako
nec na památném sněmu z r. 1575, kde se novoutrakvisté i Bratři shodli o společné »České  
konfesi«, byla královským slibem zaručena stoupencům této konfese ne sice plná svoboda, ale  
přece jen taková tolerance, která jim poskytovala značné volnosti i ochrany od katolických 
světských  a  církevních  úřadů.“  (K.  Krofta:  Bílá  hora,  Tiskový  odbor  České  státoprávní  
demokracie, Praha, 1918).

I když Maxmilián vyhověl žádosti stavů podané na sněmu roku 1567 za zrušení kompaktát, 
což podle mínění  Čechů mělo zahájit  plnou náboženskou svobodu a i  když slíbil  chránit 
stejným dílem jak utrakvisty tak i katolíky, vyžádal si za to od stavů slib, že nedovolí, aby do 
země vstoupily kacířské sekty, ale budou vedle sebe trpět a snášet jen ty, kteří se řídí Božím 
slovem.  Naproti  tomu  ponechal  nerozhodnutou  žádost  stavů,  aby  jim  navrátil  právo  ob
sazování konzistoře strany pod obojí. Slíbil však, že této žádosti stavů vyhoví, jestliže svými 
výsadami k tomu prokáží své právo.

V této době se proto jezuité z pražského kolegia odebrali při svých misiích na Moravu, kde 
doufali, že najdou ve městech větší přijetí. Už roku 1566 jim odchovanec jezuitů a pak sám 
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jezuitský  kněz,  biskup  olomoucký od  roku  1565,  Vilém  Prusinovský  z Vyškova (Vickova) 
(*1534 – † 16.7.1572 Olomouc), fanatický stoupenec protireformace, který věnoval všechny 
své síly ke zničení „kacířů“ hlavně moravských utrakvistů, založil v Olomouci novou jezui
tskou kolej, kde jezuité okamžitě zřídili školy se seminářem pro šlechtickou mládež. Roku 
1572 se tato kolej i přes všechen odpor protestantů stala univerzitní akademií potvrzenou od 
papeže. Představitel extrémního katolicismu Prusinovský dokonce vymohl od císaře Maxmili
ána II., že mu budou kněží pod obojí podřízeni a prováděl ve své diecézi tzv. vizitace a kde to 
bylo možné, vyměňoval kněze pod obojí za katolické. Svoji veškerou činnost řídil podle před
stavy, že všechno náboženské dění v zemi musí přetvořit podle tridentských dekretů.

Na Moravě se jezuité vší svojí silou obrátili proti Jednotě bratrské a snažili se různými pí
semnostmi dokázat, že její nauky nejsou pravdivé nejen podle církevních tradic, ale ani podle 
Bible samotné. Ale jelikož měla Jednota bratrská možnost opírat se o český překlad Písma 
svatého, jezuité ničeho nedosáhli ani nezískali pro katolickou církev žádných výhod ani nedo
cílili nového, lepšího postavení, i když je olomoucký senát podoporoval všemožnými způso
by.

Proto jezuité roku 1571 vydali prostřednictvím olomouckého biskupa Viléma nařízení, že 
nesmí být „kacířům“ v chrámech žádným způsobem slouženo. Nesměli zde být pochováváni, 
při jejich pohřbech se nesmělo zpívat ani zvonit. Nesměly se konat ani jejich svatby. Každou 
chvíli vynalezli novou formu útlaku Jednoty bratrské. To pobouřilo protestanty natolik, že se 
rozhodli jezuity a s nimi i všechny ostatní katolíky z Olomouce vyhnat. Hrozilo veliké protes
tantské povstání, ale olomoucký biskup Vilém a podkomoří Jáchym ze Zoubku tomu zabránili 
tím, že přispěchali jezuitům na pomoc.

Roku 1573 se jezuité dostali do Brna, kde jim slezští šlechticové, bratři Grodečtí z Grody, 
olomoucký biskup Jan a děkan brněnské kapituly Václav založili dům pro nováčky (domus 
probationis), z něhož se později stal noviciát. Tím jezuité získali v Brně své další stálé sídlo. 
K tomuto domu pro nováčky přidal potom roku 1578 král Rudolf II. ještě augustiánský klášter 
s mnoha statky a pozemky. V něm si zřídili jezuité ještě téhož roku kolej. Proto je rok 1578 
považován v jezuitském řádu za rok vzniku celého sídelního jezuitského komplexu v Brně. 
Obsáhlá zpráva o olomoucké a brněnské koleji je v knize: T.V. Bílek: Jmění a statky kollejí  
jesuitských.

Oproti  Praze bylo katolictví v Brně zastoupeno jen několika kanovníky a nekatolické bo
hoslužby byly konány veřejně.  Proto si  počínali  jezuité zpočátku mnohem opatrněji  než v 
Praze. Nijak nepotupovali ve svých kázáních jinověrce, čímž si získali protestantskou měst
skou radu a protestantské měšťany natolik, že jim dokonce brněnská vrchnost a městská rada 
věnovala protestantský kostel.

13.20   Pád jezuitské prestiže
V Čechách se v této době zaměřili jezuité hlavně na kázání. V Praze, kde byl počet jejich 

kazatelů roku 1566 rozmnožen posvěcením na kněžství mistrů filozofie, Antonína Flandera, 
Jiřího Váry, Jana Hermana a Wolfganga Maria (mladšího), obrátili jezuité roku 1567 ke kato
lické církvi svými kázáními 160 osob. Jejich kázání v češtině byla slyšet v kostelích u sv. Ja
kuba, u sv.  Benedikta na  Hradčanech a u křižáků. Ve svém chrámu sv.  Klimenta kázali od 
roku 1567 pro nedostatek českých posluchačů už jen německy jak dopoledne tak i odpoledne.

Na žádost mnoha Italů, kteří se tou dobou z důvodu obchodování a provozování řemesel 
zdržovali  v Praze,  z nichž  většina  přecházela  k utrakvistům,  zřídili  jezuité  roku  1569  ve 
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zvláštní kapličce kázání v italštině. Kaplička byla založena v jezuitském kolegiu a poději z ní 
vzešla honosná italská (vlašská) kaple.

V roce 1566 se začaly uskutečňovat první české misie, které byly jezuity vysílány do měst i 
vesnic na žádost katolických šlechticů. Mnozí z nich ve svých městech zakládali jezuitská ko
legia a nabízeli jim různé kostely a kláštery. Zvláště založili jezuitská kolegia pánové: Nejvyš
ší  komorník  království  Vilém z  Rožmberka,  nejvyšší  kancléř  Adam z  Hradce a  Vratislav 
z Pernštejna, a to přímo ve svých sídelních městech, to je v Třeboni, Jindřichově Hradci a v 
Litomyšli. K tomuto účelu například Vilém z Rožmberka nabídl jezuitům roku 1566 opuštěný 
augustiánský klášter i s farním kostelem v Třeboni, který však jezuitský kněz  Václav Šturm, 
který  byl  z pražského  kolegia  za  tímto  účelem poslán,  nepřijal,  protože  slibovaný příjem 
z kostela by byl velmi malý. Nicméně Šturm využil této příležitosti a do roku 1570 tam získal 
pro katolickou víru padesát lidí, mezi nimi i tři české bratry, proti kterým si počínal zvlášť 
horlivě.

Ve stejné době, tedy roku 1567 se jezuité začali rozlézat i po  okolí Prahy a navštěvovat 
okolní, sousední města. Kázali v Buštěhradu, kde působil jezuitský kněz Tolmaier, který tam 
pro katolickou víru získal tamnějšího utrakvistického šlechtice Jáchima Novohradského z Ko
lovrat. Jezuitský kněz  Wolfgang Maria kázal také v Buštěhradu, dále v Mělníku u Zdislava 
Berky, v  Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi, kde dokonce jezuité získali později své 
další  stálé  sídlo  a  zinscenovali  zde  zázrak  s  obrazem Panny Marie,  který pak  pravidelně 
oslavovali.

Roku 1568 byli posláni z pražského kolegia dva jezuité do Roudnice nad Labem na žádost 
zdejšího šlechtice, vévody  Jana z Ostrova,  aby tam kázali a vyučovali  katolické víře, a to 
nejenom tohoto samotného knížete, nýbrž i jeho početné služebnictvo. Spolu s knížetem a 
jeho celým dvorem získali jezuité pro katolickou víru navíc ještě další tři „kacíře“.

Ve  stejné  době  získali  jezuité  v Praze dva  šlechtické  chlapce:  Zikmunda a  Jindřicha 
z Písnice, které vyprostili z moci a vlivu nekatolických příbuzných a urychleně je poslali do 
Vídně, aby tam byli přivedeni ke katolické víře. Jindřich z Písnice po vysoké škole ve Vídni a 
v Ingolstadtu vynikl u jezuitů natolik, že se mohl stát roku 1601 místokancléřem Království  
českého a až do své smrti roku 1608 vydatně podporoval veškeré snahy a plány jezuitů v Če
chách a v sousedních zemích.

Avšak krátce po misijních úspěších utrpělo jezuitské kolegium čítající 43 členy velikou 
ránu. V roce 1568 vystoupil z řádu jezuitský kněz Wolfgang Maria (starší) z  Horšova Týna, 
který vstoupil  do  řádu  již  roku 1552  v Římě.  Z řádu vystoupil  i  přes  veškeré  naléhání  a 
domlouvání svých představených právě v době, když byl povolán zpět do Prahy z Jindřichova 
Hradce, kde pobýval po dva roky z důvodu nově zřízeného kolegia. Wolfgang pak utekl zpět 
do Jindřichova Hradce. A roku 1569 vystoupil z řádu také jezuitský kněz Adam Haller, před
stavený konviktu (údem řádu od roku 1553) a tajně utekl z pražského kolegia až do svého ro
diště do Vídně, kde vystoupil i ze samotné katolické církve. Oba jezuité byli v pražském ko
legiu pokládáni za kované tovaryše a sami bratři je nazývali  sloupy jezuitského řádu v Če
chách. Tím prestiž jezuitského kolegia i řádu samotného velmi utrpěla.

Další ránu a další ztrátu vážnosti řád utrpěl tím, když téhož roku 1569 jezuité aktivně po
máhali  pronásledovat exdominikánského římského mnicha  Jakuba Olympidara Palaeologa 
pocházejícího ze vznešeného císařského řeckého rodu a hlásajícího svobodu a snášenlivost 
mezi všemi vyznáními. Po vystoupení z dominikánského řádu v Římě se  Jakub odchýlil od 
mnoha článků katolické víry a hlásal své vlastní učení. Pobýval v Německu, kde však začal být 
pronásledován a proto odešel do  Prahy. A když ve svobodné  Praze hledal útočiště, byli to 
právě čeští jezuité, kdo ho identifikovali, potichu zatkli, uvěznili a pak ho v poutech tajně po
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slali do Říma k soudu. Zde byl uvězněn a nakonec popraven. Když se toto všechno svobodně 
uvažující pražská veřejnost dozvěděla, ztratili  jezuité na své prestiži téměř všechno. Jejich 
školy ztratily mnoho studentů, jejich příjmy a dary silně zchudly, na jejich kázání už chodilo 
jen málo lidí.

A další nepřátelství lidí proti jezuitům vzniklo tím, že se roku 1571 pražští katoličtí stavite
lé a italští katoličtí kameníci bydlící v Praze a další řemeslničtí mistři římskokatolického vy
znání zavázali z popudu jezuitů, že nepřijmou žádného vyučeného řemeslníka ani učedníka 
ani dělníka nebo jakéhokoliv pomahače, který byl nebyl římskokatolického vyznání.

13.21   Další bouře proti jezuitům
Ještě více si jezuité proti sobě popudily nekatolíky tím, když jejich příčinou nesvolil král 

Maxmilián II. na květnovém sněmu v  Praze roku 1571 vyhovět žádosti protestantské české 
šlechty (200 pánů a rytířů), aby byla schválena Augšpurská konfese. Žádost král zamítl na po
pud svých jezuitských přátel Václava Šturmy a Hostivína (Hostounského).

Stejně tak překazili  jezuité zvláštním přičiněním jezuitských páterů  Šturmy a  Hostivína 
roku 1575 na dalším pražském sněmu úsilí  luteránů,  českých bratrů a  kalvinistů, kdy žádali 
úplnou náboženskou svobodu, jakou má i rakouská protestantská šlechta. Luteráni tvořili teh
dy beze všech pochyb už velikou většinu obyvatelstva v Čechách, zatímco katolíků bylo opro
ti  všemu českému obyvatelstvu podle tehdejšího  papežského nuncia  a  biskupa  z  Torcella, 
Jana Vescova, jenom 304 tisíc. I tato žádost byla králem na popud jezuitských rádců Šturmy a 
Hostivína zamítnuta. Zamítnutí žádosti pochopitelně vedlo k velikým bouřím nespokojenosti 
od všech protestantů.

Je zajímavé, že  čeští bratři tehdy tvořili poměrně méně četné obyvatelstvo než  luteráni. 
Jejich zastoupení mezi vším obyvatelstvem Čech,  Moravy a Slezska bylo celkem deseti pro
centní (přibližně na 60 000 členů). I šlechta se k Jednotě bratrské hlásila jen z deseti procent a 
rytíři z patnácti procent. Ale Jednota bratrská byla silná vážeností a důstojností svých členů, 
zvláště spisovatelů, historiků, překladatelů, teologů a hudebníků. K Jednotě patřili například 
Jan Blahoslav se svým Novým Zákonem z roku 1564 a částečně i Biblí Kralickou z let 1579 
– 1593, Jan starší z Žerotína jako sponzor vydavatelů Bible Kralické, Matěj Červenka, který 
v letech 1530 – 1545 sepsal „Děje české“, dále obnovitel shořelého archivu Jednoty v Lito
myšli roku 1546 Jan Černý, historik a spisovatel a knihtiskařský mistr Adam Daniel z Velesla
vína (1545 – 1599) a další.

Proto  luteráni přijali výhradu českých bratrů, když se roku 1575 jednalo o návrhu české 
konfese, k níž bratři z výše uvedeného prostého důvodu nechtěli přistoupit. Pouze prohlásili, 
že  chtějí  kráčet  společně  s druhými  protestanty.  Protestanté svými  návrhy  usilovali  o 
znovuzřízení české církve, která by sjednotila všechny stavy. V jejím čele měla být konzistoř 
volená od stavů a složená z administrátora a z konzistoriánů. Vedle ní měli být světští de
fensoři volení sněmem, kteří by dohlíželi na konzistoř a chránili by ji. Nejvyšší konzistoři 
měly být podřízeny krajské konzistoře. Jmenování farářů mělo nadále náležet patronům, ale 
muselo by být schváleno od církevní moci. Kněží měli být svěceni od administrátora.

Král  Maxmilián II.  žádost evangelických stavů za schválení  české konfese  podanou 18. 
května 1575 přijal k uvážení s obvyklou laskavostí.  Podle rady pražského arcibiskupa byla 
česká konfese odevzdána jezuitům Šturmovi a Hostivínovi, aby k ní vypracovali odpověď a za
mítnutí, které bylo později vydáno i tiskem. Král mezi tím, co se vypracovávala zamítavá od
pověď, na přání papeže a katolických stavů, celou věc protahoval.  Ustanovení české církve 
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musel co nejvíce opatrně a diplomaticky oddálit tak, aby nevzniklo žádné povstání protestan
tů a jejich stavů, které by jezuity a katolické stavy zatím ještě úplně smetlo. Samy katolické 
stavy na radu arcibiskupa, kapituly, prelátů a jezuitů odepřeli přidat se na sněmu k většině a 
podpořit žádost o znovuzřízení české církve a vymáhat na králi svolení k přeměně české církve 
podle navrhovaného modelu.

Toto protahování však začalo být českým protestantským knížatům velmi podezřelé a když 
uslyšeli,  že  po  Praze jsou v jezuitských kázáních nazýváni  „prašivými ovcemi“ a že jsou 
v metropolitním chrámu na pražském hradě přirovnáváni k šelmě ze Zjevení, zvláště v kázá
ních od mistra pražského učení Václava Franty (Fronty, Fronthy) z Plzně, který neustále roz
něcoval vášně proti protestantům a štval proti nim ostrými kázáními s tím, že Kristus nepřišel 
uvésti na svět pokoj, ale meč, obrátili se na krále se žádostí, co to všechno znamená. Král se 
snažil jednat mírně a laskavě a na celou věc ukazoval jako na velmi složitou. Frantova kázání 
byla tak ostrá a svárlivá, že byl pokárán i od samotného arcibiskupa. Česká knížata a zvláště 
protestantští měšťané nabyli přesvědčivého dojmu, že jezuité s papežem a s katolickými stavy 
chystají českou Bartolomějskou noc a že chtějí prosadit v Království českém do nejvyšší státní 
funkce krvavého vévodu z Alby. Naproti tomu, aby vznikl co největší chaos jako krycí manévr 
skutečných cílů a plánů papeže, krále, jezuitů a všech římskokatolických složek v zemi, ka
tolíci vše obraceli a tvrdili, že se evangelíci připravují k prudkému boji a že zamýšlejí sesadit 
Maxmiliána.

Česká knížata proto začala bít na poplach a to s takovou vervou, že i sám arcibiskup musel 
jezuitům domlouvat, aby se ve svých kázáních krotili. Zvláště Frantovi z Plzně znovu přísně 
zakázal citovat bojovné verše a vybízet k pronásledování protestantů. Záměrem papeže bylo 
českou veřejnost podržet v co nejdelším klidu a pokoji, dokud se jezuitský řád nevzchopí a 
neupevní k boji natolik, že nebude hrozit, že v budoucím povstání bude smeten ze země. To 
pochopitelně vyžadovalo čas míru a pokoje a nikoli štvaní českých katolíků proti luteránům.

Silně to připomíná i dnešní dobu 21. století, kdy se římskokatolická církev snaží znovu 
jednat laskavě, mírně a benevolentně v rámci ekumenického společenství, protože zatím není v 
České republice politicky pevná a její vojsko – jezuité – jsou spíše v ilegalitě než jako řád 
těch, kdo mají moc ve svých rukou.

I sám král hleděl evangelické stavy ukonejšit, protože hrozilo, že když povstanou, bude 
nejenom smeten jezuitský řád z Čech a nebude splněn papežův příkaz, ale ani jeho nejstarší 
syn Rudolf nebude uznán a přijat za českého krále. Proto svou váhavost diplomaticky svaloval 
na katolíky a že papež ustavičně na něho naléhá, aby za žádných okolností nedopustil podvolit 
se evangelickým stavům a že hrozí klatbou celému Království českému, jestliže evangelickým 
stavům vyhoví.  Z toho důvodu naléhal  Maxmilián  II.  na vedoucí  představitele  evangelíků 
skrze prezidenta české komory, aby nežádali před sněmem veřejnou odpověď.

Král jim nabídl tajnou smlouvu beze všech svědků. Tajně přislíbil, že jestliže se evange
lické stavy podvolí a jestliže jeho syna Rudolfa přijmou za svého krále, zaváže se v přítom
nosti tohoto svého syna splnit všechno, co stavy pod obojí na něm od roku 1571 žádaly a po
tvrdí jim to i svým Majestátem.

Evangelické stavy na to přistoupily a podvolily se a nežádaly veřejnou odpověď. A tak se v 
přítomnosti Rudolfa učinila mezi evangelickými zástupci stavů a biskupů a mezi králem Max
miliánem tajná dohoda, ve které se protestantská knížata a duchovní zavázali přijmout  Ru
dolfa za svého krále. Maxmilián si vyžádal čas na splnění svého slibu, který do smlouvy za
psal jen s malým, téměř nepatrným rozdílem a sice, že král bude rozhodovat o dosazování ve
doucích duchovních u všech protestantských směrů.
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Jak píše Bílek, tímto tajným ujednáním mezi protestantskými stavy a mezi králem a jeho 
synem byla zjednána shoda a doba pronásledování zdánlivě minula. Evangelické stavy si zvo
lily ihned 15 defenzorů k zabezpečení  svobody protestantského vyznání,  které však zůstalo 
podřízeno utrakvistické konzistoři, neboť král náhle odmítl svolit ke zřízení nové konzistoře 
podle přání evangelických stavů. Utrakvistická konzervatoř byla tedy i nadále obsazována od 
krále vždy jen knězi ze starých utrakvistů, i když byl jejich počet už malý a i v královských 
městech se jejich řady udržovaly více působením vlády než náklonností obyvatelstva.

Královo jednání se stavy nenápadně sledoval papežský vyslanec, který pak před králem 
projevil  nespokojenost.  Ale král  ho ubezpečoval,  že až nastane vhodná chvíle,  bude moci 
jezuitský řád uchopit všechny prostředky k povznesení katolictví v zemi a že k tomu zvláště 
přispěje právě jeho syn Rudolf svým pobytem v Čechách.

Také sami jezuité pochopili manévrovací taktiku krále, neboť si byli vědomi, že jejich síla 
je ještě malá. Uznávali, že nejsou ještě odstraněna všechna nebezpečí a že konečné vítězství je 
ještě hodně daleko. Poznali, že díky králi právě unikli velikému nebezpečí protestantského po
vstání. A sám arcibiskup napsal papežovi 17. září 1575 konejšivý list, ve kterém píše, že kato
lická církev ještě nikdy nebyla v tak velikém ohrožení, kdy „obludy hrozné a všecko stádo po
zemské sběře a pekelné jeskyně se pozvedly se svými jedovatými šípy a s tou potupnou konfesí  
nebo lépe konfusí, aby úplně a konečně zahubily, zničily a zbořily zbytek katolické církve. A 
rád věřím, že všichni ďáblové s mnoha kacíři již zemřelými opustili peklo a vešli do některých  
českých pánů. Ale ďábel ničeho nezískal,…“ (Theiner: Annales eccelsiastes, sv. II., str. 20).

Katolíci se proto necítili být zavázáni k tomu, aby brali ohled na českou konfesi, neboť byla 
králem Maxmiliánem evangelickým stavům jen přislíbena a to ještě ústně. Z toho důvodu ob
viňovali protestanté katolickou stranu, že se drží jezuitské zásady, která praví, že vrchnost ne
musí plnit slib daný kacířům.

Přesto se však král ukázal veřejnosti v pravém světle, když náhle před svým odjezdem z 
Čech zakázal vytištění české konfese a z Řezna pak vydal mandát, kterým přikazoval krajským 
hejtmanům, aby uposlechli  Vladislavovy a  Ferdinandovy dekrety napsané proti  českým brat
rům a znovu je začali přísně dodržovat a zároveň zakazoval královským městům jakékoliv za
vádění náboženských novot a nařizoval poslouchat rozkazu utrakvistické konzistoře. Z toho 
všeho můžeme vidět, že protestanti dosáhli na nejdůležitějším sněmu v českých dějinách v ob
dobí od 21. února do 27. září 1575 jen nepatrných úspěchů a že i nadále zůstávala náboženská 
svoboda okleštěna a to především díky jezuitskému vojsku, které ostražitě bdělo nad plány 
papeže s Královstvím českým, které ve skutečnosti již dávno protestantství odsoudily a pohřbi
ly do těch nejhlubších temnot.

Králův nečekaný zvrat a zrada evangelických stavů pochopitelně vyvolala další  velikou 
vlnu bouří, protestů a nespokojeností. V ní se všechny spící a apatické složky protestantských 
směrů vzchopily a přešly do vzdorovité ofenzívy. Na protest vůči králově zradě bylo otevřeno 
mnoho zavřených protestantských kostelů,  chrámů a sborů.  Bylo otevřeno i  mnoho úplně 
nových sborů, například čeští bratři otevřeli sbor v Čičovicích, Dubči, Nižburce a v Tuchomě
řicích na statku Ctibora Služného z Chlumu a v Turnově. Zvláště pak s velikou slávou a za ve
likého shromáždění šlechty a lidí otevřeli svůj dřívější sbor v Mladé Boleslavi, který byl za
vřený na rozkaz Ferdinanda I. Veřejně byly konány bohoslužby pod širým nebem a to dokon
ce i v Praze, kde to bylo pod přísnými tresty zakázáno.

Vzniklo také mnoho protestantských škol. V Ivančicích byla i přes zákaz dekretů založena 
vysoká škola na výuku pravé biblické řečtiny a hebrejštiny. K českým bratrům rovněž přestou
pilo mnoho panstva a rytířstva, jejichž synové studovali na kalvinských akademiích v Basileji 
a Ženevě ve Švýcarsku, v Montpellieru a v La Rochelle ve Francii. Z toho se také odvozuje a 
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vysvětluje zřetelná proměna českých bratrů, po níž opustili svoji nečinnost na veřejnosti a za
čali  vystupovat  mnohem výbojněni  a sebevědoměji  i  na veřejnosti.  Jejich  kněží  studovali 
několik let na nejlepších vysokých protestantských školách a univerzitách v Evropě. Již roku 
1575 měli čeští bratři na 40 studentů v zahraničí, kde se připravovali ke svému posvátnému 
úkolu.

Náhle se také objevilo mnoho protestantských tiskáren, které vydaly řadu kronik a českých 
písemných památek bez jezuitské cenzury, dokonce i mnoho katolíků přešlo na stranu protes
tantů. Katolíci, jsouce silně oslabeni, se také vzdávali svých úředních míst a ta obsazovali pro
testanti.  V evangelických chrámech se začala vykonávat celá řada bohoslužeb různých vy
znání, při které se používal Blahoslavův Nový Zákon.

Tyto události provázely však některé smutné jevy. K protestantům se přidávali utrakvisté, 
z nichž mnozí přímo konvertovali na jejich víru, zvláště páni a rytíři. Ti se pak spolu s ostatní 
šlechtou neřídili žádnou vírou, ani utrakvistickou konzistoří, ani zákonem lásky, milosrdenství 
a tolerance, ale řídili se heslem: „Jakého náboženství jest pán, takového musí býti i poddaní  
jeho“ a svojí mocí a někdy i násilím vynucovali obrácení svých poddaných. Dalším jevem, 
s nímž rozhodně nebylo možné souhlasit, bylo přestupování pánů na luteránství z hmotných 
důvodu. Byli to lidé, kteří se hlavně snažili  využít  výhod reformace a přijít  tak k většímu 
majetku nebo k výhodnější úřednické funkci. Neměli na svém srdci stejný cíl jako skuteční lu
teráni, to je sjednocení protestantské víry na základě společně dohodnuté konfese, zabezpe
čení tolerance vůči katolíkům a utrakvistům a zabezpečení klidu a míru v zemi. Svými činy 
v podstatě odmítali zapojit se do dokončení díla navrženého roku 1575.

Tito všichni prospěcháři  a bezohlední konvertující  násilníci  víry byli také prvními,  kdo 
v dobách pronásledování okamžitě obrátili, přešli zpět do katolického tábora a stali se nej
horšími nepřáteli protestantů.

Hromadným přestupem šlechty k luteránství pozbyli katoličtí a utrakvističtí faráři naprosto 
jakéhokoliv vlivu na veřejnost a na politiku v zemi. Tito duchovní propadali depresi a ná
sledně i bezuzdnosti a nezřízenosti. Neměli svou konzistoř, zůstávali bez církevní jednoty a 
bez církevní kázně, čímž jejich náboženství samo umíralo. Náboženské hádky a rozepře měly 
volný průchod, což mělo v celé zemi za následek zkázu jejich mravů a jejich duchovního 
vzdělání. Živelnost v dění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mělo za následek, že jednota 
protestantské víry neměla žádnou ochranu ani oporu v žádné autoritě. Defensoři ztratili svou 
moc a přestali tak plnit své poslání. Sami se vzdávali svého úřadu a svůj odchod z funkce 
emotivně vysvětlili ve svém rozčileném provolání, které bylo téměř výzvou k odboji.

13.22   Ekumenické tendence pražských jezuitů
Když  viděli  jezuité  revoluční  náladu  v zemi  a  poznali  svoji  vlastní  prozatímní 

nemohoucnost tomu všemu čelit,  stáhli  se raději  do ústranní.  Ve svých kázáních přešli  na 
obecná témata a ani slovem se již nezmiňovali o potřebě zasahovat proti „řádění kacířů“, jako 
tomu bylo před tajnou dohodou. Pochopili, že jejich jediná naděje na splnění vlastních plánů 
je využít čas k plnému politickému, vojenskému a ideologickému zesílení a tento čas, že musí 
uplynout v klidu, míru a svornosti mezi katolickou a evangelickou českou veřejností.

Ze svých kazatelen proto náhle apelovali na smír mezi rozbouřenými obyvateli a i v zákuli
sí podporovali svornost mezi protestanty, utrakvisty a katolíky. Čechům se zdálo, že konečně i 
jezuité přišli k rozumu, když přestali proti „kacířům“ štvát a když nyní vybízejí k lásce, vzá
jemnému porozumění,  duchovní toleranci a politické snášenlivosti, k míru a pokoji a ke vzá
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jemné, přátelské a laskavé duchovní spolupráci. Společným tématem byla vždy Boží láska ke 
hříšníkům i ke všem věřícím, Boží milování všech bez rozdílu, pomoc bližním, služba lásky a 
milosrdenství, mír a přátelství mezi všemi v  Království českém a neustálé vzájemné usmi
řování a odpouštění si mezi všemi vyznáními.

Tento rafinovaný klam uspávající všechny ostražité a bdělé oči je mocnou zbraní jezuitů v 
každé době. Tam, kde to není možné, aby se jezuitský řád rychle a okamžitě chopil moci a ze
sílil k prosazení cílů Vatikánu, jsou katoličtí duchovní vždy vybízeni ke kázáním o míru, přá
telství, lásce a pokoji. Jsou vybízeni k mírotvorné činnosti a k upevňování přátelství mezi vše
mi  jednotlivými  denominacemi.  Dnes  se  tomu říká  Ekumenické  hnutí a  prosazování  eku
menických myšlenek, ale pouze historie může prozíravému oku ukázat, co se ve skutečnosti za 
tímto  pláštěm lásky a přátelství a za slovy o míru,  klidu,  pokoji,  vzájemném duchovním mi
lování, toleranci a respektu šířenými Vatikánem a jeho vojskem v každé době skrývá.

13.23   Protestantský odboj proti jezuitům
Po smrti krále  Maxmiliána 12. října 1576 nastoupil na trůn jeho syn  Rudolf II. (1576 – 

1612).  Protestanti, rozzlobeni podvodem ze strany krále a rozčileni všemi svými porážkami 
díky své zaslepenosti a důvěře katolíkům, prohlédli ekumenické tendence nasazených jezuitů. 
Pochopili, že jezuitům a katolíkům jde ve skutečnosti stále o jedno a totéž, to je náboženskou 
nadvládu v celém Království českém, a proto se po dlouhé době své ztrnulosti a nečinnosti ko
nečně probudili a začali vyvíjet usilovnou činnost o důkladné zavedení protestantského vy
znání víry ve všech českých městech. Začali intenzivně pracovat, což mělo za následek to, že 
přímo v jednotlivých městech byly obnoveny náboženské spory.

Výsledek  práce  na  sebe  nenechal  dlouho  čekat.  K  protestantům se  přihlásila  města  v 
severních Čechách jako například: Kadaň, Most, Žatec, Maštov, Cheb, Loket, Teplice a Lito
měřice. K luteránství nebo kalvínství se roku 1578 přihlásila města: Boleslav, Jičín, Nymburk, 
Pardubice, Chrudim, Kutná Hora, Ledeč, Benešov, Pelhřimov a Písek. Postupně se ke stejné
mu vyznání víry hlásila i města: Louny, Rakovník, Beroun, Slané, Mělník, Kolín, Kouřim, Ně
mecký Brod, Domažlice, Sušice, Klatovy a Vodňany. Všechna tato města, jak píše Bílek, byla 
rozhodně protestantská.

V  roce  1578  –  1600  se  protestantství  upevnilo  v  Poděbradském,  Lanškrounském a 
Lanšperském panství, dále v Kostomlatech a ve Velvarech. V jižních Čechách se protestantsví 
uchytilo  zvláště  na  Prácheňsku v tzv.  Prácheňském děkanátu,  kde bylo již  roku 1578 ob
sazeno 16 far luteránskými knězi. Ve Vyšším Brodě, který byl pod výhradní pravomocí cister
ciánů, vzrostlo  protestantství do té míry, že jeho zastánci se proti nadvládě cisterciánů vz
bouřili a vyhnali z města faráře, kterého cisterciáni kdysi dosadili.

Také na Moravě si protestantsví dobývalo svoji pozici a to i přesto, že zde již od začátku 
panování  Rudolfa II.  platilo nařízení, v němž roku 1577 císař přikazoval, aby se ve všech 
městech Markrabství moravského, zvláště v Olomouci, v Brně, ve Znojmě, v Jihlavě, v Uni
čově a v Hradišti zpřetrhaly všechny „kacířské“ snahy všech rozmáhajících se sekt o zavedení 
nového náboženství a že zde platí jedině „stará křesťanská“ (přesněji katolická) víra. Tento 
rozkaz však vyzněl zcela naprázdno, protože hlavně v těchto městech se protestantští obyvate
lé nechtěli účastnit ani římskokatolických procesí, ani katolických mší, ani pravidelných ne
dělních katolických bohoslužeb v kostele a úplně zbytečné byly i žaloby, které na popud jezui
tů a podle jejich instrukcí sepisovali moravští katoličtí kněží a také sám olomoucký biskup. 
Protestantství na Moravě získávalo živnou půdu a tím nadvládu téměř všude. Často se stalo, 
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že se  protestanti proti dosazeným katolickým farářům vzbouřili a odmítli je uznávat za své 
duchovní pastýře. Žaloby olomouckého biskupa a katolických knězů iniciované jejich jezui
tskými rádci a bratry vyznívaly zcela naprázdno.

V dopise arcibiskupa Martina Medka z roku 1589 zaslanému papeži Sixtovi V. se praví, že 
„v diecézi ze tří tisíc farních kostelů zůstalo v katolických rukou sotva tři sta; kacíři jsou všu
de,  jen  v  Budějovicích,  v  Plzni,  v  Mostě  a  Krumlově  nevystupují  tak  veřejně  jako  jinde;  
v Praze z tak četného obyvatelstva jest jen dva tisíce katolíků.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str.  
378).

13.24   Přechod jezuitů do útoku
Katolická strana, jejíž činnost byla na nějaký čas okolo roku 1575 přerušena, se proto dala 

na nový postup proti nekatolíkům. Jezuitský řád si byl plně vědom, že na výsledku událostí v 
Čechách závisí osud katolicismu v celé Evropě. Dosáhli sice velikých úspěchů ve Francii, v 
Nizozemí, v jižním Německu a v Rakousku, ale v Čechách se mělo rozhodnout, půjde-li  Ev
ropa cestou papeže a jeho jezuitů nebo protestantů. Proto jezuité, unešeni úspěchy v zahrani
čí, zdvojnásobili v  Čechách své úsilí a téměř jedním okamžikem přešli hned po nastoupení 
Rudolfa II. do bojovného tónu a útokem na nekatolíky v Čechách se snažili zmocnit co nej
většího ztraceného území. Už se cítili mnohem silnějšími, než za vlády Maxmiliána II. V této 
zemi uprostřed Evropy měli již dvě stě zbožných a plně poslušných členů. Jejich horlivost za
čala přinášet ovoce.

Například již v roce 1575 založili v pražském kolegiu mezi studenty Bratrstvo Mariánské
ho kultu neboli také Mariánské družstvo (Sodalitas seu congregatio Mariana) čili Kongregaci  
neposkvrněného početí  Panny Marie,  která pak později  přijala název  Družstvo andělského 
pozdravení. Toto družstvo se zvlášť horlivě věnovalo  uctívání Panny Marie Nejblaženější a 
bylo rozděleno do tří samostatných družstev, které byly spojeny souhrnným názvem Družstvo 
latinské.  První  sbor  tvořili  duchovní  (jezuitští)  a  světští  hodnostáři  (obyčejní  katoličtí 
duchovní). Druhý sbor tvořili jezuitští profesoři a studující filozofii v katolické akademii a 
třetí sbor zahrnoval studenty v konviktu sv.  Bartoloměje v pražském kolegiu. Každý sbor si 
volil svého předsedu a své správce. Tato družstva pak v příhodný okamžik misijně působily 
po českých městech tak, aby nebylo na první pohled patrné, že je to ve skutečnosti jezuitská 
organizace s jiným názvem.

Zároven také jezuité založili kongregaci mezi bohatými italskými kupci, kteří v poměrně 
velikém počtu prodlévali v Praze. Kongregace měla za úkol podporovat mizivé a vesměs chu
dobou skoro ubité pražské katolické měšťanstvo. Přijala název Kongregace nanebevzetí Pan
ny Marie a později k ní jezuité připojili samotné české katolické měšťany, kterých bylo tak 
málo, že to nestačilo ani na založení samostatné kongregace měšťanů, jak původně plánovali.

Jezuité se rozhodli přejít do útoku i z toho důvodu, že také sami studenti začali být refor
mačně laděni a to znamenalo hrozbu, že probudí svoji svobodnou vůli, uvedou do chodu své 
vlastní svobodné uvažování, nastartují své touhy po poznání, které chce sytit ducha, duši a ro
zum a že to pak způsobí jejich odchod z řádu. Beztak již mnoho studentů z řádu odešlo, ale 
nyní hrozil odchod v masovém měřítku. Řád musel okamžitě něco podniknout a studenty mu
sel zaměstnat ve svůj prospěch.

V letech 1579 – 1581 začali  jezuité tedy misijně opracovávat  Most,  Duchcov,  Blatnou, 
Smečnou,  Chlumec,  Kadaň,  Plzeň,  Bílinu a Litomyšl (proti českým bratrům). V roce 1582 se 
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intenzivně zaměřili na  Blatnou,  Litomyšl,  Plzeň,  Vratislav a na  Mikulov. Později roku 1588 
dosáhli jezuité úspěchu v Kosti, Kladně a ve Smečné.

Nejvíce škody  Jednotě bratrské způsobili jezuité  Šturm a  Hostivín (Hostounský) v  Lito
myšli a na druhých rozsáhlých Pernštejnských panstvích, kde byla  Jednota svým poměrným 
zastoupením v Čechách nejpočetnější. Ochotnou podporu poskytoval jezuitům nejvyšší kanc
léř Vratislav z Pernštejna (†1582), který roku 1581 vydal rozkaz, na jehož základě byli vypo
vězeni kazatelé českých bratrů ze 36 protestantských chrámů z různých měst, zvláště z Lito
myšle, z Ústí, z Třebové a z Chocně a bratrské sbory v Litomyšli, Lanškrouně, v Potštejně a v 
Kostelci nad Orlicí byly uzavřeny. V Lanškrouně byl roku 1582 dokonce bratrský sbor zbou
rán a srovnán se zemí a bratrská škola byla byla přeložena do jiného města. Pod pokutou 10 
kop nebo vězení nebo jiných trestů byla zakázána veškerá tajná, nepovolená shromáždění.

Proti českým bratrům soustředili jezuité také všechnu svoji ideologickou činnost. Zvláště 
v tom vynikal jezuitský kněz Šturm, který roku 1582 zveřejnil proti nim spis „Srovnání víry a  
učení Bratří starších“. Jak píše Bílek, samotný spis je překvapivě umírněnou kritikou na víru 
a učení českých bratrů. Jejich mravouka je dokonce ve spisu chválena stejně tak jako jejich li
terární zásluhy a zájem o zpěv. Silně je kritizována jejich nestálost v dogmatice a odklon od 
katechismu.

13.25   Popuzení Pražanů proti jezuitům
V Praze však měli jezuité samé těžkosti. Pražští nekatolíci na ně zanevřeli, neboť poznali 

jejich pravou tvář, a proto všechny jejich reklamní agitace a propagaci ignorovali. Během roku 
1582 navštívilo bohoslužbu v jezuitském chrámu celkem jen asi 1500 příznivců a celkem zís
kali pouze 13 luteránů a 10 utrakvistů. K tomuto neúspěchu jezuitů a averzi  Pražanů vůči 
jezuitům přispěl v roce 1577 také jakýsi katolický farář, horlivý přívrženec jezuitů, který začal 
ve svých kázáních tvrdit, že „husité se k dobru nikdy neskloní, dokud k tomu nebudou donu
ceni vojenskou silou“.

Z toho povstalo veliké vzbouření Pražanů proti jezuitům, takže museli být na příkaz praž
ského senátu (za tehdejšího předsednictví  Jana Dražického) chráněni i  vojáky, jinak by je 
Pražané asi roztrhali na kusy. Pražané v tom viděli jasné spiknutí jezuitů k vyvraždění všech 
utrakvistů. Navíc se roznesla zpráva, že k tomu účelu schovávají jezuité v pražském kolegiu a 
na svém statku v Kopanině zbraně a na 1200 ozbrojenců v pohotovosti. Touto zprávou byly 
davy  Pražanů natolik  rozzuřeny,  že  obklíčily  kolegium,  aby se  zmocnily  jezuitů  a  jejich 
zbrojnošů. Žádaly jejich vydání a nezklidnily se dřív, dokud jim sám císař  Rudolf II. nedal 
zvláštní listinu s písemnou zárukou, že žádné pronásledování utrakvistů a protestantů nebude 
a že tato zpráva je ve skutečnosti vymyšlená. Přesto se však jezuité ihned po sklidnění raději 
rozutekli do svých klášterních úkrytů, kostelů i do hlavního kláštera, kde se po nějakou dobu 
schovávali před veřejností pod císařskou vojenskou ochranou.

Ovšem davy pražských nekatolíků byly pobouřeny o několik let později znovu. Dne 15. 
března 1580 na popud a pod inscenací jezuitů vydal v Římě papež  Řehoř XIII. bulu, kterou 
byli ze společnosti vyloučeni husité, viklefisté, luteráni, zwinglisté, kalvinisté, melanchtonisté 
a „ostatní všelijací kacíři“ a všichni jejich příznivci a šiřitelé jejich učení měli být podle roz
kazu buly pokládáni za „zjevné kacíře“, bludaře a heretiky a všichni měli  být bez rozdílu 
věku, pohlaví, vyznání víry a státní příslušnosti prokleti. Všichni vyznavači a sympatizanti 
učení Mistra Jana Husa, Wycliffa, Luthera, Zwingliho, Kalvína, Melanchtona a dalších „kací
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řů“ měli být tedy co nejdříve vyloučeni ze všech veřejných míst, funkcí a úřadů, ze všech 
šlechtických dvorů a statků a ze všech prostor kostelů, chrámů, škol a kolejí.

Nařízením arcibiskupa pražského Martina Medka (1581 – 1590) byla tato bula mnohokrát 
opsána a vyvěšena na všech dveřích pražských kostelů, zvláště u sv. Víta a u sv. Jakuba, kde 
se bula musela také veřejně číst. Jezuité si bulu vyvěsili i na vrata svého kolegia, chrámu a 
všech svých škol. Tím nenávist Pražanů – nekatolíků vůči jezuitskému řádu v Praze vzrostla 
ještě víc.

13.26   Podpora jezuitů v Čechách
Jezuité si však z rozčilení Pražanů a z jejich odporu vůči sobě nic nedělali. Za řádem už 

stála celá řada českých šlechticů a osobností a navíc měli silnou podporu i v samotném arci
biskupovi pražském Martinu Medkovi z Mohelmice, velmistrovi křižáckého řádu, který s nimi 
ve vyhánění a pronásledování protestantů doslova závodil. Jeho přičiněním museli z mnoha 
císařských farností odejít i všichni ti duchovní, kteří byli jen podezřelí z „kacířství“. Tak ode
šlo mnoho knězů z Pardubic, z Brandýse, z Benátek a z celého Křivoklátského, Zbirovského, 
Točnického, Chlumeckého, Dobříšského a Kolínského panství.

Kromě toho jezuité získali další moc a vliv v království tím, že se jim podařilo na svou 
stranu získat vysoce postavené pány z katolických kruhů, kteří měli v náboženských věcech 
nad svými poddanými neomezené právo a kterým nebyl lhostejný stav katolického kněžstva a 
kteří měli zájem odstranit lhostejnost katolických stavů, kteří netečně hleděli na jedno vítěz
ství protestantů za druhým. Velikou měrou zde jezuitům pomohly manželky těchto vysoce po
stavených a mocných šlechticů. Většinou to byly rodilé Španělky nebo Italky a ty vždy měly 
citlivou náboženskou výchovu. V ní byly pod jezuitským vedením přiváděny až k náboženské 
přecitlivělosti a pověrčivosti nejvyššího, fanatického stupně.

Zvláště vynikala manželka nejvyššího kancléře Vratislava z Pernštejna, Španělka Marie ze 
slavného rodu Manriquez de Lara, která byla všem ostatním ženám více než vzorným, ba pří
mo fanatickým příkladem. Jejím vlivem se manželky začaly účastnit různých procesí, poutí a 
obřadů, při kterých se jejich náboženství pod patřičným usměrňováním jezuitů rozněcovalo až 
k nejvyššímu stupni fanatismu. A pak nenásilným a velmi obratným nátlakem těchto šlechti
čen na své manžele získávali jezuité do svých řad i tyto katolické šlechtice, „sloupy“ šlech
tického a císařského dvora, a posléze i jejich neomezenou pomoc. Jejich finanční dar 30 000 
kop míšeňských například umožnil postavit honosný jezuitský chrám  sv. Salvatora (1578 – 
1582), kde si česká šlechta kupovala své hrobky na staletí dopředu a kde jezuité kázali na žá
dost této šlechty již výhradně česky.

A protože jezuité mezi šlechtičnami razili heslo, že největším darem Bohu je obrácení nebo 
vyhnání „kacířů“, působily ženy na své muže i v rámci tohoto hesla. A tak Vratislav z Pern
štejna rozhodl  roku 1579,  že na  jeho  statcích budou jen samí  katoličtí  kněží  a  katolické 
osazenstvo. Právo k tomuto pokatoličtění moravských statků udělil královský kancléř bisku
povi  Pavlovskému.  Ti,  kteří nechtěli  konvertovat na katolickou víru, museli  statek opustit. 
Také  Adam z Ditrichštejna vyhnal z  Mikulova všechny nekatolíky.  Zdeněk Berka potlačil v 
Meziříčí protestantské bratrstvo a totéž udělal i Mikuláš z Hrádku.
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13.27   Císař Rudolf II. plně v rukou jezuitů
Tímto způsobem, tj. usilovným přičiněním jezuitů povstala na Moravě velmi mocná šlech

tická katolická strana. Nebyla ani tak početná, jako odhodlaná vyvíjet neúnavnou činnost. Pod 
dohledem jezuitského řádu byla velmi aktivní a „slavila“ rozhodující úspěchy. Veškerou diplo
macii konali katoličtí šlechtici, ale v pozadí byli usměrňováni a vedeni jezuity, kteří měli pro 
své plány mocnou ochranu římskokatolických knížat a ta ve svých zájmech byla zase pod 
ochranou jezuitů a vysoce postavených římskokatolických prelátů v zahraničí.

Podobný proces probíhal i  v  Čechách.  Od nástupu  Rudolfa II.  byla většina vznešených 
šlechtických rodů oddána jezuitům. Za jezuity se veřejně postavili páni z Rožmberka, z Pern
štejna,  z Hradce,  z Lobkovic a mnozí další i mnozí z menších panství. Jejich počet byl ještě 
malý. Avšak mezi všechny nastoupila díky jezuitům organizovaná jednota, která byla propoje
na s jednotou katolických šlechticů na Moravě. Sjednocenost mezi českými katolickými šlech
tici a sjednocenost mezi moravskými šlechtici a sjednocenost mezi českými a moravskými 
šlechtici dohromady vykazovala vždy stejné jezuitské rysy, zákony a pravidla. Bez jezuitského 
řádu by nikdy nedošlo k perfektně fungující jednotě mezi Čechy a Moravou a mezi samotnými 
šlechtici uvnitř v jednotlivých zemích. Tím oddanost a vděčnost římskokatolických šlechticů 
jezuitskému řádu ještě více vzrostla.

Není proto divu, že tito všichni šlechtici pak na své statky a farnosti povolávali hlavně 
jezuity. Zakládali jim nové koleje, školy a noviciáty. „Kacířské“ protestantské školy zavírali, 
zakazovali bratrské bohoslužebné obřady, vyháněli luteránské kazatele ze svých bydlišť a pro
testantské sbory, kostely, chrámy a modlitebny zavírali nebo obsazovali svými lidmi. Ze škol 
byli vyháněni nekatoličtí učitelé a na jejich místa přicházeli jezuité nebo jimi ověření a do
sazení katoličtí kněží.

Takovým způsobem například vznikla roku 1584 jezuitská kolej v  Krumlově za podpory 
Viléma z Rožmberka, dále kolej v Chomutově (1589 až 1591) za podpory Jiřího Popele z Lob
kovic a kolej v Jindřichově Hradci (1594) od Adama z Hradce. Od zakladatelů těchto kolejí 
obdrželi jezuité s královským povolením také patronátní právo na kostely ve všech místech, 
které náležely ke statkům těchto zakladatelů. Tak odevzdal například zakladatel krumlovské 
jezuitské koleje rektorovi kolaturu fary v Českém Krumlově se vším příslušenstvím i všech far 
na Krumlovském panství.

Zakladatel  chomutovské  jezuitské  koleje  podřídil  chomutovského  faráře,  co  se  týká 
duchovní správy rektorovi chomutovské koleje, kterému současně podstoupil i patronát nad 
všemi farními chrámy a pobočkami na všech svých panstvích. Rektor pak okamžitě dosadil do 
dvaceti čtyř farností Chomutovského panství, do osmi far libochovického statku a do sedmi far 
ličkovického statku své katolické faráře a jezuitské kněze. Pro obyvatelstvo, služebnictvo a 
poddané tohoto panství, statků a farností to byl šok, neboť bylo až na malé výjimky luterán
ského vyznání víry. Rektor obdržel navíc i mnoho přináležejících pozemků.

Stejně tak podstoupil Adam z Hradce rektorovi jezuitské jindřichohradecké koleje patronát 
nad deseti farami a devíti pobočkami, ačkoli obyvatelstvo všech těchto míst bylo většinou vy
znání  pod obojí.  Mnoho farností  bylo českými šlechtici  odevzdáno jezuitskému řádu jako 
„dar“ i se všemi přilehlými majetky.

Na Moravě byly postaveny koleje například v Telči a na Slovensku v Trnavě. I tam byly ke 
kolejím královským příkazem povinně odevzdány všechny farnosti a statky v okolí vystavě
ných kolejí stejně jako jejich přináležející majetek. V Telčském panství měl patronát nad šesti 
farami týž rektor, který měl na starost jindřichohradeckou kolej.

265



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

Každá kolej tedy oplývala nesmírným bohatstvím zabraných nebo darovaných lesů, půdy, 
mnoha poli a dokonce i celými vesnicemi, dále rybníky a vůbec vším bohatstvím, co mohla 
česká země v té době dávat. Do všech farností byli dosazování výhradně jezuitští kněží nebo 
katolické kněžstvo jezuity schválené  či  vybrané.  Ti  všichni  začali  luteránské  obyvatelstvo 
duchovně i mocensky omezovat a toto omezování se postupně zvětšovalo tak, jak řád nabýval 
na moci.

Kromě  toho  byla  rektorům zřízených kolejí  udělena  od  zakladatelů  také  správa  všech 
obecných škol na jejich panstvích, takže učitelé těchto škol byli podřízeni rektorovi kolegia. 
Jeho vyučovací předpisy a zákony museli všichni učitelé respektovat. Nikdo z učitelů také ne
směl být dosazen od obce nebo faráře do učitelské funkce, pokud nebyl vyzkoušen od lektora 
z náboženství a pokud jím nebyl uznán jako schopný učit.

V této době už byli jezuité podporováni nejbohatší a nejváženější stranou vysoké šlechty. 
Za jezuitským řádem stála i samotná vláda, která nad ním držela mocnou ochranu po všech 
stránkách. Řád se stal nedotknutelným a silným. Nabyl na početnosti, síle a všemocnosti do 
takové míry, že přestal mít ze svých protivníků strach a začal si stále víc troufat i na své nej
větší nepřátele.

Císař  Rudolf  II.  se  stal  v  rukou  jezuitů  hračkou.  Politiku  rád  přenechával  jezuitským 
hlavám a sám se staral hlavně o své sbírky. V těchto zálibách a koníčcích podporovali jezuité 
císaře s co největší intenzitou, neboť pak měli záruku, že jim nechá téměř ve všem volnou 
ruku a  že  se  nebude o  jejich  plány starat.  Jakmile  měli  jezuité  příležitost,  snažili  se  mu 
vnuknout  vždy novou sběratelskou myšlenku a pak ho v jeho (ve skutečnosti  však naoč
kované) sběratelské vášni neustále podporovali. Císařův rozum podněcovali k tomu, aby neu
stále sbíral něco nového a nejlépe hodně nedostižného a vzdáleného. Jejich přičiněním se Ru
dolf vydával na dlouhé výpravy za sbírkami, které ho zaměstnávaly a vysilovaly natolik, že o 
politice pak nechtěl ani slyšet.

Jeho sběratelské sny živili jezuité i prostřednictvím obrazů, které zobrazovaly různé, těžko 
dostupné věci,  jako sochy, umělecké předměty, šperky, knihy, zvířata apod. A byli to opět 
jezuité, kteří na pražský dvůr vábili různé umělce, jako například tanečníky a tanečnice, hu
debníky, malíře, sochaře, zlatníky, alchymisty, hvězdáře a kouzelníky, aby císaře něčím neu
stále rozptylovali a „okouzlovali“. Ne náhodou se proto také  Rudolf přímou vinou jezuitů a 
záměrným přičiněním svých jezuitských rádců několikrát zapletl do spiritistických sítí  sku
tečné černé a bílé magie. Čím více byl Rudolf II. zaneprázdněn, tím podle jezuitů lépe.

Když proto roku 1584 žádaly na Rudolfovi II. protestantské šlechtické stavy právo přidě
lovat místa v konzistoři a když také žádali o uvolnění některých úředních míst, které náhle za
brali katolíci, zamítl Rudolf na podnět jezuitských rádců žádost těchto protestantských šlechti
ců, a to velmi důrazně. Navíc provinciál řádu jezuitů kněz Blyssemius a jeho pomocník jezui
tský kněz Possevin okamžitě zařídili, aby vyšel zákaz činnosti všech sborů českých bratrů a 
aby byly obnoveny staré mandáty proti  protestantům (pikhartům).  Rudolf II. to také nechal 
ihned po celém Království českém 31. července 1584 vyhlásit a okamžitě uvést do praxe. Zá
roveň prostřednictvím krále oba jezuitští kněží zařídili, aby byla jména Mistra Jana Husa a 
Jeronýma Pražského z  kalendáře úplně vymazána.  Od tohoto roku dosazoval  král  také za 
hejtmany a  úředníky pražských a  královských měst  výhradně  jen  katolíky,  a  to  důkladně 
prověřené jezuitským řádem.

To všechno a zvláště královská nařízení mělo za následek, že vypukla další bouře protestů. 
Evangelíci v králově rozhodnutí a prohlášení viděli výzvu k boji a chystali se ke skutečné 
vojenské obraně. Na sněmu roku 1585 odmítly stavy a všechny protestantské složky země pla
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tit katolickým pánům poplatky a berní daň a mluvčí rytířského stavu, rytíř  Vilém z Malovic, 
odvážný bratrský zeman, dokonce vyhrožoval i přímým odbojem.

13.28   Jezuitská taktika před hlavním pronásledováním
Pak náhle nastalo utišení. Jezuité se silného vzedmutí odporu a vyhrožování zalekli a na 

mnoho let se snažili udržet pokoj, mír a klid, neboť ke svým plánům potřebovali ještě dosta
tek času. Stále byla veřejnost na straně protestantů. Městské úřady a hlavně vyšší stavy odpí
raly  vykonávat  panovníkovy  rozkazy,  pokud  jim  byly  nepříjemné.  Ostatně  mnozí  z krá
lovských hodnostářů, zvláště nižší úředníci, nadržovali protestantům, takže jejich liknavostí 
byla královská nařízení přivedena na zmar.

Ale i protestanti si uvědomili, že jejich množství a síla se již dávno vytratila a nechtělo se 
jim splnit hrozby, které zazněly na sněmu v roce 1585. Jejich váhavost a bázlivost z případné
ho vyhrocení situace vyvěrala i ze vzájemné nejednotnosti mezi sebou a také s jednotlivými 
městskými stavy. Oproti jezuitské dobře fungující jednotě všech katolických a prokatolických 
sil v zemi to byla obrovská slabina protestantů.

Jezuité o tomto protestantském hendikepu velmi dobře věděli a v tomto smyslu také klidni
li i krále.  Rudolf II. proto sice vydal jakési protiopatření, kdyby se protestanti vojensky do
opravdy spojili, ale sám tomu nakonec vlivem jezuitů nevěnoval žádnou důležitost. Navíc, ač 
sám horlivý katolík, neprováděl v té době svoje záměry s takovou vytrvalostí, jaká by byla 
nutná, kdyby se celá věc měla dotáhnout až do úplného vítězného konce. Nejpřednější mu 
byly zábavy a potěšení ze sběratelské činnosti.

Jezuité se tedy rozhodli opatrně vyčkávat a udržet pokoj v zemi, který už jednou málem 
zničili,  co  nejdéle.  Jejich  vyčkávání  trvalo  několik  let.  Museli  však  držet  katolické  stavy 
v neustálé pohotovosti. To dělali tak, střídali taktiky dráždění a štvaní katolických a nekato
lických obyvatel proti sobě. Jak píše Bílek, obě strany popuzovali proti sobě jezuité. V někte
rých krajích se dopouštěli násilí, v jiných se spokojili jenom s perzekuováním nekatolíků a v 
jiných nechávali zdánlivě úplnou volnost. A po určité době se úloha v jednotlivých knížec
tvích vystřídala a tato obměna se střídavě opakovala tak, aby katolické obyvatelstvo neusnulo 
a bylo živeno nenávistí vůči protestantům a aby se protestanti již nestačili znovu vzchopit a 
zesílit  do  původního  mocenského  postavení.  Jezuité  živili  nenávist  vůči  nekatolíkům  i 
otevřeně a to štvavými kázáními a divadelními hrami a různými hanlivými, rouhavými písně
mi a také při různých veřejných vystoupeních. Při těchto všech akcích odsuzovali a tupili ne
katolické náboženství. Tím jezuité způsobovali veliké třenice a nepokoje po celém Království  
českém.

Současně každý rok vydával císař na podnět svých jezuitských rádců a na přání katolické 
strany nařízení, které protestanty nějakým způsobem krok za krokem omezovalo. Nejznámější 
je rozkaz, že se všichni nekatolíci (strana pod obojí) musí účastnit katolických procesí zvláště 
o slavnosti Božího Těla, která vždy režírovali jezuité. To pochopitelně přineslo odpor nejen 
protestantsky smýšlejících obyčejných lidí, staroměstských konšelů a písařů, ale i všech svo
bodných univerzit a zbylých nekatolických škol a nebo škol, kde ještě učili nekatoličtí učitelé. 
Roku 1589 například žalovala  utrakvistická konzistoř staroměstské konšele,  že  na procesí 
Božího Těla vyslali jenom svého rychtáře, avšak konšelé a písaři sami, že hleděli z oken a při
tom se náramně bavili, smáli se a ukazovali prsty.

Zvláště toto procesí budilo u všech nekatolických obyvatel smích, neboť na jezuitské šaš
kárny a kejklířství, které se při tom odehrávaly, nebyl nikdo nejen zvyklý, ale ani zvědavý. To 
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zase vzbudilo pohoršení u jezuitů do té míry, že si roku 1589 stěžovali císaři, že jejich obřady 
české obyvatelstvo zesměšňuje, paroduje a ironizuje a že na císaři žádají nápravu.

Ale nyní se stal logický důsledek toho, co si jezuité sami zavedli, a sice, že císař jejich 
stížnosti pouze vyslechl a věnoval se dál svým zálibám. Když jezuité viděli, že s králem není 
žádné slušné pořízení, zahrnuli jeho kancelář různými rozkazy proti protestantským knězům, 
kteří byli dosazováni ve městech za faráře a děkany, ale neřídili se konzistoří pod obojí a vy
žadovali jejich podepsání. Královská města se totiž zpěčovala brát od utrakvistické konzistoře 
kněze, protože její administrátor, Václav Benešovský, již roku 1581 zřejmě přísahal poslušnost 
arcibiskupovi, čímž byl utrakvismus zbaven své samostanosti, i když už jen zdánlivé.

A tak se roku 1589 královská města Beroun, Domažlice, Nymburk a Sušice, v nichž většina 
měšťanů přestoupila  k protestantství,  otevřeně vzpírala  proti  utrakvistické  konzistoři  a  jen 
přísným zakročením královské kanceláře, která zápas s protestanty vedla sama za pomoci arci
biskupa a rady jezuitů, byla částečně přivedena k poslušnosti.

13.29   Násilná katolizace v některých českých zemích
Jezuité se tedy rozhodli jednat sami. Tam, kde byli ještě protestantští biskupové a kazatelé 

a většina protestantského obyvatelstva, jako například v královských městech Domažlicích, v 
Nymburku, Berouně a v Sušicích začali jezuité násilně dosazovat své lidi. Nejintenzivnější ná
silí vůči nekatolíkům a vzpoury vůči jezuitům se odehrávaly vždy tam, kde měli jezuité své 
koleje.

To rozbouřilo české obyvatelstvo natolik, že se začala formovat celonárodní vojenská pro
testantská obrana, k níž se přidala i  Praha,  kde byla situace nejkritičtější,  protože pražské 
obyvatelstvo už svou nenávist k jezuitům vůbec neskrývalo. Jako blesk proletěla roku 1590 
zpráva, že se katolíci chystají na popud jezuitů o některé noci napadnout pokojné protestant
ské obyvatelstvo Prahy a okolí a celá Praha povstala do jednolitého odporu proti jezuitům. Ti 
se zabarikádovali ve svém chrámu a nebýt zvláštního rychlého mandátu císaře Rudolfa II., aby 
se obyvatelé upokojili, že jim budou splněny jejich protestantské požadavky, došlo by jistě k 
těžkému krvavému povstání Pražanů proti celému jezuitskému řádu v Čechách.

Ale roku 1591 zavinili jezuité ještě horší bouři v  Chomutově, kde přes svého spřežence, 
pána na Chomutovsku a nejvyššího purkrabího, Jiřího Popela z Lobkovic, vydali jezuité trvalý 
zákaz zvonění při nekatolickém pohřbu, pokud byl zemřelý nekatolického původu a nebyl 
proto zaopatřen svátostmi katolickým způsobem.

Nebylo dovoleno zvonění nejen při pohřbu protestantského primase Jana Urgla, ale ani při 
pohřbu jakéhosi prostého nekatolíka v červenci roku 1591, což rozzuřilo chomutovské obyva
tele natolik, že vyvrátili dveře u věže, vtrhli do ní a nedbaje zákazu zvonili všemi zvony. Pak 
následovalo zatčení a uvěznění viníků a díky tomu i nové vzbouření všech obyvatel, ovšem již 
nejen města, ale i v předměstích a následně i v celém okolí  Chomutova. Lidé pak rozsekali 
brány, jimiž se měl zamezit vpád lidí do města. Dále následoval útok davu lidí na chomu
tovský hrad, kde pod hrozbami vymohli propuštění vězňů. Ale tím se rozzuřenost lidí neutiši
la, nýbrž se vše obrátilo proti jezuitům a jejich kolej vzali útokem a celou ji zpustošili. Jezuité 
se však ukryli v sousedním domě a potom v noci tajně utekli z města do Libochovic. Dále po
tom následovalo kruté vojenské potrestání vzbouřenců a to popravou a uvězněním ostatních 
vzbouřenců a nakonec slavnostní návrat jezuitů do své koleje, a to už 23. srpna 1591, obno
vené na náklad všech obyvatel Chomutova a okolí. A navíc, aby byla koruna nespravedlnosti 
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vyvýšena co nejvíce, uložil císař městu vysokou pokutu a odňal mu všechna privilegia krá
lovského města. Za tím vším pochopitelně stáli opět Rudolfovi jezuitští rádcové.

Mezi tím nepřátelsky vystoupil proti jezuitům pouze jediný vysoký šlechtic, bratr a dědic 
Viléma z Rožmberka (†1592), Petr Vok, poslední člen tohoto starého rožmberského rodu. Petr  
Vok přestoupil roku 1582 vlivem své manželky Kateřiny z Ludanic k Jednotě bratrské, které 
přinášel nevšední pomoc svým bohatstvím a svým vysokým postavením a jménem v Králov
ství českém. Jeho bohatství bylo dokonce mnohem větší, než bohatství samotného krále a jeho 
jména si vážili všichni Češi po celá staletí.

Petr Vok byl velmi duchovně založen a kromě velikého přínosu k dosažení ztracené ná
boženské  svobody  v  zemi  přispěl  i  svým  kulturním  bohatstvím,  neboť  jeho  rožmberská 
knihovna na konci jeho života čítala přes 11 tisíc knih, kde bylo více jak z poloviny duchovní 
literatury.  Svým jménem se mnohokrát  spravedlivě  zastával  Jednoty  bratrské,  a  to  i  před 
samotným císařem. Věnoval se četbě a proto rád zůstával stranou politických šarvátek, ale ne
spravedlivé, podvratné a zákeřné chování císařových jezuitských rádců a katolických radikálů 
Slavaty,  Martinice,  Lobkovice, kardinálů a arcibiskupů jej znovu a znovu vrhalo do vysoké 
státní politiky. Miloval duchovní literaturu a nenáviděl příkoří. V jednání byl rozhodný, sta
tečný a odvážný.

Do  Krumlova povolal luteránského kazatele, kde zřídil i  luteránské školy. Je známo, že 
jakmile byly tyto školy postaveny, vyzvedli utrakvističtí rodiče své děti z jezuitských škol a 
noviciátů a nechávali je zapsat je do těchto luteránských škol. Roku 1598 také založil v měš
ťanském domě luteránskou kapli, proti které jezuité diplomaticky bojovali tak dlouho, až se 
jim roku 1600 podařilo skrze králův rozkaz kapli zavřít a luteránského kazatele z Krumlova 
vyhnat.

Petr Vok však velmi dobře věděl, kdo stojí v pozadí králova rozkazu a odňal jezuitskému 
kolegiu kolaturu krumlovské fary a ve svém celém panství také veškerou finanční pomoc a 
dotaci všem jezuitským kolejím, školám a seminářům. U semináře to činilo například ročních 
500 míšeňských kop. Ovšem jezuité jeho sankce téměř nepocítili, protože už roku 1597 získa
li v Kladsku velmi lstivým a silně prapodivným způsobem nové sídlo, klášter i s jeho statky a 
pozemky, který nyní postižené jezuitské objekty vydržoval. Roku 1592 totiž získali probošta 
kláštera kanovníků řádu sv. Augustina v Kladsku, Krištofa Kirmisera tím, že ho podplatili 700 
dolary a také tím, že mu svými zákulisními konexemi zařídili vysoké opatské postavení (opat
skou důstojnost) ve Svatolamberském klášteře ve Štýrsku, takže jim Krištof Kirmiser bez vě
domí svých spoluklášterníků podstoupil kladský klášter co by „pustý a řádu Augustiánů nepo
třebný dům“ i se všemi jeho statky k založení nové jezuitské koleje.

Přestože jezuité před císařem neustále Petra Voka pomlouvali a štvali proti němu katolické 
radikály a sami mu usilovali o život, zemřel přirozenou smrtí 6. listopadu 1611 (jiní píší 1612) 
ve věku 72 let. Pitva prokázala, že měl v těle mnoho vody a vnitřní kameny, které mu svou os
trostí musely působit velikou bolest. Jeho nabalzamované tělo bylo pak vystavováno až do 
konce ledna roku 1612, kdy byl pak v pondělí 30. ledna pohřben. Pohřeb a smuteční průvod v 
Třeboni organizoval vysoce postavený luteránský šlechtic  Jan Jiří ze Švamberka, který byl 
podle starých smluv dědicem rožmberského majetku.

V tom samém roce, co byl se vší úctou pohřben největší ochránce českých, moravských a 
slezských protestantů, umírá také jejich nejzákeřnější nepřítel, císař Rudolf II., který se tak do
čkal naprosto tichého a nenápadného pohřbu a císařský dvůr je ještě téhož roku přenesen zpět 
do Vídině.
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13.30   Další otevřený útok jezuitů za podpory české prokatolické šlechty
Snahy o vzkříšení katolického náboženství na přelomu 16. a 17. století neztrácely na síle. S 

přestěhováním císařského dvora do Prahy roku 1583 přesídlili také i papežští nunciové (vy
slanci), kteří se i nadále výrazně podíleli na politických a diplomatických (povětšinou záku
lisních) akcích vůči nekatolickým stavům. V uzávěru 16. století pak začala aktivně působit 
mladá  a  průbojná  generace  římskokatolických šlechticů,  kteří  s pomocí  svých jezuitských 
opatrovníků nastolili nekompromisně protireformační ovzduší, získávali významné státní úřa
dy a mnozí z nich prováděli tvrdou rekatolizaci svých panství. Na počátku 17. století tak mohl 
nastat v chování jezuitů dlouho plánovaný zvrat. Jezuité posílili svoje pozice a vstoupili do 
otevřeného útoku proti všem nekatolíkům v Čechách. Útok byl veden právě skrze českou ka
tolickou šlechtu. V jejím čele stáli pánové z Lobkovic, zvláště fanatický stoupenec jezuitského 
směru Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic se svým panstvím na Chlumci a Jistebnici. Od roku 
1599 byl Vojtěch z Lobkovic i nejvyšším kancléřem Království českého.

Ve skutečnosti byl vychován jezuity a stal se fanatickým katolíkem. Odmítal jakékoliv vy
jednávání s nekatolíky a jejich jakoukoliv nápravu ke katolicismu. Jakýmkoli způsobem se 
snažil  povznést  katolickou víru v Čechách a  nekatolíky úplně  vyhladit.  Jeho  heslem bylo 
všechny protestanty zahubit a podle toho také i jednal. Svým fanatismem a nezlomnou vůlí 
plnit svoje heslo, si získal respekt i u samotného krále a zároveň i vydatnou podporu arcibis
kupa Zbyňka Berky z Dubé svého strýce stejně tak jako celého jezuitského řádu v jejich tzv. 
„reformačních snahách“.

K  tomuto  katolickému pronásledovateli  a  likvidátoru  celých  českých vesnic  se  hlásilo 
mnoho  dalších  šlechticů.  Jeho  přímými  spolupracovníky byli:  Jaroslav  Bořita  z  Martinic 
(další fanatický stoupenec jezuitů) a Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (původně český 
bratr a konvertita na katolickou víru) a Karel z Lichtenštejna (také původně český bratr, který 
se roku 1599 zřekl Jednoty bratrské, aby se pak na straně Říma a Habsburků doslova přes mrt
voly rychle a snadno obohatil konfiskovaným majetkem. Po vítězství habsbursko – římské 
diplomacie a jejího vojska „na Bílé hoře byl jmenován královským komisařem v porobených 
Čechách. V této hodnosti zahájil tvrdá represivní opatření proti představitelům a stoupencům 
české reformace, přední měrou se upatnil při procesu proti předákům stavovského odboje a  
jejich fysické likvidaci v červnu 1621. Nespokojil se jen s rozsáhlými statky, jež dostal za od
měnu na severní Moravě a ve Slezsku (Krnovsko). Kde mohl, využil konfiskací majetku odpůr
ců Habsburků k vlastnímu obohacení. Další příležitostí k okradení přímo všech obyvatel Čech  
i samotného panovníka mu dala účast ve zvláštním peněžním konsorciu, jež získalo za půjčku 
Ferdinandu II. pronájem českého mincovnictví a ražením znehodnocené »dlouhé« mince při
vedlo zemi 28. prosince 1623 k státnímu bankrotu. Podvodné Lichtenštejnovy machinace do
sáhly takové podoby a rozměrů, že proti němu byl posléze zaháhjen soudní proces, který se  
však vlekl téměř sto let a nakonec byl bez výsledku ututlán. Jeho potomkům pak zůstalo pod
vodně nabyté  jmění,  z  něhož ještě  donedávna těžilo  Lichtenštejnské  knížectví.“  (J.  Fiala:  
Hrozné doby..., str. 111).).

Odchovanec jezuitů Martinic pocházel z velmi starého, katolického a projezuitského rodu, 
který se nikdy neodloučil od  Říma.  Jeho rod už byl v této době 17. století chudý, proto už 
nemohl nic ztratit, spíše naopak – získat převratem. Slavata sice svým rodem náležel k rodině 
přející Jednotě bratrské, ale dostal se pod vliv jezuitů a jejich působením přestoupil ke kato
lictví. Jeho pohnutky ke konverzi byly stejné jako u mnoha jiných katolických šlechticů, kteří 
byli v té době napřed nekatolíky a jejich odpadnutí bylo motivováno přáním dostat se blízko 
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ke králi, získat bohatství a nabýt skvělého postavení v zemi zvláště sňatkem se vznešenou 
krví.

Slavata, jak byl v té době 1597 věřejně obviňován, také toužil po moci, bohatství a posta
vení v zemi.  Zvláště toužil  po statcích bohatého rodu  pánů z Hradce.  Proto se roku 1602 
oženil s dědičkou Lucií Otýlií, jedinou dcerou někdejšího velmi bohatého purkrabího, Adama 
z  Hradce,  a  prostřednictvím jejího  bohatství  a  za  pomoci  jezuitů  se  dostal  až  do  přízně 
samotného krále. Bohatství a králova přízeň mu brzy získaly moc a zajistily veliký vliv na 
osudy země, zvláště s přispěním svých jezuitských ochránců, na jejichž přání a naléhání u krá
le pak Slavata v královské radě horlivě podporoval plány katolické strany a sledoval její nej
větší prospěch a blaho.

V Lobkovicovi,  Martinicovi,  Slavatovi a  Lichtenštejnovi nalezli jezuité a římští papežové 
konečně nástroje, po kterých bažili celou dobu. Tito tři fanatici neznali kromě církve, moci a 
bohatství nic víc. Shodně tvrdili, že kdyby k vyhubení všech nekatolíků (neboli ryzích kacířů) 
museli vyhubit celý národ a celé Království české, učinili by to okamžitě a bez milosti a milo
srdenství. Jakákoli shovívavost a zdrženlivost k nekatolíkům a jakékoli ušetření nekatolíků se 
jim zdálo být bláznovstvím a jakoukoliv toleranci a snášenlivost vůči nim považovali za těžký 
zločin.

Konečně tedy mohl začít proces, který papeženci tak dlouho očekávali a který jezuité do
dnes nazývají  katolickou reformací, aby protestantsky založené  Čechy,  Moravany a  Slezany 
zmátli a odstranili tak skutečný význam pravé, protestantské reformace v zemi. Na základě 
podnětů jezuitů započaly přísné sankce a kroky proti nekatolíkům a zvláště proti  protestan
tům. Nastalo protizákonné tvrdé a násilné převádění všech nekatolíků na katolickou víru.

O  násilí  katolických  pánů  proti  nekatolickým šlechticům a  poddaným existovalo  ještě 
v době historika T.V. Bílka (druhá polovina 19. století) mnoho různých pramenů a zpráv. Ka
toličtí  hodnostáři  a panstvo například bili  nekatolické poddané,  pokud odmítali  katolickou 
víru, násilím jim cpali hostii do úst, dokud se neudusili apod. Na ty, co nechtěli jít do kostela, 
štvali psy, mučili je nástroji a praktikovali další a další represe. Také úřední svědectví z té 
doby nezanechávají žádné pochybnosti o skutečném pronásledování nekatolíků.

Pronásledování protestantů a násilnosti na všech nekatolických obyvatelích Království čes
kého se vší silou rozeběhlo po celé zemi. Nikdo nezůstal ušetřen. Ani poddaný, ani sedlák. 
Majetek byl zabavován chudým i bohatým, prostému lidu i urozeným měšťanům a šlechti
cům. O ten se pak rozdělil jezuitský řád, císař a město. Stěží se nekatolickým šlechticům po
dařilo sehnat peníze na cestu do exilu.

Roku 1600 udělil Martinic výsady svému městu Muncifaji a zároveň mu nařídil podmínku, 
že nikdy nesmí přijmout kacíře mezi své obyvatele a kdo aspoň jednou za rok nebude přijímat 
pod jednou způsobou, bude vyhnán a jeho statky budou zkonfiskovány a budou rozděleny tak, 
že jedna třetina připadne městu, druhá pánu a zbytek se odevzdá odsouzenému na cestu do vy
hnanství.  (Rybička: Martinic a město jeho Muncifaj v letech 1600 – 1612, v zprávách krá
lovské české společnosti nauk roku 1882, str. 100) Za svou katolickou „horlivost“, s jakou 
přiváděl  Martinic své poddané ke katolickému náboženství,  byl pak  Martinic dokonce cí
sařem pochválen s napomenutím, aby ve své „pobožné a chvalitebné“ činnosti setrval až do 
konce, což Martinic také učinil, protože podle tehdejších žalob protestantů nutil své poddané 
ke katolické víře ještě větším násilím a drastičtějšími metodami a prostředky, různými mučící
mi nástroji a také tím, že na ně štval anglické psy, kteří k tomu byli zvlášť vycvičeni.

Roku 1596 zemřel nejvyšší zemský purkrabí Adam z Hradce, který nekatolíkům v Jindři
chově Hradci a po celém Jindřichohradeckém panství dopřával neobyčejnou svobodu, úplný 
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klid a mír a také je i chránil. Roku 1594 jim dokonce dovolil postavit kostel na hřbitově u sv. 
Trojice.

Ovšem po jeho smrti nastal náhlý a prudký obrat. Jeho syn, Jáchym Oldřich, se na podnět 
jezuitů pustil vší silou do katolizace celého panství. Vydal mnoho různých předpisů, příkazů a 
zákazů všemožně omezující nekatolíky a nutící je ke katolickým bohoslužbám. Obyvatelé na
příklad nesměli vyhledávat pomoc a útočiště u cizích knězů, schválené kněžstvo mohlo po
dávat oltářní svátost pod obojí způsobou jen těm, kdo o to výslovně požádli, kdokoli by ze
mřel bez přijetí svátosti posledního pomazání a svatého přijímání od pravověrného římskoka
tolického kněze, nesměl být pohřben na městském hřbitově, všichni obyvatelé byli povinni 
účastnit se katolických bohoslužeb a chodit na procesí, zvláště povinná byla účast v průvodu 
Božího Těla.

Oldřich také  zavedl  katolickou  cenzuru  knih  i  katolické  prověrky nově  se  stěhujících 
obyvatel do panství, při nichž se nikdo nesměl ve městě usadit beze svolení vrchnosti a dokud 
před děkanem nevyznal svoji víru. Rodičům a vychovatelů bylo pod přísným trestem zakázá
no dávat své děti do jiných škol, než do jezuitských kolejí nebo do katolických škol.  Oldři
chova další  nařízení  omezovala  a  nakonec  roku  1599  vylučovala  všechny  nekatolické 
duchovní  a učitele  z  celého  Jindřichohradeckého a  Telčského panství a  další,  radikálnější 
omezení se týkala nepohřbívání nekatolíků kdekoliv na panství, povinné účasti při katolických 
bohoslužbách, poutích a ceremoniích bez jakýchkoliv úlev. Pobyt ve městě byl podmíněn ještě 
přísnějším katolickým vyznáním víry.

Je logické, že v kraji, kde kdysi vládl klid, mír a vzájemná snášenlivost mezi jednotlivými 
vyznáními, to začalo vlivem Oldřichových rozkazů vřít. Poslední tečkou byl úplný zákaz po
hříbání nekatolíků, která zavdala příčinu k rozpoutání veřejných protestů a nakonec ke vz
bouření se všech lidí. Bouřlivý protest byl však vojensky potlačen a nařízení proti nekato
líkům byla ještě více zostřena, když po smrti  Adamova syna Jáchyma Oldřicha (posledního 
mužského dědice z tohoto rodu) získal roku 1602 Oldřichovu sestru a výhradní dědičku po
zůstalého panství, Lucii Otýlii, za manželku Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.

Ten se ujal panství hned roku 1602 osobně, a tím nastalo tvrdé stíhání, brutální mučení a 
věznění všech podezřelých. Slavata nesmírně podporoval celý jezuitský řád, ale nejvíce fana
tického jezuitu, rektora Pistoria.

A stejným nebo podobným způsobem probíhala katolizace pod vedením jezuitů a české 
šlechty i v jiných panstvích po celém území Čech, Moravy a Slezska.

13.31   Lobkovicové vždy na straně Říma a jezuitů
Katolickou „reformaci“  neboli  násilné  pokatoličťování  obyvatel  českého a  moravského 

království provozovali v dalších letech zvláště odchovanci a příznivci jezuitů: Zdeněk Vojtěch 
Popel z Lobkovic na Chlumci, Ladislav starší z Lobkovic na Ledči, Oldřich Felix Popel z Lob
kovic na Bílině, Boskovicích a na Kosti, Václav hrabě z Rozdražďova na Batné a jiní.

Násilné pokatoličťování nekatolického obyvatelstva  Čech,  Moravy a Slezska vedlo k ne
spokojenosti s vrchností a k následným místním nepokojům. Avšak všeobecné vzedmutí od
poru obyvatel nastalo, když na popud a na naléhání jezuitů a nejvyššího kancléře Lobkovice 
dal císař Rudolf II. vyhlásit kralovskými hlasateli dne 2. září 1602 za zvuku trub a italských 
bubnů po všech pražských městech mandát, kterým se obnovovaly  Ferdinandovy a  Vladi
slavovy rozkazy proti  českým bratrům,  zakazovalo se jejich shromažďování,  katolickým a 
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utrakvistickým knězům se nařizovalo, aby se jakýmkoli způsobem zmocnili jejich chrámů, 
kostelů a sborů (ty měli okamžitě uzavřít a zlikvidovat), aby neprodleně zabrali jejich školy a 
dosadili  do  nich  jezuity  schválené  katolické  kněze  a  učitele  a  dále,  aby  byl  za  nepřítele 
obecného zemského blaha (nejvyššího dobra) a pořádku prohlášem každý, kdo by neposlechl 
těchto královských nařízení.

Tento mandát rozkazů a zákazů byl oproti předchozímu vyhlášení, které stejně nebylo pros
tými lidmi respektováno, upraven nekonkrétními a vícevýznamovými výrazy tak,  že se ve 
skutečnosti netýkal jen českých bratří, ale týkal se úplně všech protestantů a vůbec všech, kteří 
nebyli katolíky nebo pravověrnými utrakvisty (Skála, I., 30). Tento osudný mandát byl (podle 
zpráv souvěkého Skály) prvním a pravým počátkem všech následujících protestů po celé ze
mi. Je také známo, že proti tomuto královskému mandátu vydal knihtiskař  Sixtiánus Palma 
parodující mandáty, z nichž jeden „Mandát Kristův“ podepsaný od evangelisty Jana, jakožto 
kancléře a od Husa a Luthera, jakožto Božích služebníků posilňoval věřící protestanty k od
poru. Nechť prý se hněvá ďábel se svou rotou antikristů, modlářů a svůdců, my se držme Kris
ta. Kromě toho vydal  Palma píseň o Husovi, v níž se zle nadává jezuitům. Proto byl  Palma 
nejprve uvězněn a potom byl vyhnán ze země (Skála, I., 33, 37).

Na základě mandátu byly vypraveni dva královští komisaři do Mladé Boleslavi, kde byl 11. 
listopadu 1602 uzavřen bratrský sbor, zabavena bratrská škola a bratrský dům. A sotva nastalo 
provádění rozkazů tohoto mandátu po celém království, vstoupil do toho roku 1603 nový roz
kaz o zabavení veškerého nemovitého majetku českých bratrů ve prospěch katolíků. Středisko 
českých bratrů,  Jednoty bratrské v Čechách,  Boleslav,  přezdívané  Hora  Karmel tak vzalo 
úplně za své a bylo dočista zničeno. Jak píše sám katolický profesor Bílek: „Tak smutnou zká
zu vzala v dějinách bratrských přeslavná Hora Karmel (Boleslav), středisko Jednoty bratrské 
v Čechách.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 388).

V této smutné době nalezli  protestanti svého rozhodného zastánce v knížeti  Václavu Bu
dovci z Budova (*1551 – †1621), vynikajícím členovi Jednoty bratrské, který se stal od této 
doby jedním z nejpřednějších vůdců nekatolické strany a zůstal jím až do své smrti na  Sta
roměstském náměstí. Neohroženě se zastával všech utiskovaných žádaje svobodu pro všechny, 
jak pro luterány tak pro bratry, jak pro pány tak pro poddané.

Budovec, jehož heslem bylo „In deo fortitudo“ (v Bohu neohroženost), byl kdykoliv připra
ven obětovat pro náboženskou věc a svobodu své statky i svůj život a s tímto sebezapřením si 
vzal za svou povinnost vést boj proti „lačné vášni jezuitů.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str.  
389). V lednu roku 1603 se na sněmu zastal všech pronásledovaných a svým vynikajícím pro
slovem a neohroženou žádostí za všechny protestanty si naklonil i mnoho katolických knížat a 
rytířů.

Jak historik Bílek cituje Skálu, Budovec připomenul Maxmiliánovy a Rudolfovy sliby. Pou
kázal na to, že se evangelíkům činí po celé zemi násilí pod záminkou obnovy starých zvyků a 
pořádků a že jsou nuceni se podrobit utrakvistické konzistoři, jejíž moc již nikdo neuznává. 
„Maxmilián  schválil  zrušení  kompaktát  a  uznal  českou  konfesi,  k níž  se  hlásí  všichni  
»rozkolníci«. Touto konfesí se řídilo mnoho vojenských vítězů, kteří na královy výzvy táhli  
proti  uhlavnímu tureckému nepříteli  a svou krví zpečetili  svou věrnost panovníkovi. Jejich  
vdovám, dětem a přátelům se má nyná za odměnu dostat pronásledování a vyhnanství! Ta
ková idea určitě nemohla krále napadnout.“ Budovec s neomylnou přesností odhalil, že viníky 
za všechen rozvrat v království jsou nevěrní, zlí , cizí rádci, kteří odmítali uznávat původní 
královská práva a sněmovní usnesení a usvědčil je, že oklamali Jeho královskou Milost a vy
mámili  na  něm osudný mandát.  Také  poukázal  na  to,  že  když  se  táhne  proti  nevěřícím, 
křesťané se nedělí podle svého vyznání. Všichni bojují ve jménu svaté Trojice. A stejně tak i 
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Češi mají být sjednoceni při obraně náboženské svobody. Jak také řekl: „My všichni platíme 
daně, jsme ochotni obětovat svůj život za Vaši Milost, proto všichni máme právo na stejnou  
ochranu a spravedlnost.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 389; Skála, I., 53 – 60).

Po tomto proslovu se sněmu zmocnilo hluboké pohnutí. Také král byl jeho řečí zasažen a 
začal se přiklánět na stranu pronásledovaných. Budovec pak pokračoval přednesením žádosti 
přímo adresované panovníkovi. I zde by se byl král již málem přidal na stranu spravedlnosti 
chtěje žádosti vyhovět, kdyby se do toho neočekávaně nevmísili jezuité a nezasáhli tím, že 
sněm vyhlásili za rozpuštěný. Proti Václavovi z Budova pak bylo zahájeno soudní řízení, bylo 
mu přísně nařízeno o celém průběhu sněmu mlčet a navíc mu bylo přísně nařízeno, aby na 
všech ostatních sněmech již více nehovořil.

A tak jezuité a katolíci zvítězili a i nadále slavili jedno vítězství za druhým. Král Rudolf II., 
arcibiskup Berka z Dubé, Martinic, Slavata a Lobkovicové zůstali i po sněmu zcela na straně 
jezuitů. Také nařízení z roku 1602 zůstalo v platnosti. Bylo zakázáno dosazovat na fary kněze, 
kteří by neuznávali moc buď arcibiskupa pražského nebo utrakvistické konzistoře.

Jezuité a královi důvěrníci pak jednali o ještě ráznějších opatřeních a prostředcích. Navíc 
získali vídeňského biskupa Khlesla a přišla i jezuitská posila v podobě jezuity Lanoye s jeho 
skupinou. Tento vídeňský  biskup Khlesl se osvědčil v boji proti nekatolíkům v Rakousku a 
stejné úspěchy slavil i  jezuita Lanoy. Společně předložili pražskému arcibiskupovi Zbyňkovi  
Berkovi z Dubé (1592 – 1606) několik návrhů na razantní katolickou obnovu (reformaci) a po 
dohodě s ním pak sestavili pro krále k podpisu a k vyhlášení program katolické obnovy, který 
byl sestaven tak obratně, že nikdo nezpozoroval nebezpečí, které z tohoto programu vysvítalo.

Už samotné návrhy žádaly vypovězení všech cizinců z královských měst věrných katolické 
víře,  zvláště pak vyznavačů jiného náboženství, než katolického a odstranění všech nekato
lických farářů, učitelů, vychovatelů a ředitelů škol. Na jejich místa měli nastoupit buď přímo 
jezuité nebo jezuity schválení pravověrní duchovní a učitelé. Ostatní ředitelé škol, vychovate
lé a učitelé měli být podrobeni trvalému přísnému dozoru. Návrh prošel schválením a ještě 
téhož roku byl program vyhlášen a uveden v okamžitou platnost.  Poslušnými vykonavateli 
rozkazů Tovaryšstva Ježíšova, jehož cílem bylo zničit nekatolíky i těmi nejtvrdšími a nejos
třejšími prostředky, se stali hlavně nejvyšší úředníci Lobkovic,  Slavata,  Martinic,  arcibiskup 
pražský a jeho generální vikář Berthold z Breitenberku a také královský sekretář Pavel Mich
na, který neměl šlechtický původ (jeho otec byl řezníkem v Budyni), ale za své povýšení mohl 
děkovat výhradně jezuitské výchově a přízni svých nadřízených v řádu.

Roku 1603 byla na rozkaz královského kancléře Lobkovice opět vypuštěna z kalendáře sta
rodávná památka na Mistra Jana Husa a na Jeronýma Pražského – jejich svátek i datum upá
lení. Pod přísnými tresty a pokutami nesměl nikdo o těchto dvou odvážných lidech v době 
jejich svátku a upálení mluvit. Ve všech městech a i v samotné Praze byly zničeny, odstraněny 
nebo uzavřeny všechny památky, které tyto dva mučedníky jenom trochu připomínaly. Na 
jejich památné dny byli dokonce všichni zbylí evangeličtí faráři pravidelně posíláni na Praž
ský hrad a tam byli téměř celý den bezdůvodně proti své vůli drženi (vězněni). V tyto památné 
dny se také celonárodně nesmělo kázat ani Boží Slovo z Bible.

Členové utrakvistické konzistoře byly od této doby vybíráni jen z těch nejspolehlivějších 
pražských farářů, na které bylo možné se cele spolehnout. Na fary, kde byli kněží pod obojí, 
byli dosazováni výhradně kněží římskokatoličtí. Ti utrakvističtí kněží, kteří odstoupili od arci
biskupa, byli zaneseni do zvláštního seznamu a byli nemilosrdně pronásledováni pro pode
zření, že přejí luteránům. Na rozkaz kancléře Lobkovice byli stíháni i ti kněží pod obojí, kteří 
se oženili. Tak byl například Daniel Plesnivec, syn hořického děkana vysvěcený na kněžství 
ve Wittenberku, když se oženil, povolán roku 1601 císařským rozkazem z Malé Bukoviny do 
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Prahy a tam byl hned vsazen do vězení s odůvodněním, že se v Čechách wittenberské nebo 
lipské vysvěcení neuznává. Když byl z vězení propuštěn, bylo mu zakázáno používat kněžské
ho stavu. A podobně administrátor konzistoře pod obojí, Václav Dačický, který se oženil a byl 
pak arcibiskupem Zbyňkem z Berky degradován z kněžského stavu, zároveň byl zbaven správ
covství dolní konzistoře a byl vydán arcibiskupskému úřadu k potrestání.

Ještě přísněji se postupovalo proti protestantům. Jejich náboženské obřady a slavnosti byly 
zakázány, jejich faráři byli vyháněni, obyvatelům na královských panstvích a na statcích pánů 
Jiřího z Lobkovic, Jaroslava z Martinic, Jindřicha Písnice a mnohých jiných a stejně tak i na 
statcích duchovních, zvláště opatů zbraslavského, strahovského a broumovského bylo dáno na 
vybranou, zda se podřídí a budou chodit na římskokatolické mše a nebo se vykoupí a odejdou.

13.32   Obrana protestantů
Protestanté byli  tímto  pronásledováním  nesmírně  pobouřeni  a  současně  i  silně  zne

pokojeni. S úzkostí sledovali, jak se množily zprávy a úspěšném postupu katolické církve v 
sousedním Německu,  Rakousku,  Slezsku,  Lužici a Uhrech. Zde všude katolíci dobývali jedno 
vítězství  za druhým.  Protestanti ze všech těchto zemí prožívali  stejné nebo podobné zku
šenosti. Všichni včetně českých si stále jasněji uvědomovali, že katolíci vedeni jezuitským řá
dem proti nim chystají veliké spiknutí, které neskrývalo svých záměrů – úplnou likvidaci pro
testantské víry v celé Evropě. Z Německa roku 1603 přicházely od saského knížete už dokon
ce zprávy, že ti, kteří vyznávají  Augšpurskou konfesi jsou vybíjeni  vraždící sektou jezuitů a 
zbylí, že jsou vypovídáni ze země.

Nenávistné a nesmyslné pronásledování protestantů bylo hlavní příčinou, že se zbylá pro
testantská knížata v  Čechách rozhodla k odboji. Postavili se proti císařskému mandátu a na 
svých farách si ponechali protestantské duchovní. Současně se snažili spojit se všemi ostatní
mi protestantskými knížaty z celé Evropy. Byli to zejména pánové Smiřičtí, pánové z Vartem
berka (později v roce 1625 zaplatí životem za povstání svých poddaných na Litoměřicku proti 
katolizaci  Ota Jindřich z Vartemberka),  ze Štubenberka,  Štěpán Šternberk,  Trčka,  Karel Be
chyně z Lažan a Petr Vok z Rožmberka, který také roku 1606 dokonce vykoupil sbor českých 
bratrů v Mladé Boleslavi zavřený císařem roku 1602 a daroval jej zpět Jednotě bratrské. Mezi 
tyto šlechtice ještě patřil jediný protestantský pán z Lobkoviců, Vilém z Lobkovic, který dokon
ce ze svého Horšovskotýnského panství roku 1604 vyhnal všechny fanatické katolické kněze a 
na jejich místa dosadil své. Jeho panství bylo příkladem toho, že i v této době bylo možné, 
aby vedle sebe žilo v míru a pokoji protestantské a katolické vyznání víry, pokud nemá fana
tických jezuitských podněcovatelů.

13.33   Podpora katolické strany na Moravě
Na Moravě, kde byla náboženská svoboda chráněna zemskou ústavou, začal král Rudolf II. 

podporovat katolickou stranu tím, že do všech strategických a důležitých zemských úřadů 
jmenoval své moravské katolické prominenty. Z pozadí však toto jmenování řídil, usměrňoval 
a ovlivňoval stoupenec tvrdé rekatolizace, olomoucký biskup a moravský kardinál František 
z Ditrichštejna (někteří píší:  Dietrichštejna,  Dietrichsteina či  Ditrichsteina a další podoby), 
který měl,  jakožto císařův gubernátor na  Moravě funkci a postavení knížete  Lichtenštejna 
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v Čechách, dále královští jezuitští rádcové a jezuité ze svých moravských kolejí. Kardinál byl 
(a  je  dodnes)  pro  katolickou  stranu  jedním  z nejuznávanějších  představitelů  politickoná
boženské školy, kterou založili jezuité. Jeho působením se římská církev na  Moravě rychle 
povznesla. Tak jako v Čechách i zde všichni tito katoličtí fanatici a jezuité vedli krále k tomu, 
aby vydal přísný zákaz konat mše s podáváním „pod obojí způsobou“, dále aby byli protestan
ti odstraňováni ze všech úřadů, škol, chrámů a sborů a aby nastala všeobecná katolizace celé 
Moravy s následným vyhnáním všech nekatolíků mimo území.

Král se však zprvu zdráhal toto všechno provést celoplošně. Věděl, že na Moravě jsou ne
katolické stavy velmi silné a že jejich případný odpor by byl pro krále velmi nebezpečný. 
Navíc velmi dobře věděl, že jsou jejich privilegia chráněna královskými smlouvami. Začal 
tedy na popud jezuitů v malém měřítku a na mnoha místech.

Napřed  byla  podle  rozkazu  biskupa  Ditrichštejna obnovena  katolická  bohoslužba  na 
církevních statcích a na komorních panstvích a v královských městech. Katolickým farářům 
bylo zakázáno podávat oltářní svátost pod obojí způsobou. Pak byli protestanté odstraňováni 
z veřejných  úřadů,  byli  vylučováni  z cechů  a  byli  vyháněni  z měst.  To  vše  bylo  nakonec 
prováděno  tak  brutálně,  že  protestantští  měšťané  z Brna a  Olomouce,  kde  měly  katolíky 
osazeny pouze městské rady, žádali na zemském sněmu prostřednictvím protestantské jihlav
ské a znojemské rady o svoji ochranu.

Kardinál Ditrichštejn získal u mnohých pánů právo dosazovat na jejich panstvích do všech 
farností  své  spolehlivé,  římskokatolické  a  projezuitské  faráře.  Tam,  kde  by  to  nešlo  po 
dobrém, mohla přijít i vojenská pomoc. Tato služba byla také mnohokrát kardinálem využita. 
Na základě uděleného práva dosadil tak kardinál své faráře na panství pánů z Velkého Meziří
čí, z Jaroslavovic a z Nového Hrádku. V Opavě musela při tom roku 1607 zasáhnout vojenská 
exekuce, protože několik let vzdorovala rozkazům královské kanceláře.

Brno,  Olomouc,  Jihlava a  Znojmo odolávaly této katolizaci tím, že se protestantské měš
ťanstvo z těchto měst spojilo a vzájemně se podporovalo. K těmto městům se přidávala i 
další, až vznikla dobře fungující síť protestantů z celé  Moravy. I samotný zemský sněm byl 
stále v rukou protestantů.

Roku 1607 prováděl katolický zemský hejtman Ladislav Berka z Dubé násilnou katolizaci 
nejvyšších úřadů, čímž se dopustil porušování práva moravského sněmu obsazovat nejvyšší 
úřady a ani nerespektoval práva nejvyššího zemského soudu  Moravy.  Zemská svoboda tak 
byla ohrožena a tím vznikla na  Moravě veliká nespokojenost s celou vládou  Rudolfa II. i s 
ním osobně. Dne 13. dubna 1608 sesadily moravské stavy na výzvu svého vůdce Karla z Že
rotína na ivančickém sněmu hejtmana Ladislava Berka z Dubé, ustanovily prozatímní morav
skou vládu a postavily se pod ochranu bratra Rudolfa II. – arciknížete Matyáše. Stavy se také 
okamžitě spojily a sjednotily s Uhry a s Rakušany ke společnému odporu proti králi Rudolfovi.

Arcikníže Matyáš poté vtrhl se svým vojskem do Čech a na svém bratrovi žádal, aby mu 
podstoupil  Moravu,  Maďarsko a  Rakousko a  dědičné  následnictví  české  koruny.  Jezuité 
možnost vojenského vpádu z Moravy do Čech podcenili a ve chvílích největší potřeby nechali 
zrádní rádcové krále samotného.  Rudolf II. byl tak vlastním bratrem přinucen podepsat dne 
24. června 1608 v Libni u Prahy smlouvu o odevzdání požadovaných zemí včetně české koru
ny do jeho rukou.

Ovšem moravská knížata byla vůči Habsburkům již prozíravá a hned, jakmile Rudolf pod
stoupil svému bratrovi žádaná království a podepsal Libeňskou smlouvu, učinila s uherskými a 
rakouskými šlechtici dne 29. června 1608 ve Štěrboholích u Pirahy tajnou smlouvu, v níž se 
všichni zavázali odepřít arciknížeti Matyášovi přízeň, jestliže tento nový moravský, uherský a 
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rakouský král a budoucí král český nesplní svůj slib a neobnoví protestantům náboženskou 
svobodu.

V červenci 1608 se konal olomoucký sněm, na kterém byl Karel ze Žerotína zvolen morav
skými stavy za zemského hejtmana. Pak byla ustanovena zvláštní komise, která pak pozvala 
arciknížete Matyáše na Moravu a předložila mu své požadavky na obnovení a zaručení úplné 
náboženské svobody. Na tyto požadavky však  Matyáš odpověděl vyhýbavě a diplomaticky. 
Pouze slíbil, že bude zachovávat všechno to, co slíbili a zachovávali jeho předkové.

V Brně se potom konal srpnový sněm (srpen 1608), kde se moravské stavy domluvily na 
znění konkrétních článků a na definování úplné náboženské svobody. V jednotlivých článcích 
vymezovaly přesné pole působnosti zvlášť katolíkům, zvlášť jezuitům a zvlášť všem nekato
líkům, dále pravomoci všech moravských stavů, dále odluku náboženství a duchovenstva od 
státních záležitostí a způsob obsazování zemských úřadů bez ohledu na příslušnost k tomu či 
onomu náboženství.  Články pak hodlaly stavy předložit  Matyášovi ještě před vlastní koru
novací. V prvním článku bylo zakotveno, aby mohly stavy svobodně pořizovat své statky a 
nakládat s nimi bez jakéhokoliv královského listu a aby nemohla žádná kolaturní strana tyto 
statky jakkoli přenášet na osobu odporujícího náboženství. Ve druhém článku se žádalo, aby 
jezuité dodržovali vůči zemskému soudu své povinnosti a závazky tak, jak byly ustanoveny a 
nařízeny  při  minulém  sněmu  Království  českého.  Ve  třetím  článku  se  požadovalo,  aby 
duchovní  stav  nemohl  obchodovat  s duchovenstvem  bez  vědomí  nejvyššího  komorníka 
Markrabství moravského. Čtvrtý článek žádal, aby každý věřil tomu, k čemu jej jeho vlastní 
svědomí vede a váže bez překážky druhého. Pátý článek požadoval, aby se úřady ve městech a 
v obcích obsazovaly osobami mírumilovnými bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

Avšak kardinál František z Ditrichštejna zmobilizoval všechny jezuitské, katolické a pro
katolické složky země k tomu, aby tyto požadavky brněnského sněmu radikálně bojkotovaly a 
aby se proti nim rozhodně postavily. Kardinál a papežský vyslanec na Matyášovi žádali, aby 
prohlásil, že se raději vzdá Moravského panství, než aby povolil úplnou náboženskou svobo
du. Na sněmu se odehrával těžký diplomatický a zákulisní boj o svobodu a postavení morav
ských stavů.  Matyáš nakonec přijal  nenápadně podstrčenou jezuitskou myšlenku, že se ve 
městech bude respektovat náboženství katolické a že na vesnicích, vedle katolického nábožen
ství bude smět být také náboženství evangelické i se svými obřady, které byly ve městech za
kázány.

Matyáš se však nakonec přeci jenom s moravskými protestantskými stavy sjednotil a zaru
čil  úplnou  svobodu  vyznání  šlechtě  a  všem  evangelíkům  na  venkově  a  ve  všech  nekrá
lovských  městech.  Měšťanům  v  královských  městech  bylo  však  vykonávání  veřejných 
evangelických obřadů zakázáno. Evangeličtí  měšťané však měli  možnost se těchto obřadů 
účastnit na venkově, kde byla zaručena náboženská volnost a tolerance.

Na tomtéž sněmu byla olomouckému biskupovi přiřknuta výhoda, že může kupovat dě
dičné statky, že může kdokoli svobodně svůj majetek kolatuře věnovat, avšak, že biskup bude 
za  něj  povinně odpovědný před  zemským právem.  Naproti  tomu  Matyáš  potvrdil  stavům 
všechna stará zemská privilegia v plném znění a navíc zakázal kohokoliv bez rozdílu uro
zenosti nutit k jakékoliv přísaze, zvláště když bude v přísežní formuli jméno Marie nebo jmé
na svatých. Také nařídil, že měšťanem se smí stát jakýkoli schopný občan jakéhokoli vyznání 
a že totéž se týká při případném dosazování do úřadu města. Na jiný sněm byla pouze odlože
na stížnost stavů, že se jim při pohřbu již několik let brání používání kostelů a pohřebních 
místností jako i zvonů a právo na poslední kázání.
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13.34   Sarkanderův atentát na krále
A tak vedle politické nezávislosti na Čechách získala Morava i trochu náboženské svobo

dy. Všechno se ve vládě, na úřadech a v různých komisích dělilo přesnou polovinou na kato
líky a nekatolíky. Každý občan byl ohledně své víry zbaven veškerého vnějšího nátlaku a 
mohl si žít podle svého vlastního přesvědčení, poznání a svědomí.

Ale tento klidný stav netrval na  Moravě dlouho. Nepatrná katolická strana nebyla s vý
sledky  brněnského  sněmu  a  s ústupky  nekatolíkům  učiněnými  od  arciknížete  Matyáše 
spokojena. Plánovala obnovení Rudolfova panství na Moravě, po kterém toužebně prahla a jež 
Matyášovi ve skutečnosti nepřála. Nejvíce si obnovu starých Rudolfových a jezuitských pořád
ků přál  kardinál František z Ditrichštejna,  který velmi dobře věděl,  že  mírovou cestou se 
sotva co změní, a proto společně s pány Rožmitalem, Berkou z Dubé, Lobkovici a s jezuitský
mi přisluhovači připravil na krále  Matyáše spiknutí, konkrétně atentát. Vrahem se měl stát 
opavský děkan, kněz a absolvent jezuitské koleje,  Jan Sarkander (* 20.12.1576 Skoczów u 
Českého Těšína – † 17.3.1620 Olomouc) dřívější farář ve  Velkém Meziříčí. Toto město spa
dalo právě pod panství pana Ladislava Berky z Dubé.

Jan Sarkander se  k tomuto  náročnému úkolu velmi  dobře  hodil.  Jednak proto,  že  pod 
vlivem svého strýce, jezuitského kněze Martina Ignáce Sarkandera, absolvoval jezuitské la
tinské školy a semináře včetně filosofie v Olomouci (po vypuknutí morové epidemie v roce 
1599 pak i v Praze) (v květnu 1603 dosáhl titulu Mistra filosofie) a od roku 1604 i bohosloví 
u jezuitů, napřed v Brně a pak ve Štýrském Hradci. Mezitím však více než rok poznával „mi
sijní praxi“ ve Velkém Meziříčí a okolí, kde ve spolupráci se svým starším bratrem, budoucím 
opavským děkanem Mikulášem Sarkanderem a jezuitskou misií vedenou jejich strýcem Mar
tinem Ignácem Sarkanderem prováděl tak tvrdou, bezohlednou a násilnou katolizaci, že kvůli 
pobouření ve městě i v celém okolí nakonec musel opustit  Velké Meziříčí a utéct na novou 
faru do Vyškova. Na krátký čas pak opustil studium bohosloví a oženil se s dcerou velkomezi
říčského luterána dne 3. září 1606 ve Velkém Meziříčí. Avšak krátce nato jeho manželka náhle 
zemřela, 5 listopadu 1607 prodal svůj dům v Brně a vrátil se do Štýrského Hradce dokončit 
studium bohosloví. Koncem tohoto roku 1607 již přijímá v Kroměříži všechna nižší svěcení 
od samotného kardinála  Ditrichštejna. Vyšší kněžské svěcení (podjáhnem 20.12.1608 a jáh
nem 19.3.1609) získal v rychlém sledu a nakonec ještě téhož měsíce 22.3.1609 získal (opět 
z rukou kardinála Ditrichštejna) vysvěcení na kněze. V té době mu bylo 33 let. Sarkander pů
sobil v olomoucké diecézi nejméně na sedmi místech a všude se zapsal jako fanatický stou
penec agresivní a bezohledné katolizace s následkem pobouření a povstání místního obyvatel
stva proti sobě samému a rychlými útěky z těchto farností. Naposledy ho před lidovým po
vstáním na panství v Boskovicích zachránilo pozvání zemského hejtmana Ladislava II. Pope
la z Lobkovic mladšího s úkolem provést nekompromisní katolizaci jeho panství v Holešově, 
které okamžitě přijal a kde pak v letech 1615 – 1620 působil ve spolupráci s jezuitskými knězi 
Janem Drachovským (Drachovius), Albertem Chanovským a Martinem Ignácem Sarkanderem 
znovu jako tvrdý, fanatický, brutální  katolizátor. Z hlediska utajení,  spolehlivosti  a mlčen
livosti byl tedy Jan Sarkander jezuity řádně prověřen a doporučen Lobkovicům jako plně dů
věryhodný adept  pro atentátní  úkol.  (Čerpáno z  knihy:  Evangelíci  o  Janu Sarkanderovi,  
zvláště str. 14 – 35, kde jsou tato historická fakta vypsána podrobněji na základě mnoha ar
chivních materiálů).

A jednak také proto, že Jan Sarkander současně udržoval tajné spojení s polskými římsko
katolickými šlechtici a s jejich spřátelenými pomocníky – kozáckými vojenskými veliteli. Za
čátkem léta v roce 1619 odešel Sarkander do Polska na „poutní misi“ s tajným Lobkovicovým 
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posláním. Tam pobýval v  Čenstochové a  Krakowě a tam také v utajení vyjednal podmínky 
vpádu polských kozáckých vojsk – Lisovčíků – na Moravu a podmínky následné vojenské po
moci císaři Ferdinandovi II. při likvidaci protestantských stavů a všech moravských nekatolí
ků po atentátu na Matyáše a také pomoc při plánovaném převedení moci na katolickou ligu. 
Po ukončení této „poutní mise“ se vrátil na Moravu a to až koncem listopadu roku 1619, až 
byl definitivně dojednán nájem kozáků a zaplaceno výkupné za záchranu moravských panství 
zúčastněných stran (např. Popela z Lobkovic).

Atentát a chystaný státní převrat za pomoci polského vojska však byly vyzrazeny dřív, než 
se mohl uskutečnit:

„Tak se stalo, když v únoru 1620 proti pustošícímu kozáckému živlu vyšel vstříc na Lob
kovicův příkaz jeho zámecký kaplan Samuel Tuček se zámeckým trubačem Janem Pražákem,  
nikoliv Jan Sarkander, který jen před odchodem dal kaplanu Tučkovi pokyn, aby vzal sebou  
kříž, na znamení, že jsou Lisovčíci na katolickém panství. Tak bylo panství Ladislava z Lob
kovic uchráněno vypálení a drancování.

Toto »zázračné« zachránění vyvolalo ihned zatčení vyjednavačů s Lisovčíky, zámeckého 
kaplana Tučka a trubače Pražáka. Teprve při výslechu kaplan Tuček přiznal, že šel na příkaz  
Lobkovice a že mu farář Sarkander kázal vzít s sebou kříž. Po tomto doznání se teprve pátralo  
po Sarkanderovi, ten však zatím z Holešova tajně uprchl na zámek do Tovačova, tam jej však  
nepřijali  a  byl  nucen skrývat  se  v lese,  kde  byl  vypátrán  a  zatčen.“  (Evangelíci  o  Janu 
Sarkanderovi, str. 16).

Sarkander byl tedy díky Tučkova a Trubačova přiznání nakonec uvězněn ve Víškově a mu
čením přiveden k přiznání a k částečnému prozrazení všech zúčastněných stran (účasten byl 
např.  tajný  rada  biskupa  Leopolda,  jeho  starší  bratr,  kněz  Mikuláš  Sarkander;  arcikníže 
Habsburský, vojevůdce, biskup Leopold; císař  Ferdinand II. Zikmund; zemský hejtman mo
ravský Ladislav Popel z Lobkovic; zámecký kaplan Samuel Tuček a další), avšak o čem jednal 
v Polsku, proč pozval cizí vojska do země a co mu svěřil  Ladislav z Lobkovic prozradil jen 
kusé  informace.  Ani  při  mučení  neprozradil  celou  pravdu  o  velezrádné  Leopoldově, 
Mikulášově a Lobkovicově akci a svým mlčením je v podstatě zachránil. Vše pak vyšlo najevo 
o něco později. Nicméně i to, co se od Sarkandera vyslýchající dozvěděli, stačilo na vynesení 
rozsudku jeho smrti a k obvinění z vlastizrady i dalších zúčastněných.  Sarkanderovi se však 
krátce před svojí popravou podařilo z vězení utéct, nicméně dlouho se schovávat nemusel, ne
boť brzy nato zemřel. Spravedlivému potrestání však unikli i další zúčastnění a to jen díky 
tragédii na Bílé hoře.

Katolíci dnes tato fakta z archivních pramenů popírají a zkreslováním historických faktů i 
hrubým vymýšlením a zaměňováním historicky nepravdivých barokních, jezuitských legend a 
báchorek z pobělohorské doby za pravdivá fakta se snaží dokazovat, že jde o umučení zcela 
nevinného, mírumilovného kněze, který údajně odmítl porušit zpovědní tajemství a prozradit 
tak obsah jakési zpovědi Popela z Lobkovic, v níž se prý „jen okrajově“ hovořilo o tajně chys
taném státním převratu a atentátu na krále a dále se snaží dokazovat, že Sarkander (jak se na 
správného budoucího „svatého“ sluší a patří) zemřel již hned na mučidlech.

Nicméně ovoce Sarkanderovy „poutní mise“ nenechalo na sebe dlouho čekat. V únoru roku 
1620 vtrhly vojenské oddíly donských kozáků do Slezska a na Moravu a drancovaly, loupily, 
vraždily, vypalovaly, pustošily a likvidovaly všechno, co jim živé i neživé stálo v cestě nema
jíce s nikým ani s ničím slitování.

Následkem těchto událostí pak přikročila nekatolická strana ke své obraně a obnovila dří
vější jednotu s nekatolickými maďarskými a rakouskými stavy z roku 1610.
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Valašský odchovanec jezuitů a projezuitský kněz Jan Sarkander byl pak papežem Piem IX. 
15. září 1859 beatifikován na blahoslaveného (beatifikační akce se v Římě konala až 6. května 
1860 ve svatopetrském chrámě a v Olomouci se velké oslavy konaly 22. – 25. září 1860) a 21. 
května 1995 byl papežem Janem Pavlem II. při návštěvě v Olomouci svatořečen současně se 
Zdislavou z Lenberka.

Sarkanderovy činy byly pro  Vatikán opravdu přínosné! Když pomineme málem zdařenou 
kralovraždu, přípravu národního puče ve spolupráci s diverzní skupinou moravských katolíků 
a  vlastizradu na  Českém království s následkem vraždění  moravských  protestantů a  dran
cování moravských měst jednotkami polských kozáků ve službách polského katolického krále 
po jejich vpádu do země, pak tu máme ještě osobní fanatické rekatolizační úsilí vyhnané do 
extrému surovými, brutálními a agresivními metodami a taktikami, které používal při kato
lizaci vůči všemu evangelickému obyvatelstvu bez jakéhokoliv rozdílu, dále jeho příslovečně 
známou fanatickou nenávist vůči všem evangelíkům a bezmeznou lásku a důvěru k jezuitské
mu řádu, dále jeho stejně příslovečnou lásku k mamonu a touhu po moci. Také se podílel na 
rušení zemských svobod.  Římem  je dodnes oslavován jako „věrný, horlivý a vzorný římský  
katolík“, zároveň je prohlášen za „zemského patrona celé Moravy“ a Vatikánem je nařízeno, 
aby byl i takto všemi uctíván.

13.35   Katolická strana v Čechách
Podobný osud jako na Moravě měla nekatolická strana i v Čechách. České stavy se při spo

ru mezi Rudolfem II. a Matyášem vyslovily pro zachování celého království pod správou Ru
dolfa II. Tím osvědčily svou věrnost Rudolfovi a odměnou za to dosáhly na sněmu roku 1608 
mnohých politických výhod.

Ale již méně spokojeny byly stavy ve věci náboženské. Na základě usnesení sněmu roku 
1608 měla být náboženská svoboda i proti vůli českých stavů stále potlačována a sněm nedo
sáhl díky vlivu jezuitů žádných změn k lepšímu. Král Rudolf se navíc otázce náboženské svo
body na sněmu co nejvíce vyhýbal. Odchodem arciknížete Matyáše se svým vojskem z Čech 
začal znovu útlak všech  protestantů a jejich další odsun ze zbylých úředních míst ve všech 
českých městech.  Každým dnem stále zřetelněji  vynikalo působení katolické strany.  Podle 
rozkazu kancléře Lobkovice nesměl být nikdo ušetřen. I tam, kde nebylo téměř žádných kato
líků, musela být místa obsazena katolíky. Zkatolizováno bylo i dvanáct nejvyšších korunních 
úřadů a nakonec i všechny úřady v korunních městech.

Když katolická strana obsadila všechny důležité politické, hospodářské, kulturní a školské 
posty, začala vládnout svrchovanou mocí. Nejprve se obořila na ty nekatolíky, kteří nebyli vý
slovně chráněni zákony a královskými závazky. V královských městech podkomoří Purkhart  
Trčník z Křimic a dvorní sudí (hofrychtář)  Mates Prekl z Prekelsdorfu, odstranili k rozkazu 
nejvyššího kancléře Lobkovice z městských rad všechny osoby, které byly v podezření, že jsou 
Pikharty (českými bratry) nebo kalvinisty, takže ve většině královských měst, kde byli katolíci 
jen ve slabé menšině, přešla správa do rukou katolíků nebo nejmírnějších utrakvistů.

Kam tyto  katolické  aktivity  a  praktiky  směřovaly,  bylo  více  než  jasné.  Dostatečně  to 
ukazoval  příklad  v  sousedních  zemích.  Přesně  tak  postupoval  Řím  v Rakousích (Horní a 
Dolní Rakousko), stejně tak postupoval arcikníže  Ferdinand ve  Štýrsku a stejnou cestou šli 
jezuité i v Polsku. Všem bylo jasné, že  katolická reformace (podle protestantů katolická de
formace) začala nabírat plných obrátek.

280



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

Aby byla učiněna přítrž nekalé činnosti katolické strany, předložily na lednovém sněmu 
roku 1609 evangelické stavy císaři Rudolfovi II. novou žádost za náboženskou svobodu. Sněm 
svolal Rudolf II. za účelem vyrovnání všech sporných věcí v zemi. Ale katoličtí radikálové a 
extrémisté a jezuité bojovali „se zoufalou odhodlaností“ všemi politickými a diplomatickými 
prostředky plných šest měsíců, aby odvrátili krále od schválení žádosti evangelických stavů a 
až do poslední chvíle doufali ve svůj úspěch a vítězství. Jezuité nasadili všechny své intriky 
včetně infiltrace. Lobkovicova kacelář se nyní více podobala kněžské konzistoři než královské 
kanceláři. Jezuitům oddaní služebníci: Martinic, Slavata a Zdeněk z Lobkovic dennodenně in
tervenovali u krále Rudolfa a předkládali všechny své důkazy proti podepsání žádosti. Sami 
jezuité a pražský arcibiskup ovlivňovali stále větší část sněmu. Pochopili, že musí sněm, krá
lovskou radu a samotného krále zdržovat co nejvíce.

To se také skutečně po mnoho měsíců těmto extrémistům královské rady dařilo. Král chtěl 
žádost už mnohokrát podepsat, ale radikálům se vždycky podařilo včas zasáhnout, krále od 
podpisu odvrátit a stavy na sněmu udržet pod svým vlivem. Stavy i král byli po půlročních 
tahanicích a neustálých zápletkách, které nikam nevedly, natolik celou záležitostí unaveni a 
otráveni, že jezuité už plně počítali se svým vítězstvím.

Obyvatelstvo a zvláště Pražané si uvědomili, jaký se na sněmu odehrává rozhodný boj a ze 
zpráv ze zasedání poznali, že jezuité drží celou dobu sněm i krále v šachu. Pochopili, že jsou 
původci tohoto dlouhodobého zdržování.

Dav se rozzuřil a svůj vztek začal vybíjet na všech jezuitských budovách. Pražané zničili 
jezuitskou kapli  sv.  Michala v jezuitské zahradě pod  Letnou,  ozbrojenci  stříleli  na hlavní 
jezuitský kostel a zničili i všech okna jezuitské koleje.

Do této vřavy Pražanů, konkrétně z  Nového Města pražského se dostala 11. května 1609 
zpráva  (pravděpodobně  falešná),  že  bavorské  vojsko  táhne  Rudolfovi  II.  na  pomoc.  A to 
rozzuřilo  tisícové  davy  Pražanů natolik,  že  se  ozbrojily  a  společně  s ozbrojenci  táhly na 
hlavní jezuitskou kolej s cílem zabít všechny jezuity. Nebýt zakročením Budovce a jeho přátel, 
málem by se to povedlo. Přesto však byli Pražané stále podrážděni a do nových bouří stačila 
jen malá podnětná jiskra.

Král však i přes tento zjevný důkaz nenávisti Čechů vůči jezuitům s podpisem váhal. Pro
testanti na sněmu projevili otevřený nesouhlas a nespokojenost s váháním krále a poukazovali 
na oprávněnost svého požadavku.  Protestanté nad dlouhodobým vzdorem a odporem extré
mistických katolických stavů vůči svým požadavkům projevili svou naprosto odůvodněnou 
nespokojenost.  Jejich  požadavky  ohledně  náboženské  záležitosti  byly  velmi  oprávněné  a 
spravedlivé a tudíž jejich rozhodnutí vykrystalizovalo do konkrétních činů. Stavy nemohly 
jinak, než se chopit násilných prostředků. Jedině tak měly šanci, že se král jejich požadavky 
začne konečně zabývat.  Evangelické stavy, když viděly jezuity živenou váhavost  krále,  se 
rychle rozhodly jednat samy. Všechna nekatolická knížata se sjela do Pirahy a i přes dřívější 
královy zákazy (které stejně vydávali jezuité) zde konala sjezdy a veřejná shromáždění. Roze
slala také posly k cizím mocnostem, nařídila zformování vojska k obraně a zřídila si proza
tímní vládu složenou ze třiceti význačných lidí.

13.36   Království české na prahu jezuitské občanské války
Prudká a jasná rozhodnost evangelických stavů měla na sněmu za následek vytvoření dvou 

táborů. Na jedné straně stáli radikálové tvoření Lobkovicem, Martinicem, Slavatou, arcibisku
pem a jezuity a na druhé straně stáli umírněnější katolíci (např.  Adam z Valdštejna a další) 
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spolu  s  umírněnými  protestanty (Petr  Vok  z  Rožmberka a  dalšími).  Umírněné  křídlo  si  v 
žádném případě nepřálo rozpoutat v zemi občanskou válku.

Přes to všechno nedávala strana extrémistických, radikálních katolíků na sobě nic znát a 
nejevila  ze  situace  žádné  rozechvění  ani  soucit  s  českým národem,  který stál  na  pokraji 
krveprolití prostých lidí. Naopak, jak píše Bílek, úmyslně dráždila evangelické stavy a hnala 
je tak do krajních rozhodnutí a činů. Radikálové vydali skrze Rudolfa II. v průběhu sněmu na
řízení, že dokud se na sněmu nevyřeší otázka postavení evangelíků v zemi, musí se každý ne
katolík,  ať je to kdokoliv,  účastnit  všech katolických obřadů, bohoslužeb a mší.  Současně 
s určitým záměrem vydali rozkaz, aby se purkmistři, konšelé ze všech tří pražských měst, dále 
představení všech cechů, všichni cechovní mistři a také celá pražská univerzita povinně zú
častnili katolického průvodu a slavnosti Božího Těla. Evangelické stavy byly tímto rozkazem 
zcela překvapeni a rozhořčeni na nejvyšší míru.

Proti tomuto rozkazu se postavilo i mnoho umírněných katolíků a utrakvistů a kázali proti 
němu i nekatoličtí kněží v kostelích. Proti rozkazu se také ostře postavil Budovec, který se na 
kancléře Lobkovice za jeho zákeřnou a drzou podlost tak prudce rozlítil, že evangelické stavy 
a Budovcovi přátelé už málem Lobkovice vyhodili z okna. Všichni prohlásili Lobkovice za nej
podlejšího a nejhlavnějšího nepřítele Království českého a za rozvraceče a narušitele obecného 
pokoje v zemi.

Trojice fanatických katolických radikálů, Slavata, Martinic a kancléř Lobkovic žádala pak 
na Rudolfovi, aby byl sněm okamžitě ukončen a aby byly všechny náboženské otázky vyřeše
ny před papežem. Prohlašovali, že v politických otázkách si rozhoduje země sama, ale v ná
boženských otázkách, že nemá král právo přijímat žádost sněmu a že je povinen řešení přene
chat papežovi. Prohlašovali, že jeho rozkazů se musí uposlechnout, protože jedině papeži ná
leží moc rozhodovat o náboženských otázkách.

Této ultramontánní nesmířlivosti se divili i samotní katolíci, jako například velmi pobožný 
katolík, nejvyšší purkrabí Adam ze Štenberka a další. Hájili výsady stavů a panovnická práva a 
z dějin jasně dokazovali, že čeští králové se stavy shromážděnými na sněmu vždy měli a mají 
stále tu moc rozhodovat v duchovních věcech sami stejně tak jako ve věcech politických. 
Všichni umírnění katolíci se shodli na tom, že o duchovních věcech a požadavcích stavů na 
sněmu si rozhoduje stát sám. Zároveň dokázali, že požadavek radikálů není nic jiného, než 
legálně získat další čas a římskou posilu a dostat  Čechy pod přímý vliv a moc Vatikánu bez 
ohledu na protestantské obyvatelstvo. A tak přičiněním nejvyššího purkrabího Adama ze Štem
berka a mnohých dalších nabyly v poslední chvíli události a rady mírnější převahy. Mnozí ka
toličtí páni nebyli tak fanatičtí jako Lobkovic, Martinic a Slavata, který své umírněnější sou
věrce nazýval politickými, bázlivými katolíky. Tito umírněnější katoličtí páni, jak píše Bílek, 
byli oddanější své vlasti více než církvi a ve svém srdci cítili bolest při myšlence na hrůzy, 
které by rozpoutala občanská válka. Kromě nejvyššího purkrabího to byli jeho přátelé: Adam 
z Valdštejna,  Ferdinand z Donína,  Jan Zbyněk Zajíc z Hasenburka,  Vilém z Landštejna,  Jan 
z Klenového, Purkhart Točník z Křinic, Ctibor Žďárský ze Žďáru, Zachariáš Kaba z Rybňan, 
Fridrich z Písnice a mnozí další.

Mezitím napsal nekatolík Petr Vok z Rožmberka velmi působivý dopis svému strýci, Wolfu 
Novohradskému z Kolovrat, neústupnému papeženci. Tento dopis v mnohém změnil pohled 
tohoto strýce na celou věc. Pochopil, že se zde ve skutečnosti chtějí dostat pod náboženskou 
rouškou k moci síly, které chtějí český národ úplně vyhladit.

Současně s tím Budovec veřejně obvinil před shromážděnými stavy některé duchovní kato
lické osoby, že provádí zákeřnou politiku římského náboženství a že usilují potlačit český ná
rod a jeho identitu a dostat zemi pod nadvládu Vatikánu. Zřetelně poukázal na to, že tyto oso
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by se staly náhončími Říma a že chtějí pak jeho mocí pouze zbohatnout, uchvátit celou zemi i 
duchovní a politickou moc a nepohodlné obyvatelstvo vojenskou silou vyhnat ze země nebo 
ho úplně zlikvidovat.

Většina umírněných katolíků pochopila, jaká je situace a své radikální vůdce – Lobkovice, 
Martinice a Slavatu – opustila. Spojila se s Budovcem, který odvrátil celonárodní katastrofu a 
apelováním na vlastenectví k českému národu opět v lidech probudil vzájemnou pospolitost 
bez ohledu na jejich vyznání víry.

13.37   Podepsání náboženské svobody
Extrémističtí katolíci tím byli zastaveni a jejich plány ztroskotaly. Nyní se obávali, že král 

učiní ústupky. Jezuité zuřili. Nařídili po celé Praze čtyřiceti hodinové modlitební úsilí za po
zvednutí římského náboženství, za spojení se všech katolíků a za ochranu katolické víry před 
škodlivými „kacířskými“ požadavky sněmu. Čtyřiceti hodinové modlitby byly praktikovány 
hlavně  v jezuitském  chrámě.  Jeden  z nejoblíbenějších  kazatelů  té  doby,  jezuitský  kněz 
Andreas potvrzoval z kazatelny, že „se ohledně náboženství počíná dít v Království českém 
čím dál tím hůře a nákvasa kacířská den po dni vzrůstá a nabývá na síle“ (T.V. Bílek: Dějiny 
řádu..., str. 398).

Veřejně také jezuité obvinili evangelické stavy, že ukládají o zkázu katolické strany. Ve 
skutečnosti  chtěli  evangelíci  jen  náboženskou  svobodu  a  politickou  a  občanskou 
rovnoprávnost mezi nimi a katolíky. Nekatolická knížata ústy Budovce jasně a vytrvale for
mulovala svůj požadavek na jejich rovnoprávnou svobodu vyznání víry a na odstranění řím
skokatolické nesnášenlivosti vůči nim.

A tak zásluhou Budovce a Petra Voka z Rožmberka byla dne 9. července 1609 schválena a 
královským Majestátem potvrzena úplná náboženská svoboda pro všechna vyznání víry, vy
toužené zrovnoprávnění nekatolických vyznání, dále zrušení všech předchozích zákonů proti 
všem nekatolíkům a povolení ke stavbě všech nekatolických chrámů, kostelů, sborů nebo k 
jejich obnovení. Martinic, Slavata, Lobkovic, arcibiskup, nuncius Caetana, španělská a papež
ská diplomacie a jezuité sice ještě celou věc zdržovali svým novým zoufalým odporem a vý
stupy proti českým evangelickým stavům, ale Rudolfově rozhodnutí už přeci jen nezabránili, 
neboť i císař sám si byl ve chvílích svého duševního uklidnění vědom, že Království české je 
na pokraji krvavé občanské války.

„Majestát znamenal obrovský úspěch české reformace. Zaručoval náboženskou svobodu 
evangelíkům,  hlásícím  se  k české  konfesi  (novokališníkům,  českým bratřím,  luteránům)  a  
jejich rovnoprávnost s římskými katolíky (a starokališníky) a vztahoval se na všechny vrstvy  
obyvatel, včetně královských měst a poddané jakékoli vrchnosti. Stoupenci české konfese se  
konečně ustavili v samostatnou církev (v jejímž rámci působila Jednota bratrská), její správa 
byla dána do rukou evangelickým stavům. Majestát jim svěřil i Karlovu univerzitu a potvrdil  
tak její evangelický ráz. Evangelické stavy dostaly dále právo svolávat své sjezdy i bez sou
hlasu panovníka a volit defenzory – obránce víry.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 63).

Dne 12. července 1609 byla ona vzácná listina –  Majestát – se sedmi body zaručujícími 
úplnou náboženskou svobodu odevzdána defenzorům (ochráncům víry). (Úplné znění textu je 
v PŘÍLOHÁCH na konci posledního svazku jako Příloha č. 2).

Majestát obsahuje následující artikule:
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„1. Všem třem stavům Království českého se povoluje svoboda náboženství podle konfesí  
české z roku 1575 a nejsou tedy povinni řídit se basilejskými kompaktáty.

2. Stavům se dává v moc a správu Karlova akademie i konzistoř pod obojí, která bude zři
zovat české i německé kněžstvo a dosazovat je bez překážky arcibiskupa.

3. Jestliže by pod obojí  chtěli  budovat více chrámů a škol v městech, městečkách a na  
vesnicích, mají mít za tímto účelem svobodu.

4. Ve městech se mají lidé pod jednou i pod obojí snášet a nebránit pohřbům mrtvých těl  
v chrámech a na hřbitovech.

5. Žádný ze stavů nebo poddaných nesmí být nucen k jiné víře.
6. Král zachová se k pod obojím jako ke stavům Německé říše podle náboženského míru  

z roku 1555.
7. Král proti tomuto náboženskému míru nebude nic nařizovat a nic na něm měnit. Všech

ny předešlé mandáty, které proti tomuto směřovaly, se ruší.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str.  
398).

Tento Majestát podepsaný králem Rudolfem II., podepsali umírněný římský kalotík, nejvyš
ší purkrabí, pan Adam ze Šternberka a tajemník Pavel Michna z Vacínova na místě kancléře 
Zdeňka Vojtěcha Popela Lobkovice a jeho tajemníka Jana Mencla z Kolsdorfu, kteří svůj pod
pis naprosto odepřeli a prohlásili, že „náboženská svoboda odporuje jejich svědomí“ (J. Fia
la: Hrozné doby..., str. 63).

Majestát se vztahoval pouze na  Čechy a ve skutečnosti aktualizoval a znovu potvrzoval 
Smlouvu kutnohorskou z roku 1485 o níž se opíraly české stavy a na Moravě mezi moravský
mi stavy byla smlouva zabudována v Knize tovačovské do zásad svobodného vyznání a víry a 
vzájemné náboženské snášenlivosti.  Autorem knihy byl husitský právník,  zemský hejtman 
Ctibor  Tovačovský z Cimburka.  Jeho kniha byla uznávaná jako zemský zákoník.  Tyto dva 
dokumenty (Smlouva kutnohorská a  Kniha tovačovská) se staly v druhé polovině 15. století 
součástí zemských zákonů Čech, Moravy a Slezska i jejich výkladu.

Na potvrzení a doplnění Majestátu bylo podle králova přání učiněno zvláštní písemné tzv. 
„Porovnání“ jako zemský zákon upravující vztah mezi věřícími pod obojí (konfesionisty) a 
pod jednou – katolíky – s tímto obsahem:

1. Pod obojí ponechají katolíky při kostelích, obřadech, kolaturách, klášterech, kole
jích, privilegiích, platech a desátcích bez překážky. Stejně tak to slíbili katolíci druhé 
straně.
2. Král může na svých kolaturách dosazovat kněží pod jednou i pod obojí vysvěcených 
od arcibiskupa. To se netýká královských měst, neboť tvoří třetí zemský stav. Pokud se 
v obcích najde někdo, kdo by se chtěl řídit katolickým knězem, má toho užít bez roze
pří a hádek.
Ve 3. článku se vymezují věci ohledně pohřbu a práv patronů a ve
4.  článku se stanovuje,  že pod obojí  mohou stavět  své nové kostely v královských 
městech  (tedy i  tam,  kde je  většina katolíků),  také  ve  věnných městech a  na  krá
lovských statcích.

V závěru vzájemného „Porovnání“  bylo  stanoveno,  že „»kdokoli  by budoucně při  tom 
společném porovnání státi nemínil a nebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili«.  Spolu s  
Majestátem mělo být Porovnání základem a potvrzením náboženského míru v Čechách – kdy
by ovšem oba doklady zachovávala celá římská strana. Nicméně Majestát zajišťoval svobodu 
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svědomí a náboženský smír a soužití v míře, jaká neměla v žádné jiné zemi obdoby a v přípa
dě dodržování odvracely nebezpečí občanské války, jaká v té době hubila Francii, některé ně
mecké země aj.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 63).

Kromě toho mírní katolíci zprostředkovali konfesionistům dokonalou amnestii u krále, že 
proti němu sbírali vojsko. Výlohy na toto vojsko, které pak vyrostly na 150 000 míšenských 
kop, byly uloženy k zaplacené celé zemi, tedy i katolíkům. Proto Slavata ve svých pamětech 
nadává mírným katolíkům do idiotů nevzdělaných v náboženství a literárním umění a se svý
mi přáteli nikdy pro sebe neuznával ono závazné „Porovnání“.

Zřizování  nové  české církve potvrzené  Majestátem vloženým do zemských desek  bylo 
provedeno v posledních měsících roku 1609 zvláštní Budovcovou péčí. Jeho důstojností a kli
dem byly přetrženy vzniklé spory mezi luteránskými a bratrskými bohoslovci. Nová konzistoř 
se  skládala ze šesti  luteránských kněží,  tří  bratrů  a tří  členů univerzity.  Do čela společné 
konzistoře byl zvolen od stavů a kněžstva luteránský kněz Eliáš Šúd ze Semanína jako admi
nistrátor, na druhé místo po něm jako senior byl postaven Matěj Cyrus, starší Jednoty bratr
ské.

Také  byla  předsevzata  důležitá  opatření,  aby  se  znovu  povznesla  univerzita  a  aby byl 
zvýšen její vliv nad nižšími školami a aby byla zvelebena studia.

13.38   Leopoldovo neoprávněné vtržení do Čech
České království si však oddychlo jen na chvíli. Neuplynul ani rok a Čechy byly uvrženy do 

nových zmatků, které tentokrát vedly k neodvratnému osudnému převratu. Mezi radikály, kte
ří svým podpisem odmítli ratifikovat nový zákon o úplné náboženské svobodě byli vždy činní 
jezuitští agenti:  Berkové,  Martinic,  Slavata,  Lobkovic a arcibiskup. Tito všichni po podpisu 
neustále na Rudolfa naléhali, aby zákon zrušil. Přesvědčovali ho, že vydání zákona o svobodě 
ve skutečnosti ruší císařský Majestát a že v zemi nyní nastane úplná anarchie.

Jak Bílek dále píše, po celou dobu až do poslední chvíle také naléhal na krále Rudolfa II., 
aby Majestát nepodepisoval, jeden z nejzarputilejších, nejnenávistnějších a nejprudších vůči 
protestantům,  arcikníže Leopold, který byl, stejně tak jako jeho bratr a budoucí císař Ferdi
nand Štýrský, vychován od jezuitů v Ingolstadtu ke slepé, fanatické poslušnosti. Byl neustále 
krajně netrpělivý a ve snaze dosáhnout svého cíle, především vlastní moci a postavení, ne
respektoval žádné zákony a ignoroval jakákoli společenská pravidla a morální zábrany. Byl 
například jmenován pasovským a štrasburským biskupem ještě dříve, než dosáhl vysvěcení. 
S kněžským stavem však nebyl spokojen. Měl jiné představy. Jako kněz musel být neustále 
někomu podřízený.

Leopold se proto rozhodl hrát jinou, mnohem vyšší politiku, než se ubírat cestou duchovní
ho. Využil příležitosti a svým podněcováním se podílel na půročním bojkotování podpisu Ru
dolfova Majestátu a po jeho podpisu pak spolu s Rudolfovými jezuitskými rádci a extrémis
tickými katolíky intervenoval za odvolání Majestátu a za obnovení královské moci. Posilněn 
prvními úspěchy, doufal, že vypudí  Matyáše a odměnou za své služby, že bude od  Rudolfa 
ustanoven za králova nástupce. Císař, v té době již choromyslný a silně zapomětlivý, byl chví
li na té a chvíli na oné straně. S velikým úsilím záští zaslepených jezuitů se ho nakonec přeci 
jen podařilo nasměrovat proti schválenému zákonu. Ale jeho druhého podpisu a odvolání už 
naštěstí nedosáhli.
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Když tedy jezuité a katoličtí radikálové viděli, že to s císařem nikam nevede, rozhodli se 
jednat sami. Ani Leopold se nemínil vzdát své iluze o získání české koruny. Mezi ním a jezui
ty proto urychleně proběhlo tajné jednání, na němž bylo dohodnuto, že vojenskou silou obsadí 
strategická  místa  v Čechách,  svrhne  Matyáše a  jezuité,  že  přinutí  Rudolfa  II.  k odvolání 
Majestátu a k dědičnému odevzdání české koruny do  Leopoldových rukou. Politická situace 
v Německu tomuto plánu nahrávala. Vlivem jezuitů zde vládl již delší dobu zmatek, kterého 
nyní Leopold plně využil. Potají, v naprosté tichosti shromáždil na 12 tisíc žoldnéřů a v lednu 
1611 s nimi nečekaně vtrhl do klidných Čech. Bez odporu se mu vzdaly České Budějovice a 
Tábor a než se česká knížata vzmohla k vojenskému odporu, bylo 13. února obsazeno Leopol
dovým vojskem i  Menší Město pražské a zločinnou smlouvou byl také vydán i pražský krá
lovský hrad.

Zradou od Berků, Martiniců, Lobkoviců a Slavatů byla přední česká knížata evangelických 
stavů uvězněna. Katoličtí radikálové v čele s jezuity žádali jejich popravu a zrušení Majestátu. 
Kromě nich měli být popraveni ještě všichni protestantští pánové. Popravu měl schválit císař. 
Choromyslný Rudolf II. zločin na šlechticích, jejich vraždu, schválil, ale naštěstí s naplněním 
rozsudku opět váhal.

Pražané, pobouřeni zradou císaře a jeho trvalou neschopností hájit české zájmy a rozzuřeni 
pleněním a bestiálními zvěrstvy Leopoldových žoldnéřů na nevinném obyvatelstvu, ihned po
vstali  k  tvrdému odboji.  Navíc se  dozvěděli  zprávu,  že v  jezuitských kolejích uchovávají 
jezuité záložní vojsko v počtu 300 mužů a že vpád Pasovských ve skutečnosti způsobili oni 
sami tím, že  Leopoldovi dali  signál k napadení a že také pomáhali  i  při zatýkání českých 
knížat. Rozběsnění Pražané proto vzali hlavní jezuitskou kolej útokem a byli by se jí i jezuitů 
zmocnili, kdyby kníže  Vratislav z Mirovic nepřispěchal na pomoc a kolej neochránil svým 
vojskem a Pražany nerozehnal.

Při vlastizradě a zatýkání šlechticů kolaborovaly s jezuitskými patres a pak také s Leopol
dovými žoldnéři i další katolické řehole. Pražané se proto ve vzteku a zuřivosti obrátili proti 
dalším řádům, zvláště  augustiánům,  dominikánům,  františkánům,  kapucínům a dalším. Vy
plenili několik jejich kostelů a bez lítosti zabili mnichy, kteří se nestačili ukrýt. Tak byl na
příklad  zničen  15.  února  augustiánský klášter  na  Karlově,  jehož  opata  s několika  mnichy 
Pražané pozabíjeli. Když Leopold a jezuité viděli, že se nyní ocitli uprostřed tvrdého odboje 
Čechů a že celá situace rychle krystalizuje do všeobecného povstání proti nim, pokládal své 
další  setrvávání v Čechách za velmi nebezpečné a 11.  března urychleně se svým vojskem 
opustil Malou Stranu a ustupoval směrem na jižní Čechy. Při tomto ústupu byl neustále proná
sledován stavovským vojskem.

Zbylá česká knížata, protestantská i umírnění katolíci se vlivem neschopnosti a úskočnosti 
císaře a vlivem jeho zrady na českém národu rozhodli povolat krále Matyáše, aby převzal čes
kou korunu. Král pozbyl své poslední přívržence. Matyáš dorazil do Čech a po dlouhém vzdo
ru se císař Rudolf II. dne 11. srpna 1611 písemně zřekl své královské moci a české koruny a 
brzy na to, 20. ledna 1612, zemřel a beze vší slávy byl v tichosti pochován v královské hrobce 
u sv. Víta na pražském hradě, jako poslední z českých králů. Tichý, nenápadný pohřeb byl lo
gickým vyvrcholením jeho působení jako císaře i jako českého krále. Jako císař zklamal Ru
dolf II. papeže a jezuitský řád svým podepsáním Majestátu, který vydal doslova „proti vší vůli  
papežově a jezuitské“  (Skála, I. 331) a jako král zklamal  Čechy svojí několikerou zradou a 
svoji neustálou nerozhodností.

Matyáš byl přijat za krále od protestantských stavů jen z nevyhnutelné potřeby. Při svém 
jmenování za českého krále se zavázal respektovat všechny dosažené náboženské svobody i 
Rudolfem podepsaný Majestát, který ovšem porušoval, jak mohl, neboť si počínal, jako kdyby 
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nebyl nikdy vydán, což nakonec vyústilo do dalšího stavovského odboje vyvrcholeného po
vstáním 23. května 1618 a defenestrací dvou královských místodržících: Viléma Slavaty a Ja
roslava Bořity Martinice z oken české kanceláře na Pražském hradě.

České stavy, nyní pod vedením protestantského pána z německého rodu, Jindřicha Matyá
še, hraběte z Thurnu, předložily králi Matyášovi před jeho korunovací na podnět Jindřicha z  
Thurnu čtyři nové žádosti, konkrétně, aby měly české stavy právo konat krajské sjezdy, které 
Ferdinand I. potlačil bez zvláštního královského povolení. Dále aby mohly povolat vojsko 
k obraně kdykoli by uznaly za vhodné a potřebné pro hájení a obranu náboženské svobody, 
dále aby Matyáš stvrdil konfederaci mezi českými a slezskými stavy uzavřenou ještě před vy
dáním najestátu a aby schválil podobnou smlouvu, kterou učinily s druhými zeměmi Koruny 
české a se stavy uherskými a rakouskými, jinými slovy, aby schválil vytvoření konfederace 
protestantských stavů k obraně své víry mezi jednotlivými zeměmi Koruny české a také mezi 
celou Korunou českou a Rakouskem a Uhry.

Ale zásahem projezuitského, vídeňského biskupa,  kancléře Khlesla,  prvního  Matyášova 
ministra, byly tyto všechny body odročeny na příští sněm. Pak byly při jejich projednávání na 
dalších sněmech vždy přerušeny tím, že jezuité záměrně vyvolávali nejednotu a rozkol mezi 
protestanty všech tří zemí nebo byla žádost uměle znovu odsouvána do pozadí. A tak nebyly 
vyřízeny ještě ani v roce 1614.

Vláda  Matyáše byla oproti nadějnému očekávání unavených stavů plná uhýbání, chytris
tiky,  kompromisů  a  spolčení  s  jezuity.  Dokonce  sebou  do  Budějovic,  kam byl  přemístěn 
z Prahy z důvodu moru, přivedl i generála Buquoye, který byl udajně nejvyšším velitelem kří
žové výpravy proti „kacířům“. Jezuité mu v Budějovicích vystavili na počest veliké slavnosti 
včetně divadelního představení, při kterém otevřeně napadali protestantská knížata.

Českým stavům začala docházet trpělivost, a tak, když se král Matyáš náhle obrátil na česká 
knížata, aby přispěla na válku proti  Turkům, krátce odmítly, že nedají ani halíř, pokud jejich 
žádosti nebudou vyřízeny. Nakonec přeci jen svolily a několika penězi přispěly, když Matyáš 
slíbil, že na počátku příštího roku svolá generální sněm, kde se shromáždí zástupci všech jeho 
zemí a kde bude konečně rozhodnuto o zmíněných čtyřech žádostech evangelických stavů.

Evangelické stavy pak zřídily obranný výbor, který měl zasedat v Praze a kdyby bylo třeba, 
okamžitě shromáždit vojsko. Oba přední náčelníci,  Kolona z Felsu a  Matyáš z Thurnu ode
vzdali králi Matyáši spis, který byl téměř vypovězením války. Psali v něm, že je téměř holou 
pošetilostí shromažďovat vojsko proti Turkům, že je lepší zůstat v klidu a pokoji. Není také 
ještě zapomenuta výprava pasovských žoldnéřů a všelijaké dobrodružné tažení by mohlo krále 
Matyáše velmi snadno připravit o všechny tři koruny.

V pozadí za iniciativou krále  Matyáše proti  Turkům byl  ministr Khlesla, který nyní ještě 
více přesvědčoval krále o nutnosti podniknout křížovou výpravu proti mohamedánům a aby se 
vyhnul generálnímu sněmu, na němž se mělo podle králova slibu především jednat o čtyřech 
žádostech  českých stavů,  svolal  v srpnu roku  1614  do  Lince sjezd  zástupců  jednotlivých 
habsburských zemí, od nichž doufal dosáhnutí finanční pomoci. Ale tento sjezd se rozešel bez 
výsledku a král  Matyáš byl konečně nucen svolat do  Prahy generální sněm, jehož hlavním 
účelem bylo spojit v užší konfederaci jednotlivé Matyášovy země a sloučit v jednu obrannou 
jednotu české, rakouské a uherské protestanty.

Avšak pro nejednotu stavů, rozněcovanou ministrem Khleslem se jen ztěží podařilo vypra
covat neúplný plán obranné jednoty, který navíc zůstal jen pouhým pokusem. Mnozí, jsouce 
spokojeni již s tím, čeho dosáhli, si už nepřáli nic víc, než jen nějakým ústupkem usnadnit 
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upřímný smír. Většina se v otázce o krajských sjezdech odloučila od svých vůdců a stavy pak 
svolily ke značné finanční pomoci.

13.39   Jezuitské pronásledování protestantů
Jak  se  však  brzy ukázalo,  generální  sněm nic  nevyřešil.  Evangelickým stavům nebylo 

v podstatě vyhověno v ničem a král Matyáše se zde ukázal v pravém světle, neboť se řídil ra
dami ministra  Khlesla a radikálních katolických pánů. Aniž si to král  Matyáš přesně uvě
domoval, svým postojem se na sněmu zasadil o ještě větší volné, nekontrolovatelné působení 
jezuitů a jejich agentů po celém Království českém. Vedoucí protestantské strany se proto spo
jili  s protestanty ostatních  habsburských  zemí,  neboť  očekávali,  že  Matyášovo zrádné  a 
uhýbačné jednání přinese brzy své ovoce. A to se skutečně i stalo. Extrémističtí, radikální ka
toličtí pánové pod vedením jezuitů, jak píše  Bílek, přestali respektovat závazný  Majestát a 
přes všechny své závazky znovu nutili poddané, aby chodili na mše a přijímali výhradně pod 
jednou způsobou.

Tak vlivem tohoto svobodného a nekontrolovatelného působení jezuitů začali Vilém Slava
ta, Martinic, Lobkovicové, pražský arcibiskup Jan Lohelius (1612 – 1622) a další ilegálně pro
následovat na svých panstvích protestantské poddané. Zabírali jim chrámy, kostely, nutili je k 
účasti na mši, zakazovali podávání pod obojí, mládež směla jen do katolických kostelů a kdo 
se nezřekl kalichu, nesměl se ženit ani vdávat. Nastoupilo opět mučení, pokutování a vyvlast
ňování pozemků a majetků.

Například  Slavata neudělil měšťanům v Jindřichově Hradci statut svobodného chrámu a 
naopak schválil čin jezuitů, kteří zabrali protestantský kostel pod obojím sv. Trojice i proti ne
malém pobouření  celého města.  Slavata na  podporu  této  loupeže  dokazoval,  že  Rudolfův 
Majestát nedává poddaným lidem právo držet nebo stavět kostely proti vůli vrchnosti. Potom 
na popud jezuitů roku 1616 Vilém Slava přísně nařídil, aby na jeho panstvích přijímala všech
na mládež obojího pohlaví oltářní svátosti jen podle římskokatolické liturgie, totiž pod jednou 
způsobou a aby nikdo, kdo by se nezřekl kalichu, nevstupoval v manželský stav a ani také 
v žádném městě neobdržel občanské právo.

Stejně tak pronásledoval Martinic protestanty na svých statcích nedbaje na jejich hrozby a 
varování ani na závazný Majestát. Na jeho Slánském panství byl od roku 1615 zvláště činným 
děkan na Smečně, Jan Ctibor Kotva, který pronásledoval protestanty a ústně i písemně je tvrdě 
kritizoval a pomlouval, zvláště pak Jednotu bratrskou, proti které napsal spis „Mumraj“, což 
bylo polemické pojednání plné nadávek. Také pálil jejich knihy, jako například roku 1615, kdy 
v bratrském kostele v Kněževsi posbíral dva a dvacet knih, které pak na bílou sobotu veřejně 
spálil na Smečně.

Radikální katolická vrchnost pak následovala příkladu těchto katolických vůdců. Na všech 
svých katolických a  později  i  prokatolických panstvích  stejně  jako  předtím na  všech  ko
runních panstvích byly protestantské knihy spáleny, nekatoličtí kněží byli znovu vypovídáni 
ze svých farností a nahrazováni katolíky. Právo, které bylo obyvatelům Království českého při
znáno a zaručeno Majestátem, bylo porušeno. Evangelíci si v korunních městech nesměli zři
zovat žádné kostely ani sbory. Navíc král Matyáš určil, že duchovní správa v korunních pan
stvích a městech náleží výhradně pražskému arcibiskupovi  Janu Loheliovi, kterého jsou po
vinni poslouchat i evangelíci. Lohelius pak dostal od krále Matyáše do své správy i všechny 
katolické a prokatolické farnosti,  na kterých si arcibiskup počínal stejně tak krutě a bezo
hledně, jako na svých soukromých panstvích. Všude, kam sahala jeho pravomoc, okamžitě 
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odstranil  protestantské  duchovní  a  nahradil  je  katolickými  kněžími  nebo  spolehlivými 
utrakvisty. Někteří poddaní, zvláště v Hrobě, se nechtěli vzdát své víry. Byli proto pokutováni 
a mučeni. Byli donuceni, aby prodali své pozemky nebo byli krutým způsobem ze svého byd
liště vyhnáni. Nebylo ušetřeno ani měšťanů ani defenzorů. Jejich oprávněné stížnosti král za
mítal s argumenty, že chce mít na svých statcích a v korunních městech tolik moci, kolik mají 
páni na svých statcích.

Proti  Jednotě bratrské,  luteránům,  kalvinistům,  husitům a dalším nasadili  jezuité novou 
taktiku  boje:  O  nekatolících  začaly  kolovat  různé  jezuitské  písemnosti  (letáky)  v hojném 
množství plné těžkých obvinění z čarodějnictví, bludů a pověr.

Také na  Moravě začal král  Matyáš potlačovat na radu a na naléhání vídeňského biskupa 
Khlesla nekatolickou stranu. Prostřednictvím kardinála Františka z Ditrichštejna dělal král to
též,  co  v  Čechách.  Nejvyšší  zemské  úřady byly zase  obsazovány výhradně  prověřenými, 
věrnými katolíky. Do rad královských měst byli bráni proti všemu právu a královskému slibu 
výhradně  katolíci.  Městské  rady v Brně a  Olomouci,  které  byly složeny výhradně  z kato
lických úředníků, začaly zajímat a věznit své nekatolické spoluobčany, kteří navštěvovali sou
kromé bohoslužby protestantské šlechty. Stejně tak byl trestán vězením i ten, kdo si do města 
pozval  nekatolického  kněze  buď  k nemocnému  nebo  ke  křtu.  Aby  nekatoličtí  měšťané 
nemohli v neděli navštěvovat venkovské bohoslužby, byly městské brány zavírány už v sobotu 
večer  a  v neděli  otevírány dlouho  po  poledni  nebo  až  pozdě  odpoledne.  V nekatolických 
vesnicích byly chrámy od katolické vrchnosti zapečetěny, v mnoha vesnicích proti právu došlo 
k odejmutí nejen kostelů, ale i domů a majetku farních nekatolíků a k předání toho všeho ka
tolickým farářům i  přesto,  že  v těchto  vesnicích  nebyl  ani  jeden  jediný katolík.  Katoličtí 
obyvatelé a kněží nedopouštěli, aby byla těla zemřelých pod obojí nejen z prostého lidu a pod
daných, ale i z protestantských pánů a rytířů pochovávána řádným způsobem. A pokud se tak 
přesto stalo a katolická vrchnost se o tom dozvěděla, bylo nařízeno mrtvoly ze země vykopat a 
ze hřbitovat odstranit. Aby se tomu předcházelo, museli nekatolíci podle nařízení převážet těla 
svých zesnulých často až několik kolimetrů cesty, při čemž byli provázeni posměchem a na
dáváním katolíků, že by dopřáli klidu a pokoje raději zvířatům a psům nežli kacířům.

Přísaha k Matce Boží a ke všem svatým byla od katolických úředníků přímo nekatolíkům 
vnucována, ačkoli právě toto konkrétně bylo sněmovním usnesením zakázáno. Nekatolickým 
vdovám nebývalo dopřáno se znovu provdat, jedině když přestoupily na katolickou víru. Ke 
svým dětem si nikdo nesměl najmout evangelického učitele a pokud by se toho někdo do
pustil, byl nekompromisně potrestán dlouhým a těžkým žalářem.

Mnozí katoličtí pánové své nekatolické poddané, když nechtěli odstoupit od své víry, vy
háněli ze svých statků a živností a nebo je často nutili navštěvovat katolické bohoslužby nemi
losrdným bitím a mučením. Katolická vrchnost také zakazovala poddaným platit desátky ne
katolickým kněžím, kterým byla od katolíků činěná všelijaká příkoří, například potupným na
dáváním na veřejnosti, kamenováním jich nebo i veřejným linčováním či bitím na veřejnosti.

S takovým „bohumilým“ úsilím byla prováděna „reforma“ (obnova) katolického nábožen
ství na Moravě za krále  Matyáše a za jeho prostředníka kardinála  Františka z Ditrichštejna, 
který nejvíce bojoval proti českým bratřím. Například jejich gymnázium v Chropini dal zbořit 
a zřídil tam katolickou školu, aby chropiňské okolí obydlené českými bratry a lutherány přive
dl ke katolické víře.

Utlačování nekatolických obyvatel po celém území  Čech a  Moravy se stupňovalo. Skrze 
městské úřady se katolíci dostávali všude k moci. Ve velkých královských městech, jako Brno, 
Olomouc,  Hradec Králové,  Jindřichův Hradec,  Plzeň a v dalších nastalo dokonce i věznění 
protestantských úředníků a měšťanů, pokud i přes zákaz navštěvovali protestantské bohosluž
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by nebo se z jakýchkoliv důvodů kontaktovali s nekatolickým duchovním nebo protestant
ským učitelem.

Protestantské školy byly zase zavírány nebo i přímo bourány. Jezuitské a katolické školy se 
začaly stavět v ještě větším počtu, než kdy předtím. Šlechtické rody  pánů z Ditrichštejna, 
Pernštejna, Lichtenštejna, páni Berkové, Lobkovicové, Haugvicové a další se z podnětů jezui
tů a projezuitských řádů – kapucínů, dominikánů a františkánů a s jejich pomocí snažily vší si
lou a všemi nelegálními a protizákonnými prostředky zavést co nejrychleji katolickou víru 
nejen na panstvích svých politických ochránců, například na  Bystřicku,  Telčsku,  Jaslovicku, 
Velkomeziříčsku,  Valašskomeziříčsku,  Jedovnicku,  Tovačovsku,  Bohdalicku,  Habřovansku, 
Vizovicku, Chropiňsku, ale i ve mnohých dřívějších protestantských moravských městech jako 
například v  Brně,  Olomouci,  Mikulově,  Holešově,  Opavě,  Jihlavě,  Znojmě,  Kyjově,  Býteši, 
Kostelci, Libavě a v dalších.

Jak dále píše Bílek, radikální, extrémističtí katoličtí šlechtici si roku 1615 předsevzali, že s 
pomocí jezuitů a projezuitských řádů násilně obrátí na katolickou víru všechny své poddané a 
nakonec celé české a moravské království. Začalo terorizování a týrání poddaných na nejvyšší 
možnou míru. Lidé bez rozdílu stavu, vzdělání, věku a pohlaví, kněží i laici byli pro svou víru 
bičováni, kamenováni, honěni psy, mučeni pomocí nástrojů, vyháněni z domovů, pronásle
dováni a štváni z kraje do kraje jak divá zvěř. Nastaly také intenzivní jezuitské misie, řízené 
zvláště z olomoucké a brněnské koleje do všech hlavních nekatolických měst a sídel, zvláště 
do Ousova, Habrova, Zdounek, Lulče, Broumovic, Klobouk, Dubu a do Vsetína. Jezuitské mi
sonáře posílal Ditrichštejn i na biskupské statky do Kroměříže, Moholnice, Svitav, Březové a 
do  Libavy. Například jezuita  Dingenauer z olomoucké koleje provedl ve  Vsetíně na panství 
Albrechta z Valdštejna (původně nekatolíka a konvertity na římskou víru) katolickou reformu i 
s pomocí vojska a to s takovým „úsilím“, že mu tyto vojenské církevní exekuce musel zakázat 
i sám zemský hejtman Karel ze Žerotína, který ve své náboženské snášenlivosti káral přehma
ty katolíků i nekatolíků.

Současně s katolickou „reformou“ (obnovou) se vzmáhal i protest a odpor všech obyvatel 
Čech a Moravy proti činěným příkořím moravským i českým nekatolíkům. Ke králi přicházel 
jeden protest proti řádění jezuitů za druhým a jedna stížnost na katolickou vrchnost za druhou, 
a to úplně ze všech stran. Ovšem marně. Slaboch Matyáš nechával jezuitům a radikálům ve 
všem jejich počínání zcela volnou ruku, neboť se jejich sílící moci obával stále více.

Přesto se však v sérii nevyřízených nebo odmítnutých stížností objevil světlý okamžik. Dne 
13. prosince 1618 podala nekatolická strana k zemskému sněmu v Brně stížnost s prosbou, 
aby přehmaty a nesrovnalosti byly zastaveny. Katolické stavy náhle uznaly stížnosti nekato
lických stavů za oprávněné a přislíbily, že učiní nápravu a že jejich přáním vyhoví. Jak Bílek 
píše, katolíci se totiž obávali, aby se nekatolické moravské stavy nespojily s Čechy proti své
mu panovníkovi. Že se toto spojení ještě neuskutečnilo, mohli katolíci děkovat hlavně Karlu 
staršímu ze Žerotína, který, ač se již roku 1615 vzdal hejtmanského úřadu, byl přeci jenom i 
nadále aktivně zapojen do veřejných záležitostí a na sněmech napomínal moravské i české 
stavy ke smíření s panovníkem Matyášem.  Češi však pevně trvali na tom, že pouze hájí svá 
práva a svobodu, kterou jim král navzdory všem škůdcům a nepřátelům království a nábožen
ství dal a potvrdil.
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13.40   Ferdinandův jezuitský boj
Rozzlobení protestantů v Čechách bylo již veliké a aktivita extrémistického křídla kato

lické strany zesílila ještě více, když v roce 1617 přijala tato radikální katolická strana za čes
kého krále arcivévodu Ferdinanda Štýrského (6. června 1617 byl Ferdinanad designován a 29. 
června 1617 byl korunován). Ferdinand splnil podmínku, bez které by nemohl být korunován, 
a sice, že potvrdil  Majestát císaře  Rudolfa II., což znamenalo, že náboženská svoboda měla 
trvat i nadále. Ovšem tento ústupek učinil Ferdinand s nevolí a s úzkostí, neboť měl obavu, že 
se tímto potvrzením náboženské svobody dostane do nebezpečí, protože ohrozí svoje spasení. 
Uklidnění získal teprve až na na výslovnou radu svých čtyř jezuitských rádců, kteří mu radili, 
že sice nikdo nemůže udělit  nebo schválit  náboženskou svobodu zakotvenou v Majestátu, 
aniž by tím nevzniklo nebezpečí pro jeho spasení, ale naštěstí, že žádný slib podmíněný pod
mínkou, která vede k šíření protestantského „kacířství“, není závazný a může se s čistým svě
domím porušit. Navíc jezuité Ferdinandovi radili, že přijetím hotového skutku (zde konkrétně 
schválení  Majestátu)  se  nedopouští  smrtelného  hříchu.  „»Ostatně,  co  prý  platí  vynucený 
slib?« »Chvála Pánu Bohu,« pravil Ferdinand Slavatovi, »že se toto mé korunování vykoná  
bez urážky mého svědomí.«“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 407).

Stejně tak se podmínkou náboženské svobody necítili zavázáni ani pánové Slavata, Marti
nic, Lobkovic a další radikálové z katolických řad, kteří se rádi prohlašovali za horlivé, věrné 
katolíky, což dali také okamžitě okázale najevo, když veřejně vyhlásili, že se oni sami necítí 
být tímto potvrzením Majestátu závázáni.

Ferdinand štýrský, který byl vychován u jezuitů v Ingolstadtu, se neodvažoval učinit žádné 
své rozhodnutí, dokud neměl od svých jezuitských zpovědníků a jezuitských rádců potvrzeno, 
že se při těchto rozhodnutích nedopouští hříchu. V době jeho nástupu na český trůn byl veden 
jezuitským zpovědníkem Villerym (1597 – 1619) a později Becainem a Lamormainem. Pokaž
dé to byli muži hluboce prosáklí fanatickými zásadami Tovaryšstva Ježíšova a totéž vyžadova
li i od Ferdinanda. Vídeňský jezuitský kněz Lamormain vypravuje, že jednou pohrozil císaři 
odepřením rozhřešení, jestliže by z lidských důvodů nechtěl učinit žádané opatření.

„Pod vlivem svého jezuitského zpovědníka Villeryho začal Ferdinand okamžitě bojovat ve  
svém novém království s protestantismem. (J. Huber: Les Jesuites, str. 180).

Učení jezuitů o „protestantském kacířství“ se nikdy nezměnilo a nikdy také nezmění. Fer
dinandovi byla neustále na každém kroku jeho vlády připomínána jezuitská zásada z Ingolsta
dtu, že „katolický vládce se dopouští hříchu, nechá-li kacířů bez trestu. Více se hřeší, když je  
vláda mírná, než když je násilí. Náboženská svoboda odporuje boží vůli a náboženská snášen
livost je příčinou všeho zla. Vší silou a všemi prostředky musí král podporovat činnost svaté  
inkvizice proti kacířům a odpadlíkům.“ Jezuité neustále  Ferdinandovi vštěpovali zásadu, že 
„on je vyslancem nebes, ustanoveným, aby na zemi uvedl mír vyhlazením odbojníků církve a  
bezbožníků.“ Po celý jeho život mu jeho zpovědníci připomínali tuto povinnost a kdyby váhal, 
ukazovali mu otevřené peklo. (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 407).

Zachované výpisky z jakési příruční knihy panovníkova zpovědníka svědčí o tom, v jaké 
škole byl Ferdinand vychován:

„»Protože vládcové jsou Bohem ustanovení ochránci svaté víry a církve, zda-li přihlížel cí
sař k tomu, aby se církvi dostalo opět jejího práva a aby poddaní vzdávali úctu duchovenstvu,  
farářům a vyšším úřadům? Zda-li nezdržoval činnost svaté inkvizice proti kacířům a odpad
líkům? Zda-li nezanedbával vykonávat její rozkazy a poskytovat jí potřebnou ochranu?

Protože cílem života je věčná spása, je panovníkovou povinností vést své poddané k dobré
mu životu, aby si zasloužili věčnou blaženost a nařizovat věci potřebné ke spasení. Vzorem 
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této vlády byla patriarchální neomezenost (absolutismus). Panovník ustanovený od Boha sice 
slyší  přání  poddaných,  ale  jeho vůle  je  všemocná.  Svobody stavů  jsou  jen  žalostným ná
sledkem náboženských rozkolů a nesvárů.«

»V zemích,  kde  existuje  několik  vyznání,«  (odpovídal  Ferdinand  roku  1609  štýrským  
stavům) »nevládne ani vzájemná důvěra ani milost nebeského Pána, ale důvěrou se rozmáhá  
vždy rostoucí zkáza a porušuje se politické blaho.«

»Poddaní a drobná šlechta,« (praví Ferdinand jinde) »mají  vyznávat totéž náboženství,  
jako jejich pán.«“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 407 – 408).

Král  Ferdinand postupoval  ve  všech  svých  zemích  přesně  podle  těchto  jezuitských 
pravidel.  Jeho heslem bylo:  „Legitime certantibus corona“ –  koruna přísluší  bojujícím za 
právo – a tomuto heslu vděčí i  za katolizační „úspěchy“ v prvních letech své vlády. Díky 
jezuitské výchově a díky jeho fanatické barokní zbožnosti založené na silném citovém vztahu 
k Panně Marii  a svatým a Kristu byla jeho katolizace vždy tak nečekaně prudká, násilná, 
represivní a tvrdě nekompromisní, že bez vážného odporu uvedl římskokatolickou víru ve 
všech svých vnitroevropských zemích, které byly od samého počátku „nakaženy kacířstvím“. 
Každého, kdo se mu postavil do cesty okamžitě zničil. A totéž měl v úmyslu, jsa povzbuzen 
svými úspěchy, provést i nyní v Čechách k nemalé radosti Lobkovicově, Slavatově a Martini
ce,  jenž  Ferdinanda oslavovali  jako  vládce,  který konečně přesně  vyhovoval  jejich  srdci, 
jejich plánům a přáním.

Celá tato ideologie o povinnosti katolického vladaře pečovat o katolickou spásu jeho pod
daných je výplodem morální teologie, „která byla od druhé poloviny 16, století intenzivně roz
víjena především v řeholním prostředí, velice výrazně kupříkladu v jezuitském řádu. Kompen
dia katolické morální teologie z přelomu 16. a 17. století uvádějí mezi povinnostmi vládnou
cích  (panovníků,  pozemkových  vrchností,  rodičů)  péči  o  duše  ovládaných  (obyvatel,  ven
kovských poddaných, dětí). Motiv zodpovědnosti panovníka za duše obyvatel jeho země proto 
není nijak výlučný, zcela stejně bylo přistupováno v procesu rekatolizace ke šlechtickým vrch
nostem – i ty jsou upozorňovány, že »každá vrchnost o spasení duší poddaných svých (majíce  
z nich před trůnem Božím počet vydati) pilně se starati povinna jest« (z dopisu tzv. reformační  
komise Anně Julianě Beřkovské z 23. prosince 1628).

Jestliže jsme upozornili na zájem jezuitského řádu o morální teologii, měli bychom také 
připomenout skutečnost,  že zpovědníci bývalého studenta jezuitské koleje v Ingolstadtu, ar
civévody Ferdinanda Štýrského, později  císaře a krále Ferdinanda II.,  byli  vybíráni právě 
z řad Tovaryšstva – P. Bartoloměj Villery (Bartolomeus Villerius), P. Martin Bekan (Martinus  
Beccanus) a samozřejmě i  poslední a nejznámější  z nich,  P. Vilém Lamormain (Gulielmus 
Lamormaini). Lamormain nastoupil do úřadu císařova zpovědníka a kazatele v roce 1624 a 
z tohoto roku je zachován i jeho dopis řádovému generálovi, v němž vyjádřil rozhodnutí uží
vat při zpovědi císaře příručku (zpovědní zrcadlo) sepsanou bývalým generálem řádu P. Clau
diem Aquavivou. Nesla název »Instructio pro confessariis principum« a byla určena speciálně  
pro zpovídání panovníků.

Toto rozsahem nevelké, ale obsahem významné dílko bylo nástrojem, pomocí něhož měli  
jezuitští zpovědníci dbát o správu duší svých mocných a urozených svěřenců. Bylo sepsáno  
obvyklou formou otázek, a je tedy velmi pravděpodobné, že Ferdinand II. při zpovědích odpo
vídal páteru Lamormainovi na následující dotazy: »Zda připustil, aby v jeho zemích vzrůstalo  
kacířství, nebo zda nezabránil, i když mohl, protivenstvím vůči katolickému náboženství? Zda  
byl ochráncem nebo příznivcem kacířů?« Takové otázky měly císaři neustále připomínat, že  
boj proti nekatolickým vyznáním je jeho přední panovnickou povinností. Není proto divu, že se  
poukaz  na  tuto  povinnost  objevil  i  v klíčovém rekatolizačním  dokumentu,  jímž  byl  patent  
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z roku 1627. Podle papežské kurie i podle španělských Habsburků měl císař působit v konfe
sijně rozdělené Evropě jako nekompromisní zastánce katolické víry, měl být její záštitou – a to  
od něj očekávali samozřejmě především v zemích, kde bezprostředně panoval, tedy na území  
habsburské monarchie. Zatímco u Ferdinandových předchůdců byl boj s nekatolickými konfe
semi v nábožensky složitém prostředí českých a rakouských zemí i Uher velmi komplikovaný a  
jeho  výsledky  byly  přinejmenším  problematické,  sám  Ferdinand  II.  mohl  díky  porážce  
stavovského povstání přikročit k nelítostné a plošně provedené rekatolizaci českých a rakous
kých zemí. A tak na uvedené otázky svého zpovědníka jistě s nejčistším svědomím odpovídal  
záporně.“ (J. Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace šlechty v Čechách..., str. 18 – 20).

V roce 1638, tedy rok po  Ferdinandově smrti pak mohl právem  Ferdinandův posledník 
jezuitský zpovědník, kněz Vilém Lamormain, hrdě vydat svou malou knížku „Ferdinandi II.  
Romanorum Imperatoris virtutes“ (Ctnosti římského císaře Ferdinanda II.), v níž pochvalně 
z pohledu  katolického  náboženství  a  jezuitského  řádu  popsal  panovníkovu  osobnost  a 
vlastnosti. Spokojený jezuita zemřelého císaře a odchovance ingolstadtských jezuitů oslavuje 
jako člověka plného kladů, ctností a jako „ideál správného katolického vladaře podle před
stav Tovaryšstva Ježíšova“. (J. Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace..., str. 84 – 85).

13.41   Uzákonění katolicismu – vše dovoleno
Hned po přijetí Ferdinanda za krále předvolala královská rada několik předních členů od

poru a ostře je pokárala.  Ferdinand byl rozhodnut postupovat proti všem, kdo se jemu nebo 
katolické církvi protivili. Tak byl okamžitě 5. října 1617 sesazen z vysoké funkce nejvyššího 
úřadu  karlštejnského purkrabí  vynášejícího ročně 8 000 tolarů  Jindřich Matyáš Thurn.  Na 
jeho místo nastoupil Jaroslav z Martinic, kdežto Thurn dostal jen úřední místo dvorního sudí
ho s platem 400 tolarů.

Radikální katolíci dostali od krále také nařízeno urážet, tupit a pomlouvat všechno, co s 
protestantskou vírou souvisí.  Toto povolení  vyšlo ve skutečnosti  od králových jezuitských 
zpovědníků. Nejvyšší zemští úřednící, extrémističtí, radikální katolíci se ihned dali do díla, 
které král nařídil iniciací jezuitů.

Čechami se proto nesly zprávy, že Luther byl zloděj, lupič, lhář, odpadlík, ďáblův kamarád, 
smilník a jeho učení, že je lstivé, bezbožné a falešné a jeho víra, že je čistá víra ďáblova. Pro
testanti byli zahrnováni potupami a urážkami. Byli prohlášeni za křivopřísežníky a nevěrníky.

V Kladsku nadávali jezuité protestantům do luteránských šašků, zlodějů a zrádců. Nekato
lická literatura byla  konfiskována a  ničena.  Protestantské chrámy a kostely byly zavírány, 
jejich hřbitovy rušeny.

V Horním Hlohově byli protestantští příbuzní katolíků veřejně od biřiců prohlášeni za kři
vopřísežníky a nevěrné lidi. Kněží protestantů pak byli udáváni, jejich knihy byly zakazovány 
a zabavovány, Rudolfův Majestát byl vyhlášen za hanebnou a neplatnou smlouvu. Protestan
tům byly odnímány jejich chrámy a hřbitovy a pokud se scházeli  potají,  byli  obviňovány 
z úkladů a ohrožování. Byli vězněni a na svobodu byli propuštěni teprve tehdy, když se zřekli 
své víry. Byli odstraňováni ze všech úřadů bez rozdílu důležitosti a všechna jejich místa byla 
vyhrazena odpadlíkům. Přestupy na úřední místa byly sjednávány za peníze. Důchody nekato
lických duchovních byly zabavovány.

Děti  protestantů nebo těch rodičů, kteří byli oddáni luteránským knězem, byly všeobecně 
prohlášeny za nemanželské. Protestantské rodiče pak byli uvězněni tak dlouho, dokud se ne
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zřekli své víry a jejich děti byly prohlášeny za sirotky a byly unášeny a zavírány do jezui
tských klášterů a kolejí, kde bylo jejich svědomí znásilňováno. Ovšem stejný osud potkal i 
mnoho takových dětí, jejichž protestantští rodiče byli ještě na svobodě. Děti byly jednoduše 
uneseny a zavřeny do jezuitských kobek v klášteřích a kolejí. Těžko lze popisovat a líčit, co se 
pak s těmito dětmi dělo. Smrt mnohých v jejich utrpení nebo při jejich mučení už byla jen mi
losrdným vykoupením a vysvobozujícím koncem.

Poddaní byli nuceni účastnit se katolických obřadů a museli se veřejně přiznávat k tomu, 
jak neskonale touží po návratu k římské víře. Pokud odpírali, byli v nejlepším případě vyhnáni 
nebo uvězněni. Katoličtí a jezuitští kněží rozněcovali všemi prostředky fanatičnost svých věří
cích a veřejně štvali proti všem vrstvám nekatolického a protestantského obyvatelstva. Zavr
hovali jakoukoliv náboženskou snášenlivost. Odmítali dávat rozhřešení vesničanům, kteří byli 
přítomni „kacířským“ křtům, svatbám nebo pohřbům. Zakazovali  smíšená manželství  a na 
udělení výjimky platila velmi přísná pravidla a to jen ve velmi vzácných případech.

Jezuité, jako například jezuitský kněz Ondřej, kázali, že „lépe je mít v domě čerta, nežli lu
teránskou ženu, protože ďábel může být vymícen zaklínáním a svěcenou vodou, zatímco na  
protestantské ženy nic neplatí a nepomáhá.“(T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 409).

Tak byly během krátké doby několika let zcela pošlapány všechny svobody a práva protes
tantů, za něž se král a císař zaručil svým Majestátem, svou autoritou a svým jménem.

13.42   Rok 1617 – odboj evangelických stavů
Hlavní úsilí katolické reakce směřovalo proti královským městům. Dne 4. listopadu 1617 

byl podepsán tzv. Restituční edikt. Týkal se pravomoci královských rychtářů v tom smyslu, že 
zde byly potlačeny téměř všechny obecní výsady a privilegia. Budoucí výhradně římskokato
lický rychtář měl ve všech shromážděních obce například sedat na předním místě, zkoumat a 
kontrolovat obecní účty, bez jeho vyjádření a konečného slova byla všechna usnesení obce ne
platná, dával svolení ke konání všech porad a stání apod. Všechno, co souviselo s nekato
lickým náboženstvím bylo ediktem zrušeno.  Edikt nařizoval uvedení katolické víry a všeho, 
co s tím souvisí do všech obcí Čech a Moravy (a později i do Německa a roku 1629 také do 
Dánska a Nizozemí). Zrušil všechno, co souvisí s náboženskou svobodou a s nekatolickým ná
boženstvím. Protestantům byly odebrány všechny přináležející kostely, sbory a církevní statky 
a dříve zabrané kláštery. Poprvé tak bylo v Čechách politické taktiky, která terpev později byla 
aplikována na Německo a na jiné evropské státy.

Sotva se trochu utišila bouře protestantů vyvolaná nařízením ze 4. listopadu 1617, vyšel 
náhle  nový dekret,  který zakazoval vydávání všech písemností  (spisů,  knih,  letáků,  kázání 
apod. tiskovin), které by se jakýmkoliv způsobem protivily katolické víře nebo by se stavěly 
proti proti katolické vládě, katolickým úředníkům, jezuitům nebo jejich duchovním. Současně 
byla přes tzv. Českou kancelář zavedena velmi přísná cenzura všeho, co se psalo a tisklo nebo 
bylo připraveno teprve v rukopisech. Kancelář dávala výhradní povolení k tisku a ke zveřejně
ní. Pokud se tomuto rozhodnutí kdokoli nepodřídil, byl okamžitě přísně potrestán pokutou a 
vězením nebo vyhnanstvím.

Všichni nekatoličtí úředníci ve všech městských úřadech byli nekompromisně sesazeni a na 
jejich místo nastoupila katolická rota, která často neuměla ani číst, ani psát a která vůbec ne
byla ve volbách měst a vesnic lidmi zvolena. Ty městské úřady, které se odvážily byť i jen ke 
slabému odporu, obdržely přísná napomenutí. Například písař a radní Nového Města pražské
ho, mistr Valentin Kochan z Prachové a žatecký primas Maxmilián Košťálek, kteří žádali jmé
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nem městského stavu na sněmu roku 1617, aby  Ferdinand před přijetím za krále potvrdil 
Majestát,  byli sesazeni z úřadu a nahrazeni katolíky. V Litoměřicích zase žádal podkomoří 
Purkhart Točník z Křimic, aby bylo městské právo uděleno dvěma katolíkům, kteří již delší 
dobu  rušili  svými  výstřednostmi  klid  a  pokoj  města.  Konšelé  to  pochopitelně  odmítli. 
Purkhart je zahrnul výčitkami a nadávkami, primasa a dvě radní osoby, mezi nimi mistra Pav
la Stránského dal uvěznit a držel je v žaláři tak dlouho, dokud jejich kolegové na radnici neu
stoupili. Potom hned při první reorganizaci rady byl jeden z těch dvou raubířů (nyní měšťanů) 
jmenován  Purkhartem za konšela i přesto, že neobdržel ani jeden jediný volební hlas a na
prosto nevyhovoval podmínkám zákona. Podobně tak bylo postupováno i v dalších městech.

Útisk a bezpráví  se  stalo  českému, moravskému a slezskému národu denním chlebem. 
Odevšad bylo slyšet pláč a nářky. Malostranští si v květnu 1618 ztěžovali na to, že královští 
hejtmané s nimi zacházejí jako se svými poddanými. Katolíkům se uděluje právo měšťanů na 
pouhé poručení z kanceláře nebo z komory nebo i jen na pouhé vzkázání, zatímco protestanté 
je nemohou obdržet  vůbec.  Jakákoliv reorganizace na úřadech byla vždy doprovázena ne
spravedlností a podovody vyvěrajícími z nenávisti vůči nekatolíkům.

Tímto nestydatým nátlakem, podvodem, zradou a nerespektováním zákona a práv nekatolí
ků se dostali na úřady samí stoupenci krále a dvora téměř ve všech městech. Když svolali de
fensoři roku 1618 všeobecný sjezd evangelické strany, aby protestovali proti útokům, které na 
evangelíky katolická strana dělala, mnoho měst se ze strachu již vůbec neozvalo nebo se pří
mo oddělilo od protestantských stavů s prohlášením, že kromě císaře nechtějí znát žádného ji
ného krále a že žádného jiného pána a defensora nepotřebují. Mnoho měst také přímo odmítlo 
na sjezd přijet s tím, že jim současný stav vyhovuje a že není třeba nic měnit. A když začaly 
být bořeny protestantské chrámy, sbory a kostely a houfně začaly být rušeny protestantské 
hřbitovy, naplnila se poslední kapka mlčenlivosti a trpělivosti evangelických obyvatel celého 
království.

„To byl signál k vypuknutí náboženské války, která příštích třicet let nechávala Evropu v 
nejistotě. Když nešťastné události v Praze roku 1618 daly podnět k otevřené vzpouře, pokusil  
se nejprve starý panovník Matyáš o kompromis, ale neměl dost síly k tomu, aby krále Ferdi
nanda, ovládaného jeho jezuitským zpovědníkem, přemohl. Tím byla poslední naděje na smíř
livé urovnání konfliktu ztracena.“ (J. Huber: Les Jesuites, str. 181 – 182).

Míra útisku a křivd, jimž byli protestanté vystaveni, byla dovršena událostmi ve dvou ně
meckých městech ležících na pomezí země, v Broumově a v Hrobě.  Broumovský opat,  Wolf
gang Selender zakázal tamnějším protestantům vykonávat bohoslužby v jejich evangelickém 
kostele, který byl roku 1612 nově postaven. K tomuto zákazu dostal výslovné nařízení krá
lovské rady. Obyvatelé však toho nedbali.  Defensoři se jich ujali,  takže nařízení královské 
rady, aby byl chrám uzavřen, nebylo realizováno. Ani nebylo uposlechnuto přísného rozkazu, 
který vydal  v Pradubicích zástupcům  broumovského obyvatelstva  roku 1617 král  Matyáš, 
když se vracel do  Vídně,  aby odevzdali  opatovi klíče od chrámu. Obyvatelé nejen neupo
slechli, ale chopili se i zbraní, když v březnu roku 1618 přijela do Broumova královská komi
se, která se snažila přimět broumovské k realizaci nařízení. Musela však odjet s nepořízenou. 
A i přesto, že osm předních měšťanů vyslaných do Prahy zde bylo okamžitě uvězněno, neu
stoupila obec od svého práva a od svého odporu vůči královské radě.

A stejně tak i v městečku Hrob dal pražský arcibiskup Jan Lohelius roku 1614 zavřít pro
testantský kostel, i přestože jeho právo na město bylo silně pochybné. Nespokojil se však jen 
s tím, že zakázal protestantům vykonávání bohoslužeb. Očividnější porušení zákona nastalo, 
když jim zakázal navštěvovat okolní chrámy a navíc ještě trestal  osoby, které se jeho ne
zákonným nařízením protivily. Jeho úředník, dr. Ponzon, se snažil přivést poddaný lid k řím
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ské víře vyhrožováním a týráním. Arcibiskup, jsa rozzlobený jejich „kacířskou zatvrzelostí“ 
nakonec rozkázal protestantský kostel (evangelický chrám) zbořit, takže byl ve třech dnech, 
11. – 13. prosince roku 1617, úplně srovnán se zemí.

13.43   Vypovězení jezuitů z Čech a české stavovské povstání
Tyto všechny události, jimiž katolíci v zásadě popírali  práva českých,  moravských a  slez

ských protestantů potvrzená Majestátem, způsobily veliké pnutí nejen v Čechách, ale i v Ně
mecku. Defenzoři podle privilegia, které jim povoloval a zaručoval Majestát, svolali do Prahy 
dne 5. března 1618 protestantský sjezd. Na něm Thurn přednesl stížnosti a žádosti evangelíků, 
dožadujících  se  spravedlnosti  a  náboženské  svobody  vyplývající  z  Rudolfových dekretů, 
Majestátu a  z  předkorunovačního slibu  Ferdinanda.  Sjezd současně obnovil  konfederaci s 
protestanty z okolních států a domáhal se pomoci a zakročení ostatních korunních zemí.

Požadavky byly předány jak císaři tak také králi Matyášovi. Evangelíci se v nich dožadova
li spravedlnosti. Sjezd byl pak odročen na květen, kdy stavy očekávaly královu odpověď. Král 
Matyáš přijal stížnosti evangelíků jen s velkou nelibostí a po projednání s arcivévodou Ferdi
nandem všechny požadavky nejen odepřel, ale dokonce s hněvem jim přísně zakázal konat ja
kékoliv další sjezdy a jakákoliv další shromáždění a pohrozil všem, kdo by neposlechli jeho 
rozkazu. Touto Matyášovou odpovědí byly stavy velmi rozhořčeny a uraženy. V odpovědi po
znaly taktiku a diplomacii královských místodržících, zvláště Martinice a Slavatu. Časem se 
skutečně potvrdilo, že tito dva a ještě další odpověď doopravdy sepsali, čímž jejich neoblí
benost v Království českém mezi prostými lidmi vzrostla ještě víc. Evangelické stavy zároveň 
získaly důkazy, že v pozadí za odpovědí jsou také jezuité a páni z Lobkovic, čímž vůči nim 
vznikla ještě větší nenávist a rozhořčení, než jaká byla před sjezdem.

Protestanti se rozhodli  nedbat zákazu krále  Matyáše a pevně se rozhodli  znovu sejít  v 
květnu roku 1618 tak, jak si to předtím odhlasovali. Spoléhali na zákon, který jim zaručoval 
obranu. K uskutečnění květnového sjezdu napomohlo i  urážení evangelických stavů a vy
hrožování ze strany jezuitů a katolických šlechticů, že budou stejně všichni  Ferdinandovým 
vojskem vyhubeni.

Jak píše Bílek, nedá se upřít, že značnou příčinou odboje byla osobní zášť a ješitné pletichy 
hraběte Thurna a jeho mnohých pomocníků, avšak soukromé ctižádostivé snahy by nebyly 
strhly většinu evangelických stavů, kdyby nebyli evangelíci ohrožováni spiknutím proti jejich 
náboženství. O tom nelze pochybovat. Dosvědčují to zákulisní pikle dvoru osnované prvním 
ministrem Khleslem, který se vyslovil pro násilné rozhodnutí zmíněné  Matyášovy odpovědi. 
Tyto pikle byly totiž od mnohých prozrazovány.

Tak například Pavel Michna, tajemník české královské kanceláře a pravý náčelník spiknutí 
katolické strany ohlašoval, že budou defenzoři pohnáni před soud, jen co se Ferdinand ujme 
vlády, Praha dostane stálou vojenskou posádku a pak nemine půl roku a všichni měšťané, že 
budou muset být katolíky. Také, že usnesení Rakouského domu je takové, aby v budoucnu ne
byla  trpěna  v evropských  Ferdinandových zemích  žádná  jiná  víra  než  katolická.  Jakub 
z Tepence, hejtman Královského mělnického panství se posmíval a tvrdil, že když nový král 
dosedne, pak že musí být všichni jednoho náboženství a že bude mnoho Petrů, kteří zapřou 
svoji víru. Na argument: „K čemu pak tedy král učinil přísahu?“, Tepenec odpověděl: „Když 
nebyl Ferdinand povinen podobnou přísahu dodržet v dědičných zemích, nebude povinen ji  
dodržet ani Čechům.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 412).
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Jistý krumlovský měšťan,  jezuita,  který se přestěhoval  do  Prahy,  protože byl pronásle
dován pro víru ve své obci tvrdil, že do pěti let bude v Praze stejně jako jinde. Všude, že bude 
jedna římská víra a nejvyšší mincmistr  Vilém z Vřesovic prorokoval, že  Thurn,  Šlik,  Vilém 
starší z Lobkovic a „Kozí bradka“ (Budovec) neponesou své prázdné makovice z Prahy domů.

Tyto výhrůžky byly poslední kapkou do poháru trpělivosti. Rozhněvaní protestantští šlech
tici se sešli 18. května 1618 v Praze a tím byl ve skutečnosti zahájen odboj, ke kterému byli 
odhodláni. Knížata sepsala prohlášení, které bylo následující neděli čteno městskými faráři 
z kazatelen ve všech kostelích celého království. Dne 21. května 1618 byl zahájen v Karolíně 
sjezd protestantské strany podobojí, na který tentokrát přišli zástupci téměř všech českých a 
moravských měst i přesto, že Slavata, Martinic a Lobkovic vyhrožovali a dělali všechno proto, 
aby na sjezd nikdo nepřijel a aby byl sjezd co nejvíce bojkotován.

První  den sjezdu minul  klidně.  Na sjezdu se knížata  rozhodla písemně odpovědět  krá
lovským místodržícím, králi  a také císaři,  co si o jejich chování a diktátu myslí.  Šlechtici 
jednali podle pravidla, že když není král s císařem zavázán dodržet Rudolfův Majestát, že ani 
oni nejsou povinni jejich rozkazy uposlechnout. Thurn a jeho přátelé viděli v tomto odboji 
navíc vhodnou příležitost k vykonání již dávno zamýšleného záměru, odstranit habsburskou 
dynastii, která prostřednictvím Slavaty,  pánů z Lobkovic a  Martinice českému národu jedině 
škodila. K tomu se odhodlali přinutit evangelické stavy třeba i mocí a překazit jakýkoli pokus 
o opětný smír mezi stavy a zmíněnými škůdci.

„Ale druhého dne zmocnila se shromážděných podrážděná nálada podněcovaná poplašný
mi zvěstmi o násilnostech chystaných vládou proti stavům. Vášnivý hrabě Thurn mluvil již ve
řejně o potřebě provést nějakou »demonstraci« proti nepřátelům Majestátu a v soukromí prý  
vykládal známým, že stavové musí některé své nepřátele vyházeti oknem. A téhož dne vůdcové  
stavovští,mezi nimiž byli i Budovec i Thurn, usnesli se na důvěrné schůzi v domě Smiřickém 
na Malostranském náměstí (u Montágů), že královští místodržící jakožto rušitelé Majestátu a 
nepřátelé stavů mají býti svrženi z oken královského hradu.“ (K. Krofta: Bílá hora, Tiskový 
odbor České státoprávní demokracie, Praha, 1918).

V  úterý  22.  května  1618  se  skutečně  sešli  stavovští  náčelníci  Henrich  Mates  hrabě  
z Thurnu, Václav Vilém z Roupova, Linhart Colona z Felsu, Oldřich Vchynský z Vchynic, Vác
lav Budovec a Albrecht ze Smiřic na tajné schůzce konané v domě Albrechta ze Smiřic (v Bíl
kově době se dům nazýval „U Montágů“) a dohodli se vydat na smrt své největší nepřátele, 
zvláště Martinice a Slavatu. Toto usnesení se zrealizovalo jako třetí pražská defenestrace hned 
následujícího dne ve středu 23. května 1618.

Když stavovští šlechtici hned časného ráno vyslovili na sjezdu veřejně svoji žalobu a obvi
nění na základě šetření shromážděných faktů a jasných důkazů, že Martinice a Slavatu jedno
značně považují za rušitele  Majestátu, byli tito škůdci shromážděnými prohlášeni za hlavní 
nepřátele českého státu a za ničitele obecního dobra a za odbojníky Království českého vůbec. 
A ještě téhož středečního rána 23. května pak byli tito agenti habsburského rodu a jezuitů i se 
svým tajemníkem Filipem Fabriciem v jejich hradní kanceláři obviněni hrabětem Thurnem a 
jeho přáteli z vlastizrady a po vynesení rozsudku byli vyhozeni z okna královské kanceláře 
ven do příkopu. „Třetí nesmiřitelný katolík Zděnek Vojtěch Popel Lobkovic úřadoval ve Vídni,  
další dva katolické členy zemské vlády Adama ze Šternberka a preláta Děpolta Lobkovice,  
kteří se nechovali k evangelíkům nepřátelsky, propustili povstalci v pokoji domů.“  (J. Fiala:  
Hrozné doby..., str 66).

Jak Krofta ve svém spisu shrnuje: „Usnesení to stalo se skutkem ve středu 23. května. Oz
brojení stavové nahrnuli se časně ráno do kanceláře královské (v druhém poschodí hradu 
královského), zasypali tam přítomné místodržící důtklivými stížnostmi a výtkami a prohlásivše 
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zvláště dva z nich, Martinice a Slavatu, za provinilé proti Majestátu, za své nepřátele, za ruši
tele  pokoje a  obecného dobra a blaha,  vyhodlili  je  oba a za nimi jejich písaře Fabricia  
oknem. Mimo nadání všichni tři zůstali na živu, pouze Slavata utrpěl těžší zranění. Ale násilný  
čin stavů tím nepozbyl svého revolučního rázu. Jeho význam byl tím větší, že nebyl spáchán ve  
chvilkovém vzrušení myslí,  nýbrž podle předchozího dobře uváženého rozhodnutí. Vůdcové  
stavů se k němu odhodlali s rozvahou, chtějíce tak přinutiti stavy k rozhodnému a jednotnému  
postupu proti dvoru. Jak Thurn pověděl, byli přesvědčeni, že stavům nezbývalo nic jiného než  
se buď vzdáti Majestátu, t.j. těžce vybojované náboženské svobody, nebo »extrema tentirem«,  
se pokusiti o nejzazší. Aby pak k tomu byli strženi všichni stavové, bylo třeba učiniti něco, co 
by jim znemožnilo váhání a ústup, bylo třeba spáliti za sebou mosty. Toho bylo defenestrací  
dosaženo.“ (K. Krofta: Bílá hora,...).

Třem vyhozeným se však nic nestalo, neboť spadli do měkkého smetištního hnoje, plného 
jakýchsi zetlelých a zpuchřelých papírových zbytků. První útočiště urychleně nalezli na Hradě 
v domě oddané katoličky, kněžny Polyxeny z Lobkovic, manželky nejvyššího kancléře Králov
ství českého,  Zdeňka Popela z Lobkovic.  Kněžna navíc sama osobně zabránila snahám po
vstalců zmocnit  se  Viléma Slavaty.  Mezi  katolíky je  také dodnes  v souvislosti  s touto  de
fenestrací  oslavována  Panna  Marie,  která  se  defenestrovaným  při  pádu  údajně  zjevila  a 
ochránila jejich životy a vedla je do toho domu.

Původcem této pověry je Vilém Slavata z Chlumu a Košmberka, který ve svých pamětech 
z 30. let 17. století k roku 1618 mimo jiné napsal: „V tom pak vejš dotčené osoby hraběte  
z Martinic  od země pozdvihly  a  jej...  po hlavě z okna ven do hlubiny zámeckého příkopu 
hanebně jsou vyhodili. Když on tak dolů letíce, ustavičně vždycky nejsvětější jména Jesus Ma
ria po několikráte pořád jedno za druhým silně vzýval, tak lehce jest na zem upadl, rovně jako  
by se posadil, tak že mu, z obzvláštní Pána Boha našeho, skrze nejsvětější blahoslavenné Pan
ny Marie přímluvu šťastně obdržené milostivé ochrany, ten přehrozný pád na zdraví jeho,  
zvláště  tak  hrubě  těžkého  těla,  skoro  nic  neuškodil.  Jakož  pak  od  některých  dobrých  a  
hodnověrných pobožných lidí to za jisté praveno a vyznáno bylo, že jsou právě tehdáž, jdouce 
z Starého Města pražského přes veliký most s procesí zpátkem zase do kostela, slove Matky  
Boží pod řetězem v Menším Městě pražském (na Malé Straně – pozn. aut.), při tom ponejprvé  
z okna kancelářského vyhozeném pánu v povětří se vznášející nejblahoslavenější Pannu Marii  
rodičku Boží, kterak jest ona, jakožto jeho nejpřednější patrona jej v tom pádu na svém rozta
ženém a podloženém plášti  v povětří  zdržovati  i  na zem tím lehčeji  ne tak padnouti  jako 
sednouti nechati, a tak od jisté právě tu přítomné smrti vysvobodíce při živobytí a dobrém  
zdraví  dobrotivě  zachovati  ráčila,  dobře  viděli.“  (J.  Mikulec:  Pobělohorská  rekatolizace 
v českých zemích, str. 12).

A tak bylo povstání zahájeno způsobem vskutku zcela nešťastným a naprosto nevhodným. 
Jak píše Skála, „den 23. května byl počátek a dvéře všech našich běd…“ (T.V. Bílek: Dějiny 
řádu..., str. 413). Thurn a jeho přátelé sice dosáhli svým činem výsledku, jaký chtěli, ale jeho 
následky byly v budoucnu pro celý národ katastrofální. A nejen pro celý národ, ale pro celou 
Evropu. Defenestrací se totiž rozpoutal veliký národní konflikt, který přerostl do české války a 
z ní nakonec vše s přispěním a podporou jezuitů přerostlo do evropské třicetileté války.

Ještě v ten den zformovaly evangelické stavy novou, prozatímní vládu složenou z třiceti 
velitelů zvolených po desíti z panského, rytířského a městského stavu a shromáždění stavů ji 
plně druhého dne schválilo. „Byli to většinou mužové dobré vůle, značného vzdělání a nema
lých  schopností,  ale  neměli  praktických  znalostí  potřebných  k  řízení  země  v  dobách  tak 
těžkých – jako nekatolíci bývali soustavně vzdalováni zemských úřadů – hlavně pak scházela 
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jim síla vůle a rozhodnost jednání a namnoze též nezbytná vytrvalost a obětavost.“ (K. Krof
ta: Bílá hora,...).

Dále stavy nařídily vojenskou pohotovost a shromáždění vojska, jejichž vrchním velitelem 
byl zvolen Thurn, hlavní původce a hlava povstání. „Zároveň bylo se zřízením direktorské vlá
dy usneseno postaviti do pole vojsko, jež se po způsobu tehdy obecně zachovávaném mělo  
skládat ze žoldnéřů najatých za peníze. Vedle tohoto nařízení byla sjezdem ustanovena také 
civilní pohotovost tím způsobem, že měl býti připraven k boji určitý počet domácího lidu pěší
ho i jízdného, vojensky ovšem nevycvičeného, ale později se od toho docela upustilo a pře
stalo se s verbováním žoldnéřského vojska. Než uplynul měsíc od defenestrace, stálo v poho
tovosti 3000 pěších a 1100 jízdních žoldnéřů, což byl na tehdejší poměry dosti značný počet, a  
koncem června sněm dovolil direktorům najmouti dalších 6000 pěšího vojska a 2000 jezdců 
tak, aby celá česká armáda vzrostla asi na 12.000 pěších a 4000 jezdců. Mezitím však i císař
ský dvůr,  vida pokroky revolučního hnutí  v Čechách, začal najímati  vojsko,  které v srpnu 
dostoupilo počtu asi 14.000 mužů. Vojenská síla obou stran byla tedy na počátku boje v létě  
1618 skoro stejná.“ (K. Krofta: Bílá hora,...).

Dále byli do všech okolních států, zvláště do Německa a Rakouska, vysláni poslové s uvě
doměním, co se v Praze děje a s žádostí o maximální podporu celého povstání za obranu ná
boženské svobody. „Ale již tehdy bylo zjevno, že boj nebude vybojován pouze mezi císařem a  
českými stavy, ale že budou do něho strženy i jiné evropské mocnosti a jeho výsledek, že bude  
záviseti také na tom, jaké spojence si zjednají obě strany a jaké pomoci od nich dosáhnou. V 
té věci se dařilo císaři lépe než českým stavům. Neboť pomoc, kterou Čechové mohli očekáva
ti od kurfiřta falckého a snad i od některých jiných protestantských knížat v německé říši se  
nemohla rovnati tomu, čím byli ochotni přispěti císaři mocný španělský král, jakož i správce  
španělského Nizozemí, arcikníže Albrecht, císařův bratr. Tím důležitější bylo pro Čechy, aby  
pro svůj podnik získali ostatní Matyášovy země nespokojené s jeho vládou. Čechové také ne
opominuli záhy o to usilovati, ale nevedlo se jim všude stejně. Zatímco jejich poselstvo vypra
vené do Uher nepochodilo, stavové obojích Rakous se od počátku stavěli na jejich stranu, či
níce překážky císaři  v jeho válečných přípravách proti  Čechům. Nestejně se  chovali  také  
stavové vedlejších zemí koruny české. Zatímco stavové slezští se stále rozhodněji klonili k Če
chům, na Moravě se stavěl velmi rozhodně proti spolku svých krajanů s odbojnými Čechy sám 
slavný Karel ze Žerotína. Jeho mocnému vlivu podařilo se překaziti na delší čas spojení Mo
ravanů s Čechy a udržovati je v nepřirozeném spolku s císařem. Tím však bylo zdrženo také  
spojení ostatních Matyášových zemí s Čechy, jež mohlo, kdyby se bylo uskutečnilo v čas, míti  
veliký vliv na výsledek zápasu. Českému povstání byla tak smutnou zásluhou velikého Mo
ravana zasazena první těžká rána, jedna z těch, jež nejvíce zavinily jeho konečný nezdar.“ (K.  
Krofta: Bílá hora,...).

Dne 25. května 1618 sepsaly stavy svou obranu (apologii), která obsahovala všechny jejich 
stížnosti a v níž na králi žádali odvolání jeho rozkazu týkajícího se broumovského a hrobské
ho kostela. Tyto nové žádosti byly králi Matyášovi okamžitě předloženy a když je opětně za
mítl, evangelická knížata se pustila do nekompromisního boje s katolíky. Všichni, kdo se ne
podrobili nové vládě byli prohlášeni za veřejné nepřátele a státní zrádce a byli ze země vypo
vězeni. Tento osud okamžitě potkal arcibiskupa a broumovského opata.

Tolerantní historik a dějepisec jezuitského řádu R.F. Miller k zákulisí císařské politiky ve 
střední Evropě a k jezuitským praktikám v době na rozhraní 16. a 17. století přináší následují
cí důležité informace: „…arcivévoda Ferdinand Štýrský, budoucí císař… jakmile nastoupil  
vládu ve Štýrském Hradci, začal se hned ve všem řídit radami svého jezuitského zpovědníka  
Štěpána Rimela. V roce 1571 mohl rektor vídeňské koleje hlásit generálovi řádu: »S naším  
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páterem Štěpánem jedná arcivévoda zcela důvěrně; i v nejmenších záležitostech ho žádá o  
radu, a tu také dostane… Kníže nám je velice nakloněn. Všechno, co mu páter Štěpán navrh
ne, také s velkou radostí provede.«

Opatření mladého arcivévody brzy ukázala, jakým směrem ho zpovědník ovlivňuje. Ferdi
nand prohlásil všechna práva, která jeho otec protestantům udělil, za zrušená a evangelické  
kazatele a učitele vypověděl ze země. Skutečně se mu podařilo štýrské stavy natolik zlomit, že  
protireformaci, která byla zaváděna stále energičtěji, již nekladly odpor.

Rimelovým nástupcem na arcivévodském dvoře v Hradci se stal páter Jindřich Blyssem, po 
jehož skonu přešel úřad zpovědníka na hradeckého rektora Bartoloměje Villera. Jeho poli
tický význam prudce vzrostl, když dal císař Matyáš korunovat Ferdinanda roku 1617 českým  
králem. V souladu s Villerovými radami začal Ferdinand energicky vystupovat proti protes
tantství i ve své nové zemi.

Tato akce vedla záhy k vypuknutí krvavé náboženské války, která v příštích letech sužovala 
celou Evropu. Poté, kdy »Pražská defenestrace« roku 1618 ohlásila výbuch otevřené vzpoury,  
chtěl starý císař Matyáš vyřešit spor napřed smírnou cestou; neměl však už dost energie, aby  
svůj úmysl prosadil proti vůli krále Ferdinanda ovládaného jezuitskými rádci, a tak padla po
slední naděje, že bude konflikt vyřešen pokojnou cestou.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a  
moc jezuitů, str. 419 – 420).

„Vojensky  se  Čechům dařilo  zpočátku  dobře.  České  stavovské vojsko vedené hrabětem  
Thurnem, dobylo počátkem listopadu 1618 dosti značného vítězství nad císařskými generály  
Dampierrem a Bouquojem, porazivši prvého u Pelhřimova, druhého mezi Veselím a Lomnicí.  
Koncem listopadu pak padlo město Plzeň, do té doby hlavní císařská bašta v západních Če
chách, do rukou hraběte Mansfelda, který jako generál artilerie předtím vstoupil do služeb  
českých stavů s pomocným sborem najatým od vévody savojského. Tyto první válečné úspěchy 
Čechů mohly býti dovršeny, kdyby se česká vojska byla mohla celou silou vrhnouti na nepříte
le a dáti se na pochod k Vídni. Kdyby se dokonce vojsko moravských i rakouských stavů bylo  
přidalo Thurnovi, byl by se císař, který tehdy měl po ruce jen asi 2000 mužů, ocitl v největší  
tísni a sotva byl by odolal spojenému nátlaku stavů, nemoha čekati na brzkou pomoc z Ně
mecka, Italie, Španělska nebo odjinud. Ale Moravané, ovládaní Žerotínem, dosud zachovávali  
věrnost císaři a svým příkladem zdržovali také Slezany od zjevného spolku s Čechy. Tím byl  
znemožněn Thurnovi důraznější postup proti Vídni, až nastalá zima donutila obojí vojsko k  
nečinnosti.“ (K. Krofta: Bílá hora,...).

„České stavy mezitím vydaly zvláštní výnos, kterým jezuity, v nichž spatřovaly původce ob
čanské války, vypověděly ze země. »My, páni, rytíři, Pražané, kutnohorští i zástupci jiných  
měst,« píše se v tomto pozoruhodném dokumentu, »víme všichni, v jak velkém nebezpečí bylo 
toto  Království  české povždy  od  doby,  kdy  sem byla  uvedena pokrytecká sekta  jezuitů.  A 
vskutku jsme nalezli, že původci všeho toho neštěstí jsou výše řečení jezuité, kteří činí vše pro  
to, aby se římský stolec upevnil a aby přivedli pod jeho moc a vládu všechna království a  
všechny země; kteříž k takovému účelu užívají  těch nejnedovolenějších prostředků; regenty 
mezi sebou štvou jednoho proti druhému; ve stavech jedné každé země, obzvláště takových,  
které jsou odlišného náboženství, zasévají rebelii a vzpouru; vrchnosti proti poddaným, pod
dané proti vrchnosti podněcují… Jelikož jsou takovým způsobem původci zla, kterým králov
ství trpí, zasloužili si vskutku právem, aby v řečeném království nebyli trpěni…«

Příkladu českých stavů následovalo brzy Slezsko a Morava a současně se k českému po
vstání přidali i uherští protestanté, podnícení energickou protireformační činností jezuity Pet
ra Pázmányho.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 420).
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13.44   Protestantský odboj proti jezuitům také na Moravě a ve Slezsku
Stejný osud jako arcibiskupa a opavského opata potkal také všechny české jezuity a celý 

jezuitský řád v  Čechách, neboť proti sobě popudili český národ všemožným utiskováním a 
pronásledováním všech těch, kdo nebyli katolíci.  České země přijaly zvláštní  opatření a 1. 
června 1618 slavnostně vyhlásily, že „všichni jezuité mají být vypovězeni, protože v nich viděli  
strůjce občanské války.“ (J. Huber: Les Jesuites, str. 180 – 183).

V dekretu vypovídající jezuity ze země je kromě jiného řečeno, že jezuité, stejně tak jako i 
všechny jezuitské školy, byly Království českému až doposud výhradně jen ke škodě a že svý
mi praktikami činili pouze všechny rozmanité pasti a úklady a že toto všechno činí beze změ
ny až do dnešního dne. Kromě toho, že ničili skrze své pomocníky ústavu a zákony království, 
zemské svobody a privilegia a obecný pokoj a mír. Dále, že jsou původci a příčinou mnoha 
zlého a že z těchto a z dalších popsaných důvodů je jim k vystěhování dávána lhůta pouze 
jednoho dne a že se do Království českého již nikdy nesmí vrátit zpátky.

Dekret měl 21 pečetí a byl realizován hned ráno v pátek 2. června roku 1618. Současně 
byly dány ke všem jezuitským kolejím, chrámům a kostelům vně i dovnitř silné vojenské 
jednotky, které hlídaly, aby jezuité z budov nic neodnášeli a neodváželi.

Na  jejich  úskočnou  žádost  o  prodloužení  doby  vystěhování  vznesenou  k  nejvyššímu 
purkrabímu Adamovi ze Šternberka a k nejvyššímu hofmistrovi Království českého Adamovi z  
Valdštejna pod záminkou, že jsou obyvatelům Prahy dlužní mnoho peněz a že dluhy ještě ne
splatili,  jim bylo jakékoliv prodloužení doby nekompromisně zakázáno. Evangelické stavy 
totiž velmi dobře věděly, že je to zase jen jejich další manévr jak získat čas, aby se mezitím 
stačili  rychle odvolat k císaři a vyžádat od něho vojenskou pomoc. Ostatních římskokato
lických řeholních řádů, které žily na území  Království českého v klidu a míru s obyvateli se 
tento dekret netýkal. Byl určen výhradně jezuitům.

Vystěhování  jezuitů  z Prahy (8.  června  1618)  a  následně  z  celých  Čech (např. 
z krumlovského kolegia 9. června, z hradeckého kolegia 6. června, z Kladska 13. června 1618) 
se však odehrávalo za současného respektování osobního majetku jezuitů. Nikdo jim nesměl 
při jejich cestě nic vzít, nikdo jim nesměl ublížit a všude jim měl být dán volný průchod. 
Mnoho jezuitů se usadilo na  Moravě v  Olomouci a  Brně, mnoho jich odešlo do  Štýrského 
Hradce nebo do Vídně.

9. června 1618 vyšel veřejný mandát o vypovězení jezuitů z Království českého, který byl 
rozeslán po celých  Čechách.  Mandát souhrnně zdůvodňuje, proč k zákazu jezuitského řádu 
nakonec došlo a proč došlo k jeho vystěhování z Prahy a z Čech. Současně varuje každého, 
kdo by chtěl jezuitům pomáhat, že bude prohlášen, tak jako jsou prohlášeni jezuité, za zrádce 
země, za škůdce a nepřítele Království českého a podle toho, že s ním bude i naloženo. Man
dát pamatoval i na to, že do české země nemá být jezuitský řád již nikdy znovu uveden, i kdy
by se o to jezuité snažili sebevíc. Mandát měl 50 pečetí.

Brzy na to se k jejich příkladu připojily Morava a Slezsko a vzbouřili se také protestanti z 
Maďarska, kde vládl železným prutem jezuita Pazmany.

2. května 1619 byla na  brněnském sjezdu protestantských moravských stavů ustanovena 
zvláštní vláda třiceti direktorů, kteří po vzoru Čech okamžitě vypověděli z Moravy jezuity a 
Albrechta z Valdštejna pro jeho věrolomnost. Dne 8. května 1619 byl rozkaz uveden do praxe. 
Brněnské kolegium opustili jezuité 11. května, z olomouckého kolegia odcházeli v rozmezí od 
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6. do 14. května 1619. Podle údajů z roku 1616 bylo celkem v Čechách a na  Moravě 278 
jezuitů. Pražská kolej u sv. Klimenta měla 55 osob, olomoucká kolej 51 osob, brněnská s do
mem noviců měla 100 osob, krumlovská 22 osob, chomutovská 17 osob, jindřicho – hradecká 
17 osob a kladská kolej chovala 16 jezuitů.

A protože ještě koncem roku 1618 nebyly  protestantské stavy Čech a Moravy dokonale 
propojeny a  sjednoceny,  a  protože  stále  hrozilo  ze strany katolíků  porušení  křehkého ná
boženského míru a celostátní převrat, ihned po smrti krále Matyáše v březnu roku 1619 přijaly 
stavy na generálním sněmu dne 23. května 1619 Konfederační akta, neboli  Ústavu českého 
státu. Česká reformace tak dala vzniknout prostřednictvím Konfederačních aktů první ústavě 
na evropské pevnině (ústavu měla ještě jen ostrovní Anglie). Česká koruna tím byla přeměně
na v konfederaci  rovnoprávných zemí  –  Čechy,  Morava,  Slezsko,  Horní a  Dolní Lužice – 
s možností svobodného připojení dalších zemí, přičemž se nejvíce počítalo s rakouskými ze
měmi a s Uherskem. V čele konfederace stál stavy zvolený panovník s omezenými pravomo
cemi a jako vůdce  protestantů a který měl být svými činy a rozhodnutími odpovědný zase 
stavům. Sněm pak sesadil z českého trůnu určeného Matyášova zástupce Ferdinanda II. a za 
českého krále  a  velitele  protestantské  Unie  v říši  římské  zvolil  26.  srpna  1619 kalvínistu 
falckého kurfiřta Fridricha V.  Falckého (Fridricha Falckého – Zimního krále), který stavům 
potvrdil všechna ústavou daná práva a výsady a zavázal se je respektovat.

Navíc vláda třiceti moravských direktorů vyslala ze svého středu do Čech vyslance, a dne 
23. července 1619 byla na pražském hradu uzavřena konfederace protestantských stavů mezi 
Čechy, Moravou a Rakouskem (Horní a Dolní Rakousy) a byla potvrzena moravskými stavy a 
jejich direktory na sněmu v Brně, který byl zahájen 12. srpna 1619. Tentýž sněm také rozhodl, 
že ze země bude vypovězen i Karel z Lichtenštejna (původně konvertita na římskokatolickou 
víru, † 12.2.1627) a kardinál František Ditrichštejn a mnoho dalších jemu podobných kato
lických extrémistických radikálů. Jejich statky, kláštery, kostely a pozemky byly zabaveny a 
vráceny protestantským stavům po vzoru českých stavů, kteří na základě sněmovního usne
sení ze dne 29. července 1619 zkonfiskovaly statky zpronevěřilých „synů vlasti“ a hlavních 
protivníků odboje k nahrazení škod způsobených císařským vojskem a zvláště pak duchovní 
statky z důvodu neplacení z nich kontribucí a příspěvků na zemskou obranu a válečnou vý
pravu (viz T.V. Bílek: Dějiny konfiskace).

„Povstáním získali evangelíci v českých zemích veškerou moc a převahu a možnost roz
hodně skoncovat s katolickou menšinou, jejíž někteří představitelé byli nástroji cizí politiky a  
neustálými původci náboženských rozbrojů a útisku evangelických poddaných. Zákrok proti  
této menšině by byl politicky celkem odůvodněný. Evangeličtí stavové však k němu nepřikroči
li. Předchozí porušování Majestátu a náboženský útisk z katolické strany vyvolávaly pochopi
telně mezi evangelíky nevraživost a sklony k odvetě. Na začátku povstání proto došlo na ně
kterých místech k projevům nepřátelství a násilnému vystoupení proti katolíkům, zejména tam,  
kde předchozí zákroky katolických vrchností vůči evangelíkům byly zvláště tvrdé – např. v  
Jindřichově Hradci, Mostě, Roudnici aj., sedláci vybili několik klášterů, jinak se spory omezi
ly na slovní půtky,  vypuzení katolických konšelů,  zabavení  kostelů ap. »Vítězní  protestanti  
urazili slovem, vyhrozili a neublížili.« (Winter, Z.: Život církevní v Čechách, I., 1895, str. 136).  
K bouřlivějším projevům došlo na některých panstvích Lobkoviců, kteří vynikali zvláště tvrdý
mi způsoby rekatolizace. Vedle uvedeného povstání v Roudnici, kde měšťané žádali povýšení  
mezi královská města, to byla Litomyšl, kde byl jeden římský kněz ztlučen, další ubit k smrti.

Vláda direktorů  podobné skutky  odmítla,  zakročila  však  proti  některým představitelům 
habsbursko  – katolické  reakce,  kteří  dříve  hrubě  rušili  náboženský  mír  a  zabavila  statky  
panovníka a jmění hlavních nepřátel stavovského odboje (např. Lobkoviců) a některých kato
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lických církevních ústavů. Zcela oprávněné bylo vypovězení cizí protireformační agentury –  
Tovaryšstva  Ježíšova,  k němuž  došlo  již  v  červnu  1618.  Konfederační  akta  o  rok  později  
ústavně zakázala do budoucna přítomnost a působení jezuitského řádu v českých zemí v ja
kékoli podobě. Z politických důvodů byl rovněž vypovězen pražský arcibiskup Jan Lohelius a  
několik dalších církevních hodnostářů. K podobným zákrokům došlo i v dalších českých ze
mích. Na Moravě bylo zrušeno olomoucké biskupství.

...Na vystoupení a činnost proti povstání doplatil katolický kněz P. Jan Sarkander. Sarkan
der na holešovském panství moravských Lobkoviců prováděl bezohlednou rekatolizaci a spolu  
se  svým  pánem  Ladislavem  Popelem  Lobkovicem  porušováním  zemských zákonů a  ná
boženského míru hojně přispěl k vyvolání napětí, jež posléze vedlo k výbuchu stavovského po
vstání. Proti  evangelíkům a povstání vystupoval ve spolupráci s Lobkovici i  politicky, pro  
podezření  ze  spolupráce  s  nepřítelem  byl  v  r.  1619  podroben  zpravodajskému  výslechu 
právem  útrpným,  na  jehož následky  zemřel. Výslech,  jemuž následovala  smrt,  neměl  ná
boženský, ale politický popud. Římská církev jej prohlásila za náboženského mučedníka a (po 
dlouhém otálení) v 19. století blahoslavila a v r. 1995 povýšila na svatého.

Všeobecné  pronásledování  římských  katolíků evangelická  vláda zásadně nepřipustila.  
Naopak Konfederační akta v duchu Kutnohorské smlouvy i Majestátu, jehož platnost byla po
tvrzena a rozšířena na všechny země České koruny, zaručovala náboženskou svobodu všem 
křesťanským církvím. Stavové pod obojí, kteří převzali veškerou státní moc, nezničili a nezru
šili svobodu katolického vyznání a prokázali, kdo byl skutečným nositelem náboženské tole
rance v českých zemích. Znovu se projevila morální a dějinná převaha české reformace – zá
sada  »víra je dar boží...«  pro ni zůstávala stále v platnosti. Toto výrazné a slavnostní po
tvrzení humanistických zásad  české politiky bylo o to cennější,  že bylo prohlášeno právě v 
době, kdy habsbursko – římská ideologie a mocenská politika nastupovaly s nesmlouvavou 
náboženskou nesnášenlivostí do rozhodného boje proti evangelickým Čechům. (Polišenský, J.:  
Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, 1970, str. 108).“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str.  
67 – 69).

Kromě Chomutova a Kladska se odchod jezuitů obešel bez jakýchkoliv pomst a zuřivostí 
civilního obyvatelstva. V Chomutově a Kladsku občané po odchodu jezuitů jejich koleje úplně 
vyrabovali a zpustošili, aby se do nich již nikdy nemohli jezuité vrátit.

Vzpoura protestantských českých, moravských a slezských stavů v podstatě vyvrcholila 26. 
srpna 1619 zvolením nového českého a moravského krále kalvínského vyznání, německého 
knížete  Fridricha Falckého. A tak se evangelická šlechta, která byla většinou odnárodnělá a 
částečně i německá, chopila zbraně, ovšem nikoli na obhájení a ochránění náboženské a poli
tické svobody, nýbrž, aby upevnila a rozšířila své výsady a svůj majetek.

Co těmto událostem předcházelo nebo je souběžně doprovázelo, shrnuje historik  Krofta: 
„Počátkem roku 1619 se udála na císařské straně významná změna. 20. března zemřel chu
ravý a slabý císař Matyáš a na jeho místo nastoupil mladý a neústupný Ferdinand II. Ačkoli  
jeho  schopnosti  byly  zcela  prostřední,  silným a  nebezpečným jej  činilo  jeho  hluboké  ná
boženské přesvědčení, jeho názor, že svoboda vyznání nekatolíků a nekatolických stavů je stá
lou urážkou Boha, a že každý ústupek učiněný nekatolíkům je hříchem. Jestliže se přece jen,  
ujímaje se Matyášova dědictví, smířlivě obracel k Čechům, slibuje jim zachovati jejich svobo
dy, nebylo možno věřiti v upřímnost toho slibu. Čechové se jím také nedali odvrátiti od na
stoupené cesty.

Jejich postavení se potom brzy zlepšilo. Po Slezanech a Lužičanech, kteří se k nim přidali  
úplně,  také  Moravané,  vymknuvše  se  vedení  Žerotínovu,  přešli  zcela  na  stranu Čechů (v  
květnu 1619). Jejich příkladu následovali stavové horno- a dolnorakouští. Tak se mohl Thurn  
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odvážiti nového vpádu do Rakous. Koncem května se přiblížil se svým vojskem až k Vídni a v 
prvních  dnech měsíce  června se  Thurn  zmocnil  dokonce  některých  vídeňských  předměstí.  
Nemoha však pomýšleti na pravidelné obléhání Vídně, jíž se dostávalo stále nových a nových  
posil a nejsa dostatečně podporován stavy dolnorakouskými, nastoupil Thurn již po několika  
dnech zase zpáteční pochod do Čech. Tam se mezitím druhé oddělení českého vojska tábořící  
v jižních Čechách pod vedením říšského hraběte Hohenloha ocitlo v nepříznivém postavení  
sesilováním zbrojné moci císařského generála Bouquoye. Na rozkaz direktorů mu vytáhl z  
Plzně na pomoc Mansfeld, ale byl na cestě Bouquoyem nadobro poražen (u Záblatí). Obrat  
válečné situace nepříznivý pro Čechy byl zase poněkud napraven návratem Turnova vojska z  
Vídně do Čech.

Než došlo k novým válečným činům, učinili Čechové další rozhodný krok proti habsburské  
dynastii. 19. srpna 1619 byl král Ferdinand II. jednohlasným usnesením generálního sněmu 
všech zemí koruny České sesazen z českého trůnu a za týden potom byl zvolen českým králem  
23letý kurfiřt falcký Fridrich, zeť anglického krále Jakuba I. a ředitel protestantské unie ně
meckých knížat. Posledního října přijel mladý král se svou manželkou a dvorem do Prahy a 4.  
listopadu byl slavnostně korunován na České království.

Mezitím nastal na bojišti neočekávaný obrat ve prospěch Čechů. Přidal se k nim odvážný a 
dobrodružný kníže sedmihradský Bethlen Gabor a s velikým vojskem jim táhl na pomoc. Zvěst  
o tom přiměla oba císařské vůdce Bouquoye a Dampierra, aby ustoupili z Čech a Moravy do  
Vídně. Za nimi postupovalo spojené vojsko českých a moravských stavů, jehož počet byl po
mocným uherským sborem rozmnožen koncem října na 35 000 mužů. Toto na tehdejší dobu 
veliké vojsko se přepravilo koncem listopadu u Prešpurku přes Dunaj a táhlo na Vídeň. Zdálo  
se, že císaři ve Vídni hrozí neodvratná katastrofa, ale štěstí bylo mu i tentokráte věrno. Po
vstáním katolického šlechtice v Uhřích byl Bethlen donucen se vrátit do Uher a spojené česko  
– moravské vojsko ustoupilo za Dunaj, aby zbytek zimy ztrávilo nečinně v severních krajinách  
Dolních Rakous.“ (K. Krofta: Bílá hora,...).

V průběhu povstání evangelických stavů však došlo k rozkolu mezi evangelickými šlechti
ci, měšťany a poddanými. Měšťané ve většině královských měst se jen s nevolí a naprostou 
neochotou účastnili evangelického povstání, neboť si byli vědomi, že šlechtici pro ně nic neu
dělají. S ještě větším odstupem se měli ke šlechticům poddaní, kteří nejvíce toužili po zrušení 
poddanství, což jim šlechtici odmítli a tudíž věděli, že povstáním nic nezískají a že se pro ně 
osobně jejich postavení ve společnosti nezlepší. Propast mezi evangelickými stavy a prostými 
lidmi a střední vrstvou se neustále zvětšovala. Jak Bílek dále píše, zachovala se žádost selské
ho lidu ke zvolenému králi Fridrichu V., která mu byla podána při jeho vjezdu do Prahy a kte
rá je prodchnuta zármutkem a nepokojem. Sedláci v ní píší: „Ať je to kdokoli, kdo začal tuto  
záležitost, nenalezne milost před Bohem. To neštěstí musíme trpět po celý svůj život a nejen  
my sami, nýbrž i naše děti, naše ženy a ti, kdo ještě nejsou narozeni.“ (T.V. Bílek: Dějiny řá
du..., str. 478).

Proto v boji protestantských stavů proti  Ferdinandovi II. nebojovaly selské houfy, které 
byly vítěznou silou Táborů. Byly dokonce chvíle, kdy utrpení poddaného lidu bylo natolik 
kruté, že se lidé ze toufalství bouřil proti všem, proti katolíkům i proti protestantům. Tak na
příklad v létě roku 1619 se sedláci žateckého kraje, kteří byli hrozně utlačováni od Mansfel
dových žoldnéřů, chopili zbraní proti svým trýznitelům a povraždili mnoho vojáků. Podobné 
události  se  seběhly v září  téhož  roku na  Táborsku,  rovněž  následkem sužování  obyvatelů 
Mansfeldovým vojskem. V bechyňském a  prácheňském kraji povstalo na čtyři tisíce sedláků, 
kteří se ozbrojili a pod vedením několika zchudlých zemanů se přeměnili na silnou vojenskou 
jednotku, které se všichni obávali. Několik dnů před bitvou na Bílé Hoře plenilo na sedm tisíc 
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sedláků v žateckém kraji tvrze a zámky, vraždilo šlechtice a hrozilo pomstou sousedním měs
tům, pokud se k nim nepřipojí.

Za takových okolností pak není nic podivuhodného, že povstání bylo přemoženo. V osudné 
bitvě na Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620 nebojoval nadšený český lid. Tento lid byl ve sku
tečnosti již jen otrokem, který se zmítal v depresích, zoufalstvích, nenávisti, zklamáních, za
hořklosti a bezvýchodnosti. Bylo naprosto nemožné u tohoto lidu hledat ochotu a obětavost 
pro  boj  za  náboženskou  a  politickou  svobodu,  když  ji  prostí  obyvatelé  království  sami 
nemohli nikdy mít, jedno, zda pod tím či oním pánem. Na Bílé Hoře bojovalo většinou ně
mecké panstvo se svými poddanými, tedy nikoli zapálení a obětaví potomci husitů, ani tam 
nevelel žádný Jan Žižka nebo Prokop Holý, nýbrž cizí knížata a páni a to hlavně najatým žol
dnéřům. Není proto nic divného, že v několika hodinách bylo vojsko odbojných stavů po
raženo od silně početného a dobře organizovaného císařského vojska. Neschopný panovník 
Fridrich V. Falcký utekl hned po této porážce z Prahy a v doprovodu s ním zároveň ujeli ze 
země mnozí z nejpřednějších původců povstání. Útěk  Zimního krále a stavovských politiků 
znamenal rozklad povstání a přiznání úplné porážky. Zem byla zanechána na pospas vítězi, na 
jehož rozmarech a milosti pak závisel osud celého českého národa, právě toho národa, který 
se před dvěma sty lety ubránil téměř celé Evropě.

Tak  postupně  přivedla  evangelická  šlechta  svým chováním celou  zemi  do  revolučních 
zmatků a svým neorganizovaným povstáním plné sobeckých zájmů nakonec připravila český 
národ o samostatnost,  o  práva  a  o  politickou a  náboženskou svobodu.  Svým přehlížením 
utrpení prostých lidí nakonec způsobila přesně to, co nechtěla: Definitivní konec všem nadě
jím na samostatnost, potlačení svobody, nástup nového utrpení, vítězství katolické církve, vlá
du jezuitů a nástup neomezené moci a samovlády.

Smutné následky této  vzpoury,  zvláště  trestání  všech,  kdo se v ní  jakýmkoli  způsobem 
účastnili  a nové, ještě horší  utrpení nekatolického obyvatelstva jsou vylíčeny v knihách od 
T.V. Bílka: Dějiny konfiskací a Reformace katolická v Čechách r. 1620.

13.45   Tajný návrat jezuitů do Čech
Jezuité ovšem zemi neopustili nadlouho. Využili povstání evangelických českých a morav

ských stavů a poté náhle vzniklých revolučních zmatků v zemi a postupně se vraceli zpátky do 
Čech i na Moravu. Jak píše Bílek, jezuité vůbec nedbali rozkazu direktorů a zpět do Čech se 
potají a v přestrojení začali vracet již roku 1619.

V této době sedláci, měšťané a prostí obyvatelé propadli nezvládnutelnému chaosu. Někde 
se válčilo s katolíky, jinde se zase drancovaly české a moravské hrady a různá panství a někde 
se obyvatelé dokonce postavili na odpor protestantským knížatům. Nikdo si pro různé místní 
boje, bouře a povstání různých skupin a vojsk neměl čas uvědomit, co se vlastně děje. Všude 
vládla nejistota, nervozita, podrážděnost, dokonalý zmatek a agresivní výbojnost. A tak lidé 
ani nevnímali, že ze strany jezuitů došlo k porušení dekretu o vyhnání jezuitského řádu a že se 
vrátili potají zpátky do Čech.

Nejdříve se nastěhovali zpět do krumlovské koleje. 10. června 1619 porazil  Ferdinandův 
vojevůdce Bukva (Bouquoy) početné sedlácké a polovojenské vojsko u Netolic a obsadil Čes
ké Budějovice a Krumlov, to je města, která zůstala Ferdinandovi věrná. Bukva pak jednomu z 
jezuitů, kteří byli v jeho vojsku, odevzdal listinu, která jménem krále nařizovala krumlovské
mu senátu, aby byly jezuitům ihned odevzdány klíče od jejich krumlovské koleje. Zároveň 
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tento vojevůdce vyzval rektora koleje, který spolu s dalšími jezuity čekal na příhodnou dobu 
v Pasově, aby se on a jeho tovaryši vrátili okamžitě zpět do Krumlova převzít kolej.

Rektor nemeškal a už 6. srpna 1619 se vydal spolu se třemi jezuitskými knězi a dvěma 
jezuitskými mnichy na cestu a dne 10.  srpna 1619 dorazila skupina krumlovských jezuitů 
zpátky do své koleje. Královský velitel hradu mezitím od  Bukvy obdržel rozkaz, aby vydal 
jezuitům ihned po jejich návratu veškerý plat, který jim zabaven a byl posud zadržován. Z ná
vratu jezuitů se nesmírně radovali katolíci, zatímco část nekatolíků se zcela otevřeně hněvala 
a část nekatolíků se jen divila jejich drzosti a opovážlivosti, při níž riskovali svým životem.

Brzy bylo v krumlovské koleji deset jezuitů a sotva kolej upravili k obývání, dali se ihned 
do své obvyklé práce. Kázali česky a německy, zpovídali, otevřeli i školy, ve kterých vyučova
li ve třech neb čtyřech třídách a obnovili Mariánské družstvo, do kterého přestoupilo mnoho 
měšťanů, kteří  ovládali  latinu.  Jezuitské úsilí  o obnovu katolického vyznání v Krumlově a 
jejich taktika s Mariánským spolkem přinesla svoje první ovoce.  Krumlovští měšťané se do
hodli na tom, že napříště nikdo nebude moci dosáhnout měšťanství a obdržet trvalý pobyt 
v Krumlově, pokud by se nepřiznával ke katolické církvi. Na základě tohoto usnesení a roz
hodnutí měšťanů získali jezuité dva luterány a jedenáct utrakvistů. Jejich počet neustále rostl, 
takže počátkem roku 1620 již registrovali jezuité přestoupení 33 luteránů a 71 utrakvistů na 
katolickou víru. Novými jezuitskými přírůstky také sílila i samotná jezuitská kolej.

V této době přiměli jezuité městského krumlovského děkana k tomu, aby podával oltářní 
svátost  jen  pod  jednou  způsobou.  Touto  taktikou  jezuité  roznítili  v katolících  ochabující 
zbožnost, k čemuž nemálo přispěla také údajná vyšší zázračná moc, která se prý objevila ve 
voskovém obrázku beránka božího, který obdržel od jezuitů jakýsi vznešený měšťan. Když 
byl totiž (podle jezuitů) tento muž natolik sklíčen nemocí svého ducha, že úplně pozbyl smys
lu, vzpomněl si onen muž na obrázek, který nosila na krku jeho nevlastní dcera a žádal, aby 
mu byl pověšen na krk. Jakmile se to stalo, ihned nabyl úplně svého smyslu. Naproti tomu 
jeho dcera, nyní bez obrázku, dostala brzy na to veliké bolesti hlavy a zimnici, avšak její zá
hadná nemoc okamžitě zmizela, jakmile si pověsila na krk podobný obrázek, který ji poslali 
jezuité. Stejných voskových obrázků používali jezuité již před svým vypovězením z Čech ve 
všech  městech,  kde  měli  koleje  a  to  nejenom k uzdravování  různých nemocí,  ale  i  k za
říkávání, zavrhování a k vyhánění zlých duchů. Z mnoha případů, které vypráví jezuita Sch
midl ve své  Historii Societas Jesu, část II. vybírá prof  Bílek tento: „V Olomouci byl roku 
1606 po celou noc od ďábla strašně trýzněn, bit a fackován jakýsi voják, přestože ani on ani  
jeho druhové tohoto zlého ducha neviděli, ale jenom jej slyšeli, jak kráčí po světnici, působí  
hřmot a rachot a ubohého bije a fackuje. Tento voják byl ale od pokušitele a trýznitele vysvo
bozen okamžitě, jakmile si na kr zavěsil obrázek beránka božího, který dostal od jezuitů. (Sch
midl, Hist.S.J., part II., str. 436).“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 480 – 481).

Stejně tak se objevila prý i zázračná moc v obraze „blahoslaveného“ Ignáce. Díky obrazu 
údajně zmizelo v mnoha domech měšťanů zjevování se duchů zemřelých osob, jimiž byli zne
pokojováni i za bílého dne. Obraz musel být přibit na dveře oněch stavení. Tomuto zázraku se 
prý velmi divili nejen katolíci, ale i samotní „kacíři“, jak píše  Schmidl, Hist.S.J., část III.,  
str. 191 – 192.

Jezuité svůj uzdravující obraz aplikovali snad na všechny nemoce a zranění. Jak Bílek, ci
tující jezuitského historika  Schmidla píše, „skvostný a drahocenný obraz zakladatele řádu 
Ignáce, i když ten tehdy ještě nebyl prohlášen ani za blahoslaveného, daroval papežský vy
slanec kardinál Spinelli do kostela pražské koleje sv. Salvatora již roku 1603. Brzy potom se  
stal  obraz zázračným, což Schmidl v Hist.  S.J. prov. Boh. part II.  a III. dokládá mnohými  
příklady, z nichž zde uvedeme jenom několik: »Roku 1608 měla jakási panna nohy tak bolavé,  
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že nemohla z domu ani vylézt. Marně užívala všelijaké prostředky, až se konečně na základě 
rady svého přítele obrátila k blahoslavenému Ignácovi, kde nalezla své útočiště. K tomu ve fi
nále zapalovala denně před jeho obrazem v chrámu sv. Salvatora tři voskové svíčky a modlila  
se třikrát Otčenáš a Zdrávas. Již pátého dne se jí zavřela nejhorší rána na pravé noze a po  
čtrnácti dnech se jí uzdravila i druhá noha.« (Schmidl, Hist. S.J., II., str. 497). »Manželka  
místodržitele Adama ze Šternberka, Marie Maxmiliána rozená Hohenzollernová, byla roku  
1612 osvobozena od různých strašidel, která děsila její dům a rodinu a to tím, že jezuité přibi
li na dveře jejího domu obraz bl. Ignáce. Jejímu malému synovi Františkovi zhnisal pupík,  
který potom vyhníval, takže veškerá pomoc lékařů byla marná. Po třech týdnech se uzdravil  
jedině tím, že jeho matka v chrámě sv. Salvatora zavěsila před obrazem Ignáce lampu.« (Sch
midl, Hist. S.J., II., str. 659). »Stejně tak vypudili jezuité tímtéž obrazem roku 1613 zlého du
cha, který prováděl své rejdy, působil hřmot a zanechával po sobě, jak to jezuité zanalyzovali  
a vyzkoumali, na podlaze v místnosti domu jakéhosi kacíře, jehož dva synové chodili do jezui
tských škol, náhodně roztroušené stopy kozla nebo telete poprášené moukou. Pekelný rej pře
stal ihned, jakmile byl postaven obraz Ignáce do dveří té místnosti.« (Schmidl, Hist. S.J., II.,  
str. 687). A konečně Schmidl vypravuje také více případů, v nichž byl ženám, které již několik  
dnů rodili ve velikých bolestech a nemohly porodit, položen na jejich plod obraz Ignáce a ony  
šťastně okamžitě porodily. Z těchto příběhů je nejzajímavější tento: »Rodila prý jakási žena 
již po tři neděle (!) v hrozných bolestech a veškerá pomoc byla zcela neúčinná. Až konečně 
porodila beze vší pomoci ihned, jakmile onen obraz položili na její břicho jezuité.« (Schmidl,  
Hist. S.J., II. str. 687).“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 481).

Touto taktikou zázraků pěstovali a šířili jezuité pověrčivost a pověrečnost mezi všemi čes
kými katolíky. Lidé mající skutečné spojení s Bohem a čistou biblickou víru však museli vel
mi snadno tuto taktiku prohlédnout i v tehdejší době.

Kromě  toho  věnovali  jezuité  v Krumlově nemalou  péči  nemocným  vojákům  a  svou 
přímluvou u státní  moci zachránili  život sedmi vojákům, kteří měli  skončit  na šibenici.  A 
k osvobození  krumlovského  okolí  od  nájezdů  nepřátelského  vojska  přispěl  i  rektor 
krumlovského kolegia. Nepřátelské vojsko bylo vysláno od stavů Horního Rakouska na pomoc 
Čechům a obsadilo města  Rožmberk a  Vyšší Brod. Avšak rektor krumlovské koleje se spojil 
s Bukvou a na jeho žádost okamžitě přitáhl se svým vojskem ke Krumlovu z města Písku, kte
ré 26. srpna 1619 drancoval a pálil a když vyhnal nepřátelské vojsko z Rožmberka i z Vyššího 
Brodu, nechal v Krumlově značnou část svého vojka jako krumlovskou ochrannou posádku.

Činnost jezuitů byla však i přes dílčí úspěchy více méně neustále místní a velmi opatrná. 
Mnoho jezuitů, jež se potají postupně vrátilo zpět a usadilo se prozatím v Českém Krumlově, 
si totiž dělalo naději,  že se potají  navrátí i  do ostatních kolegií  Království  českého.  Avšak 
oproti  jejich očekávání se zdálo,  že jejich záměr bude zmařen,  neboť se mezitím utvořila 
konfederace mezi zeměmi Království českého a uherského a stejně tak i s  rakouskými stavy, 
která získala konečnou podobu odsouhlasením v Prešpurce na obecném sněmu dne 15. ledna 
1620. Navíc stavy  Království  českého schválily na generálním sněmu dne 25. dubna roku 
1620 článek konfederace českých, moravských, slezských, uherských a rakouských protestantů  
č. XIII., který pod nejpřísnějšími tresty zakazoval jakýkoliv pobyt jezuitů a existenci řádu v 
celém  Království českém a v přilehlých, sjednocených zemích celé  konfederace. Nikdo zde 
bez rozdílu věku, pohlaví, urozeného stavu a příslušnosti k národu nesměl jezuity přechovávat 
ani žádným způsobem jakkoli podporovat. Za porušení hrozila těžká pokuta a celoživotní vy
povězení ze země.

Nicméně jezuité od svého záměru neupustili a využili vojenských operací a příchodu vojá
ků do Čech ve svůj vlastní prospěch a přimísili se do vojska. Přišlí jezuité se pak okamžitě 
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stáhli do ilegality a nově přícházející se v přestrojení vydávali většinou za osamocené císařovy 
vojáky nebo za obchodníky a kupce. 12. října 1620 tak táhlo na Prahu císařské vojsko, které 
bylo ve skutečnosti plné jezuitů doufajících, že se budou moci ve vojenském přestrojení vrátit 
do všech svých bývalých kolejí po celých Čechách. Mezi těmito vojáky byli také lektoři vy
sokých jezuitských škol, profesoři pod přísahou 4. stupně, jezuitští učitelé, základní řádové 
tovaryšstvo a další členové řádu.

To můžeme vidět i na příkladu bývalého rektora pražského staroměstského kolegia, jezui
tského kněze  Valentina Koronia (Valentinus Coronius), který na příznivou dobu návratu do 
Čech, o níž nepochyboval, že přijde, čekal ve  Vídni. Právě toho dne 12. října roku 1620 se 
Koronius se  svolením provinciála  Rumera přidal  v přestrojení  k císařskému vojsku  a  táhl 
s ním do Čech přímo do Prahy. Sebou si nesl listiny od císaře Ferdinanda II., které jeho a celé 
Tovaryšstvo Ježíšovo doporučovalo veliteli  Maxmiliánu Bavorskému a  Bukvovi.  Cestou se 
několikrát zdržel a proto zpráva o vítězství císařského vojska na Bílé Hoře (8. listopadu 1620) 
dostihla  Koronia ještě v Pasově. Okamžitě se s družinou hraběte  Adolfa z Altanu a s dalšími 
jezuity – knězem Vítem Joanidem a mnichem Ondřejem Kruspekem – vydal znovu k Praze. 
Cestou se setkal na Zelené Hoře s Maxmiliánem, který se vracel se svým vítězným vojskem 
do Bavorska a který Coroniovi vydal 20. listopadu 1620 písemné doporučení ke královskému 
komisaři a budoucímu místodržiteli, knížeti Karlovi z Lichtenštejna.

Do Prahy dorazila Coroniova skupina příslušníků jezuitské staroměstské koleje dne 22. lis
topadu 1620. Zde Coronius zastihl dva jezuity z německé provincie, kteří dva roky doprováze
li Bukvovo vojsko, kde si vydobyli zvláštní zásluhy. Také se zde setkal se dvěma nemocnými 
řádovými bratry, kteří vykonávali s jinými dvanácti jezuity vydatnou, „nápomocnou“ službu 
celému bavorském vojsku. Když například začala bitva na Bílé hoře (jak vypravuje kanovník 
antorfské kapitoly), začal jezuitský kněz Hendrych Fic Simon, který stál hned vedle vrchních 
velitelů Maxmiliána Bavorského a Bukvy, zpívat latinskou píseň Salve regina coeli, na níž oba 
dva vojenští velitelé odpovídali. Svým náboženským zápalem roznítil jezuita oba dva velitele 
natolik, že jezuitskému knězi uvěřili, že jde o „posvátný boj“, k němuž jim údajně dával i 
různá znamení.

Následujícího dne 23. listopadu 1620 na svátek sv. Klimenta, patrona staroměstské koleje 
s jezuitským kostelem sv. Salvátora, byli jezuité uvedeni slavnostně zpět do tohoto staroměst
ského  Klementina.  Tím začal jeden z nejvýraznějších procesů katolizace – navracení kato
lických chrámů do rukou katolíků a zabírání kostelů, které už několik století nebyly vůbec ka
tolické.  Například ihned po  Bílé  hoře byl znovu uveden do římskokatolické podoby, tedy 
znovu vyzdoben obrazy, sochami, kříži, relikviemi, monstrancemi, krucifixi, svěcenou vodou, 
svěcenými svícemi a dalšími náboženskými předměty podle katolické liturgie, zvyků, tradic a 
obřadů arcibiskupský a  korunovační  Chrám sv.  Víta zabraný v prosinci  1619 kalvínskými 
duchovními,  v  němž jsou  uloženy také  ostatky českých panovníků  a  28.  února  1621 byl 
slavnostně arcibiskupem  Loheliem nově vysvěcen jeho hlavní oltář  za přítomnosti  knížete 
Lichtenštejna a mnoha dalších vysoce postavených politiků a římskokatolických duchovních. 
Národu tak bylo symbolicky předvedeno, že první, na co se Řím a jezuité chystají ihned zamě
řit, je přivlastnění si historických kořenů české státnosti a prohlášení jich výhradně za římsko
katolickou záležitost. Současně se zabíráním kostelů, chrámů a církevních škol také římskoka
tolická církev po Bílé hoře usilovala o navrácení majetku, který byl za stavovského povstání 
odňatý kapitulám u sv. Víta a na Vyšehradě, dále financování celé katolizační akce a stávají
cích římskokatolických farností a v rámci toho všeho se snažila co nejrychleji vyřešit i otázku 
restitucí církevního majetku, který skončil v rukou nekatolíků, zvláště husitů, luteránů a kal
vínů v dobách protestantismu.
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Ale zpět k událostem, které těsně předcházely  Bílou horu.  Historik  K. Krofta přináší  o 
vojenských operacích z roku 1620 a o událostech na Bílé hoře následující zprávy: „K obno
vení vojenských operací došlo již za poměrů pro Čechy velmi zhoršených. Byv několik dní po  
svém sesazení z českého trůnu zvolen německým císařem, dohodl se Ferdinand II. hned potom 
s duchovními kurfiřty a vyslancem španělského krále na společném postupu proti svým nepřá
telům. Bylo dohodnuto, že liga katolických německých knížat vypraví do pole na pomoc Ferdi
nandovi veliké vojsko pod vedením energického vévody bavorského Maxmiliána a jiné vojsko 
vypravené Španělskem ze španělského Nizozemí, že vpadne do zad těm nepřátelům císařovým,  
kteří by se chtěli chopiti zbraně ve prospěch Čechů. Když na jaře 1620 španělský král tuto  
úmluvu schválil, když také papež povolil císaři velikou peněžní pomoc na válku s českými ka
cíři, když polský král dovolil najímati polské kozáky do císařských služeb a když se konečně i  
Francie, která zprvu zachovávala neutralitu, počala kloniti k císaři, bylo jasno, že se Ferdi
nandovi dostane velmi vydatné podpory předních katolických evropských mocností a žádná  
z nich, že mu nebude překážeti. Tyto diplomatické císařovy úspěchy byly dovršeny tím, že se 
na jeho stranu přidal jeden z předních protestantských německých knížat – saský kurfiřt Jan 
Jiří. Odpor proti českému kalvínskému králi přivedl tohoto nesmiřitelného luterána do tábora  
katolického císaře, který se ovšem uvolil zastaviti mu od české koruny obojí Lužici náhradou  
za válečnou pomoc proti Čechům. A svým příkladem strhl kurfiřt saský na císařovu stranu i  
některá menší německá knížata.

Již v první polovině r. 1620 nebylo tedy pochyb, že bude při císaři Ferdinandovi státi proti  
Čechům rozhodně nejen téměř celá katolická Evropa, nýbrž i značná část německých protes
tantů. V jakou pomoc mohli naproti tomu doufati Čechové? Po svorné volbě krále Friedricha 
byl jisté, že všechny země české koruny budou postupovati společně a že se k nim připojí také  
rakouští stavové. Bylo jisto, že také král Friedrich užije v boji s císařem své vlastní rodové  
moci, která ovšem nebyla valná. V německé říši přirozenými spojenci Čechů proti císaři, jehož  
nepřátelství  k  protestantům bylo  obecně  známo,  byli  by  měli  býti  německá  protestantská  
knížata. Z nich byl však pro ně ztracen kurfiřt saský i některá jiná knížata luterská řídící se  
jeho příkladem. Ostatní protestantská knížata a stavové v německé říši, zvláště ti, kteří byli  
sdruženi v protestantské unii, stáli sice na straně Čechů a jejich krále a jsouce si vědomi ná
boženského významu jejich boje s císařem zásadně uznávali potřebu přispěti jim na pomoc,  
ale jejich ochota k vydatnějšímu podporování Čechů a k nezbytným obětem byla velmi nepa
trná.  Tato váhavost a nerozhodnost protestantské unie působila velmi škodlivě i  na ty za
hraniční mocnosti, které by byly mohly Čechům poskytnouti větší pomoc. Byly to hlavně ho
landské generální štáby, které s Čechy a jejich králem spojovalo stejné náboženské smýšlení a  
stejný odpor proti habsburskému rodu a Anglie, kde vládl tchán českého krále Fridricha. Ho
lanďané sice Čechům přispívali penězi, ale další pomoc činili závislou na tom, rozhodne-li se  
anglický král podporovati Čechy. Ale král Jakub, nechtěje si znepřáteliti Španělsko, se zdrá
hal postaviti na stranu Čechů a zůstával na diplomatickém sprostředkování mezi stranami,  
pro Čechy docela bezvýznamném. Velmi nedostatečnou náhradou za odepřenou pomoc Anglie  
bylo Čechům to, že se k nim po určitém kolísání zase rozhodně přidal v létě 1620 sedmihrad
ský kníže Bethlen Gábor, který slíbil vypraviti do Čech pomocný jezdecký sbor a s dalším od
dílem svého vojska působiti císaři nesnáze v Rakousích.

K novým rozhodujícím vojenským podnikům docházelo tedy r. 1620 za mezinárodních po
měrů  pro  Čechy  velmi  nepříznivých.  Zatímco  proti  nim  stál  po  císařově  boku  mocný  a  
jednotný energickým vévodou bavorským řízený spolek předních katolických mocností, k ně
muž se v nejbližším sousedství Čech družilo i protestantské Sasko, jejich význačnějšími spo
jenci  byli  pouze  nejednotná,  nerozhodná  a  k  obětem neochotná  unie  protestantských  ně
meckých knížat a nespolehlivý kníže sedmihradský. Za takových poměrů nebylo možno doufati  

309



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

ve vítězství Čechů, ani kdyby byl býval vnitřní stav jejich zemí dobře uspořádán, kdyby jejich 
králi i jeho domácím a cizím rádcům byly dávaly jejich vlastnosti dokonalou způsobilost k ve
likému úkolu, k němuž byli povoláni, a kdyby bylo konečně jejich vojsko bývalo náležitě vy
praveno a řízeno vojevůdci vynikajících schopností. Ale bohužel toho všeho se Čechům nedo
stávalo. Ani vůdcové stavů českých, kteří způsobili povstání proti habsburské dynastii, ani  
král od nich zvolený, muž dobromyslný, ale bez potřebné energie, nestačili zdolati veliké ne
snáze, které vznikly náhlou a radikální proměnou vnitřního ústrojí českého státu, nedovedli  
zjednati pořádek v jeho vnitřních poměrech, rozrušených povstáním, zorganisovati všechny  
jeho  síly  k  důraznému  postupu  proti  mocnému  nepříteli,  jeho  obyvatelstvo  nadchnouti  k  
ochotnému snášení nezbytných obětí, nebo dokonce strhnouti je k velikému národnímu boji na  
způsob husitských válek. Téměř od počátku škodil Čechům jednak nedostatek peněz a špatné  
finanční hospodaření, jednak chatrný stav jejich vojska, jenž byl ovšem zaviňován právě ne
dostatkem peněz na jeho vydržování, také však špatnou správou vojenských věcí a nedosta
tečnou způsobilostí i nesvorností českých generálů.

Aspoň v tom se poměry poněkud zlepšily, když se v únoru roku 1620 ujal vedení nad čes
kým vojskem kníže Kristián z Anhaltu, od mnohých let vlastní ředitel falcké politiky, zkušený  
válečník, upřímně oddaný věci pro kterou Čechové povstali proti habsburskému rodu. Jeho 
horlivým působením byl zaveden lepší pořádek v českém vojišti. Na jaře 1620 hlavní česká ar
máda počtem více než 20 000 mužů ležela v Dolních Rakousích u Eggenburka a naproti ní  
stál Bouquoy s císařským vojskem zhruba asi stejně silným. K vážnějším srážkám mezi nimi  
nedocházelo, protože se Bouquoy vyhýbal rozhodné bitvě očekávaje příchod pomocných vojsk  
a čeští generálové se jí rovněž neodvažovali. V tomto nerozhodném stavu nastal obrat, když  v  
červenci 1620 přitáhl proti císařovým nepřátelům vévoda bavorský Maximilián s pomocným 
vojskem katolické ligy, obsahujícím více než 30 000 mužů, jehož vrchním velitelem vedle vévo
dy  byl  generál  Tilly.  Ačkoli  vlastním  cílem této  výpravy  byly  Čechy,  zamířil  Maximilián  
nejprve do Horních Rakous a přinutiv tamní stavy, aby se mu poddali, opanoval za krátko  
celou zemi. Odtud se jal koncem srpna postupovati proti Čechám a počátkem září se spojil  
ještě na rakouské půdě s císařským Bouquoyovým vojskem. Jejich spojené vojsko počtem na  
40 000 mužů pak přitáhlo 22. září do Budějovic, které ihned obsadilo. Odtud po třech dnech 
táhli rozděleně na Písek, kterého se zmocnili 30. září.

Hned potom se spojenecká vojska hnula k Plzni, kam se s nevelikým vojskem předtím uchý
lil  hrabě Mansfeld sloužící  Čechům. Když se v první polovici  října spojenecké císařské a  
ligistické vojsko rozložilo před Plzní, jeho vůdcové počali vyjednávati s Mansfeldem. Přijav  
od nepřítele značnou peněžní odměnu, prohlásil se Mansfeld neutrálním a vstoupil s nimi v  
přátelský styk k nemalému zděšení královského českého dvora. Po několika dnech se obě kato
lické armády vydaly na pochod ku Praze a 27. října odpoledne bavorské vojsko narazilo ne
daleko  Rakovníka  u  Senovrat  na  hlavní  českou armádu.  S  touto  armádou  ustoupil  kníže  
Anhalt v září, když se Bouquoyovo vojsko spojilo s vojskem bavorským ke Znojmu na Moravě  
domnívaje se, že ho tam nepřítel bude následovati. Protože se to však nestalo, vrátil se zase  
do Čech a přes Jindřichův Hradec dorazil až do Rokycan, kde se utábořil. Po několika dnech 
však odtud ustoupil na severovýchod k Rakovníku a rozhodl se tam vyčkati nepřátelský útok,  
protože se mu to místo zdálo příhodné k obraně. 27. října se nedaleko Rakovníka objevilo  
bavorské vojsko a hned došlo k menším srážkám, jaké se opakovaly i v následujících dnech.  
30. října přitrhla k Rakovníku císařská Bouquoyova armáda a položila se nedaleko bavorské 
armády. Ačkoli spojenecké armády svým počtem daleko převyšovaly české vojsko, byly proti  
němu v nevýhodě tím, že kníže Anhalt s ním zaujal na západ od Rakovníka vyvýšené místo,  
vojensky velmi příznivé. Přesvědčivše se, že by bylo velmi nebezpečné podniknouti takto útok  
na Čechy, rozhodli se velitelé spojeneckých vojsk obejíti české opevnění a táhnouti na Prahu.  
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Vyčkavše zásob, jež přicházely z Bavor, vydali se 5. listopadu na pochod.“ (K. Krofta: Bílá  
hora,...).

13.46   Bílá hora a důsledky prohry
„Když to bylo v českém táboře zpozorováno,“ píše dále K. Krofta, „vytrhl ještě téhož veče

ra hrabě Thurn se svým plukem ku Praze a ostatní vojsko vedené Anhaltem jej následovalo  
hned 6. listopadu ráno. Ačkoli Anhalt musel táhnouti cestami méně schůdnými než nepřátel
ská vojska, která se ubírala hlavní silnicí, podařilo se mu přece jen předstihnouti nepřítele o  
půl den. 7. listopadu odpoledne stanulo jeho vojsko před Unhoští. Tu se od vojska odloučil  
král Fridrich, spěchaje napřed do Prahy, aby se tam podle přání Anhaltova postaral o zřízení  
náspů na Bílé Hoře, kde se Anhalt chtěl postaviti nepříteli. Hned po králově odchodu bylo 
zpozorováno, že spojenecká nepřátelská vojska postupujíce ku Praze jsou na blízku. Obě stra
ny se počaly šikovati k boji, strhla se i malá šarvátka, ale bitva se z toho nevyvinula.

Když se úplně setmělo, rozhodl se Anhalt táhnouti dále ku Praze. V 8. hodin večer byl za
počat s největší tichostí pochod a hodinu po půlnoci za jasného svitu měsíce české vojsko  
stanulo na Bílé Hoře. Vojáci byli dlouhým pochodem velmi znaveni, mnozí se hned položili na  
zem a usnuli. V nepřátelském táboře rozloženém u Unhoště odchod českého vojska, patrně  
velmi obratně provedený, byl zpozorován asi o hodinu později, než byl započat. Brzy bylo roz
hodnuto vydati se rovněž ku Praze. Předvoj císařského vojska dorazil za svítání 8. listopadu k  
Ruzyni, kde přepadl klidně odpočívající uherskou jízdu, která bojovala na české straně a zle  
mezi ní řádil. Ruzyně v boji tom shořela. V českém táboře způsobila tato událost veliký roz
ruch. Všechno vojsko o síle asi 21 000 mužů se soustředilo na výšinu Bílé hory a stálo připra
veno k boji.

Na úsvitě dorazila bavorská armáda vedená Tillym a vévodou Maxmiliánem k Hostivicům 
a ocitla se tak v těsné blízkosti českého vojska. O něco později se přiblížila také císařská  
Bouquovyova armáda. Spojenecké armády obsahovaly tou dobou asi 26 – 28 tisíc mužů, byly  
tedy značně silnější než české vojsko. Když se Bouquoy se svým vojskem položil západně od 
Hostivic, postoupilo bavorské vojsko dále na východ. Bavorský předvoj se tak dostal až na  
600 kroků od českého vojska a ocitl se ve velmi nebezpečném postavení. Na české straně to 
bylo zpozorováno a někteří důstojníci i sám kníže Anhalt chtěli toho využíti k útoku na Bavory.  
Ale na radu hraběte z Hohenlohe se od toho upustilo. Doporučoval setrvati v zaujatém posta
vení. Postavení to bylo vojensky opravdu výhodné. Hrabě Thurn, když ráno 8. listopadu přišel  
se svým plukem na Bílou horu, prohlásil, kdyby přátelsky netáhnouti dále ku Praze, jak pů
vodně radil Bouquoy, že by se jiné k tomu lépe nehodilo. Od rána se pracovalo s největším  
úsilím na jeho opevnění a činily se dispozice stran na rozložení vojska. Mezitím se generálové  
spojeneckých vojsk shodli  na tom,  že  nebudou čekat  na to,  až  jim spadne s nebes  nějaké 
nejpříhodnější místo k šikování, ale že by měli ihned podniknouti útok na české vojsko.

Když byly potřebné přípravy vykonány, započala krátce po poledni bitva rychlým postupem 
císařských pluků proti levému křídlu české armády, kde stál s několika setninami jízdy starý  
hrabě Thurn. První srážka dopadla příznivě pro Čechy; v císařské jízdě vznikl zmatek. Ale  
když se jí dostalo posily, jaly se české pluky ustupovati. I jezdcové Thurnovi, nejstarší to regi
ment armády, dali se zbaběle na útěk a jejich příklad strhl ostatní, takže na levém křídle čes
kého vojska nastal hned na začátku bitvy úplný zmatek.  A zmatek se počal rozšiřovati  na 
ostatní vojsko, pluk za plukem se dával na útěk, takže po chvíli zbývalo z českého vojska na  
bojišti sotva třetina. Příznivý obrat způsobil na chvíli Anhaltův syn, 21letý princ Kristián, kte

311



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

rý se svými jezdci s velkou prudkostí a odvahou dorážel na císařské a uvedl jejich pravé kříd
lo do veliké tísně, jež se zvyšovala tím, že se bavorskému vojsku dosud nepodařilo zaujmout  
pevné postavení na příkřejším svahu hory. Protože se zatím Anhaltovi a jeho jezdcům dostalo  
posily, nastala kritická chvíle pro vojsko císařské.

Avšak situace se brzy změnila v neprospěch Čechů. Jsouce přestrašeni náhlým výpadem  
polských jezdců bojujících v císařském vojišti, jali se nejprve zmateně prchati uherští jezdci  
pomáhající Čechům. Skoro současně byla prolomena také jízda mladého Anhalta obnoveným 
útokem nepřátel a když byl mladý Anhalt dvakráte těžce zraněn a padl ve mdlobách z koně,  
byla obrácena na útěk. Mezitím počaly na pravé křídlo českého vojska rozložené nedaleko  
Hvězdy dorážeti postupující bavorské pluky. I tady uherští vojáci projevili úžasnou zbabělost.  
Tak i zde počal ústup. Pluk za plukem opouštěl své stanoviště, pouze moravské vojsko pod 
mladým Šlikem vydrželo do posledka a bylo porubáno.

Po druhé hodině odpolední byla bitva, trvavší asi jednu hodinu, skončena. Rozprášené plu
ky královského českého vojska prchaly v divokém zmatku ku Praze. Vrchní vojevůdce kníže  
Anhalt s malou družinou jezdců, když byly všechny jeho pokusy zastaviti prchající marny, ko
nečně sám ujel do Prahy. Prodrav se stěží vozy nakupenými před strahovskou branou, dorazil  
na Hradčany a nedaleko »Zlaté koule« potkal krále Fridricha odjíždějícího z bojiště s 500 
jezdci. Vítězné císařské vojsko, postupujíc za prchajícími, brzy potom stanulo před Prahou a  
rozložilo se táborem před hradbami.“ (K. Krofta: Bílá hora,...).

Ferdinand II., který vládl po smrti krále Matyáše († 20.3.1619), bitvu na Bílé Hoře dne 8. 
listopadu 1620 tedy vyhrál. V této osudné bitvě už totiž nebojoval nadšený český lid. Český 
národ vlivem bratrovražedných místních válek, bitev, loupeží, plenění tvrzí, hradů a zámků a 
vraždění katolických i protestantských šlechticů byl úplně v rozkladu a v apatii. Na Bílé hoře 
už pak nebojoval český národ se zapáleným vlasteneckým duchem a cítěním. Tam bojovali 
hlavně němečtí žoldnéři a německé panstvo se svými poddanými, které  Fridrich V. Falcký 
najal a velela tam cizinecká knížata a cizinci z řad nižších šlechticů a žoldnéřů. Byla to mezi
národní, cizinecká legie bez sebemenšího vztahu k Čechám.

Toto najaté vojsko bylo v několika hodinách poraženo od početného, císařského vojska. 
Fridrich Falcký okamžitě z bojiště utekl a před zatčením se zachránil tím, že hned ráno 9. lis
topadu 1620 urychleně odejel Horskou branou z Prahy. Současně s ním v doprovodu utekli i 
někteří stavovští původci povstání. Evangelická šlechta se tak nemohla mohutnému císařské
mu vojsku ubránit, kapitulovala a celý český národ padl pod milost a nemilost vítěze. A tak 
zatímco Zimní král – Fridrich Falcký z Prahy utíká Horskou branou, na opačném konci města 
vstupuje  do  Prahy Strahovskou  branou vítěz,  bavorský vévoda  Maxmilián  I.  (Maxmilián 
Bavorský), vůdce katolické Ligy a s ním celé jeho vítězné vojsko a družina a doprovod první 
vlny vracejících se jezuitských patres, kteří byli ze země vypovězeni v roce 1618.

Protestantské stavy se prostřednictvím svých zástupců pokusily ihned s Maxmiliánem vy
jednávat.  Vévoda  Maxmilián se  s nimi  setkal  hned  po  vjezdu  do  města  na  Hradčanech. 
Stavové nejprve zkusili výměnou za opětovné uznání  Ferdinanda II. českým králem poža
dovat kromě rozsáhlé amnestie a potvrzení zemských a městských svobod také slib zachování 
náboženské svobody v zemi. Potvrzení zemských svobod a svobody nekatolického vyznání 
požadovali  výměnou za svou kapitulaci také měšťané  Starého a  Nového Města pražského. 
Maxmilián však odmítl na tuto zoufalou akci nekatolíků vůbec reagovat. Podle něho neměli 
poražení žádné nároky na jakékoli ohledy a vůbec se nemínil zavazovat sliby týkající se ná
boženských otázek a sporů.

„Porážkou českého vojska na Bílé Hoře byl osud českého povstání rázem a nadobro roz
hodnut. Odboj českých stavů proti Ferdinandovi byl jí zlomen tak dokonale, že se k dalšímu  
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odporu již neodhodlali. Nepomýšlejíce vůbec na obranu města, shromáždili se pražští měš
ťané a stavové v Praze přítomní po králově odchodu ke společné poradě a usnesli se oznámiti  
císaři, že se mu podrobí, bude-li vyhlášena obecná amnestie, zachovány jejich politické a ná
boženské svobody a jejich majetku bude ušetřeno. Ale tyto podmínky byly příkře zamítnuty a  
stavům nezbylo než vzdáti se bělohorskému vítězi na milost a nemilost. Již 13. listopadu 1620  
přes dvě stě odbojných českých stavů vydalo slavnostní, pečetmi a podpisy potvrzený reverz,  
kde  vyznávali,  že  jim  »srdečně  lítostivé  jest,  že  se  proti  JMti  císařské,  jakožto  našemu 
pořádnému,  posloupnému,  korunovanému,  pomazanému  a  lehenskému  králi  a  pánu  
pozdvihli«, zříkají se krále Fridricha a přísahají císaři Ferdinandovi II. věrnost a poslušnost.  
Koncem prosince  se  císaři  podrobili  podobným způsobem Moravané,  kdežto  Lužičané  již  
předtím uznali nad sebou panství saského kurfiřta, jemuž země jejich dány byly v zástavu a  
Slezané v únoru prostřednictvím téhož kurfiřta byli přijati na milost se slibem, že budou pone
cháni své víře. Zatímco Čechové a Moravané svůj odboj proti habsburské dynastii odpykali  
způsobem nejstrašnějším, obyvatelstvo německých zemí Koruny české, ač se stejně účastnilo  
odboje, ušlo takřka všemu trestu, ano Lužičané byli ještě odměněni tím, že místo nenáviděné  
habsburské dynastie dostali novou dynastii, s níž je sbližovalo společné náboženské vyznání.

Dříve, než uplynulo půl roku od bitvy bělohorské, bylo císařovo panství ve všech zemích 
Koruny české (mimo Lužice) uznáno od stavů. Tak pro rychlé zhroucení jejich odboje proti  
dynastii nezpůsobila jistě pouze tato nešťastná bitva. Zavinily je i jiné vážné příčiny. Nejvíce 
to byla rozhodná vojenská převaha jejich nepřátel, záležející nejen ve větším množství jejich  
vojska, nýbrž hlavně v jeho lepší spořádanosti, kázni i v jeho lepším vedení. Proti Čechům vy
čerpaným dvouletou nákladnou válkou tak, že se jim nedostávalo peněz na vojsko, které se  
pro neplacení žoldu stále bouřilo, stávajíc se nebezpečnější zemi, jíž mělo sloužiti, než nepří
teli,  proti  Čechům nedostatečně podporovaným zeměmi přivtělenými a nemohoucím téměř 
spoléhati na vydatnou pomoc odjinud, stála krom vojsk vypravených do pole císařem pomocí  
zemí jemu poddaných, papeže a polského krále, armáda bohatých knížat a katolické ligy, kteří  
dosud nebyli utrpěli válkou a v pozadí ještě pomocné sbory bohatého španělského krále. Tato  
vojenská převaha působila tím více, že na české straně nebylo nikoho, kdo by byl dovedl při
měti stavy i ostatní vrstvy národa k účinnému vystoupení na obranu společných zájmů, vštípili  
jim potřebou obětavost a odvahu, naplniti je vědomím, že jde o budoucnost celého národa a  
vzbuditi v nich nadšení, které za dob husitských tolik dokázalo. Nedovedl toho mladý český  
král, jemuž se nedostávalo ani vladařských zkušeností, ani mužné energie, ani oddané lásky  
národa, jež by mu prýštila z dokonalé jednoty jejich smýšlení a cítění; nedovedli však toho ani  
vlastní strůjcové povstání, z nichž žádný se neosvědčil způsobilým říditi odvážný a nesnadný 
podnik, začatý bez náležitých příprav a rozvahy a prováděný bez potřebné vytrvalosti a obě
tavosti, k nimž sami sebe zavázali tím, že začali odboj. S hlediska prostě lidského možno najíti  
vysvětlení  pro  tento  zarmucující  zjev,  ale  nelze  popřít,  že  veliká  část  viny  za  všechno to  
strašné utrpení, jež se po bitvě bělohorské nahrnulo na český národ, spadá na vlastní původce  
českého povstání. Vinu tu ovšem sami odpykali nejhrozněji.“ (K. Krofta: Bílá hora,...).

„Jezuité Ferdinanda přemlouvali, aby vzbouřencům uložil ty nejkrutější tresty. Protestan
tismus byl z celé země vykořeněn prostředky tak hroznými, že pro ně není slov… Ke konci  
války byla hmotná zkáza země završena.

Jezuita Balbín, český historik, se podivoval, jak v zemi mohli ještě nějací obyvatelé zůstat.  
Morální zkáza však byla ještě horší… Vzkvétající kultura, kterou pěstovala šlechta a střední  
vrstvy, bohatá národní literatura, kterou nelze nahradit, to všechno bylo zničeno, a navíc byla 
zrušena i česká národnost. Čechy byly otevřeny činnosti jezuitů a ti hromadně pálili českou li
teraturu. Jejich vlivem potemnělo i jméno národního hrdiny Jana Husa, až je nakonec ze srdcí  
lidí  odstranili  úplně…  »Vrchol  moci  jezuitů,«  řekl  Tomek,  »úměrně  souvisí  s  největším  
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úpadkem celé země a národní kultury. Kvůli vlivu, který měl tento řád, došlo k probuzení této  
nešťastné země teprve až přibližně o století později…«

Když  třicetiletá  válka  skončila  a  byl  dohodnut  mír  zaručující  německým protestantům  
stejná politická práva, jakým se těšili katolíci, dělali jezuité vše, co bylo v jejich silách, aby 
boj  mohl  pokračovat  dál,  ale  marně.“  (Fülöp–Miller:  Les  Jesuites  et  le  secret  de  leur 
puissance, II, str. 104 – 105).

13.47   Pobělohorská radost jezuitů, Lobkoviců, Slavatů a dalších
Jak bylo již řečeno, na podzim roku 1620 přinesli sebou jezuité do Prahy pod ochranou cí

sařského vojska několik osobních písemných rozkazů císaře Ferdinanda II., které byly určeny 
jednak pro Lichtenštejna a jednak pro Bukvu. Po bitvě na Bílé hoře byly písemnosti dne 22. 
listopadu 1620 předány jezuitským knězem Koroniem příslušným místodržícím. Listiny od cí
saře byly předány Bukvovi a Maxmiliánovo doporučení bylo předáno Karlu Lichtenštejnovi. 
Ještě téhož dne vydal císařův zplnomocněný komisař a od roku 1623 místodržitel Karel kníže 
z Lichtenštejna tzv.  Císařský komisař – zplnomocněné nařízení v Království  českém neboli 
patent a to ve prospěch jezuitského pražského kolegia – tohoto znění:

„Jménem a na místě Jeho císařského Veličenstva, pána nás všech nejmilostivějšího, naři
zuje se k rozkazu Jeho císařské Milosti pánům Vilémovi mladšímu z Lobkovic a Humprechtovi  
Černínu z Chudenic, pak pánům Janovi Kirchmaierovi z Reichvic, Jiřímu Zygelovi z Chocenic 
a Františku Osterštokovi z Astfeldu, měšťanům a primátorům Starého a Nového Města praž
ského, aby bez prodlení otce Tovaryšstva Ježíšova do veškerých i jednotlivých statků uvedli a  
do jejich moci odevzdali vše, co by z jejich majetku movitého i nemovitého jak v městech praž
ských tak i kdekoliv jinde se nalézalo. Dále, aby povolali k sobě všechny poddané náležející k  
jejich statkům a pozemkům, zprostili je služby, kterou se mezitím zavázali jiným bezprávným 
pánům a uvedli je zpět pod panství a ochranu řečených Otců. Dále, aby jim (Otcům) navrátili  
všecky obce podřízené jejich právu. Dále, aby odstranili nynější majitele a správce z těchto 
statků a dvorů a z jiných kterýchkoli míst a k tomu po právu skutečně přihlíželi a nad tím bdě
li, aby nikdo více se neopovážil Otcům (jezuitům) v užívání jejich staků a pozemků býti na 
překážku.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 483 – 484).

Shrnuto, v písemnosti bylo nařízeno navrátit jezuitům všechno, co měli dříve, a jezuitský 
řád v celé zemi znovu důkladně obnovit.  Karel Lichtenštejnský byl císařem ustanoven jako 
dozorce nad splněním všech císařových rozkazů a ten jmenovaným pánům proto nařídil, aby 
mu bez prodlení podali zprávu, jak vykonali jeho rozkazy.

Na základě tohoto rozkazu bylo hned následujícího dne,  totiž  23.  listopadu 1620,  tedy 
právě na den  sv. Klimenta, odevzdáno jezuitům od výše jmenovaných pánů, z nichž tři byli 
utrakvisté, pražské jezuitské kolegium. To však bylo nyní obydleno vojskem a všechny jeho 
místnosti byly přeplněny lidmi, vozy a koňmi, takže i v kapličce sv. Václava stáli koně. Jezui
té se proto v kolegiu nemohli okamžitě znovu ubytovat, navíc neměli sebou žádný nábytek ani 
potraviny. Po tři neděle proto bydleli dva jezuité v domě panny Evy Švihovské, sestry jejich 
bývalého tovaryše, dva jezuitští mniši pak bydleli u jakéhosi ševce nedaleko kolegia.

Jezuité se v první chvíli zaměřili na úpravu kostela sv. Salvátora, který byl zplundrovaný 
údajně od kalvinistů. Hned první adventní neděli zde byla několikrát konána slavnostní boho
služba s Te Deum, při které pražský kanovník, Jan Kotva, chvalořečil jezuitský řád. Tím jim 
udělal velikou propagandu, která měla u katolíků kladnou odezvu.

314



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

Mezitím bylo upraveno i  pražské kolegium, do něhož se jezuité přestěhovali 13. prosince 
1620. Zároveň jim byla hned odevzdána také celá naprosto zachovaná knihovna, dále nářadí a 
stříbrné kostelní náčiní a také šatstvo, všechno v takovém neporušeném stavu, jako když to 
uložili těsně před svým odchodem z Prahy. Kromě toho jim byl navrácen statek v Kopaninách 
a zahrada za Vltavou a náhradou jim bylo dáno navíc veliké množství dříví, které zde leželo a 
které bylo pro tento účel zabaveno nějakému majiteli.

Dne 7. prosince 1620 poslal  císař Ferdinand II., málo inteligentní, fanatický odchovanec 
jezuitů,  osobní dopis  Lichtenštejnovi,  v němž píše o pražských jezuitech, do nichž vkládal 
všechny své naděje, že pokleslé katolické náboženství v Čechách znovu přivedou k předchozí 
moci a slávě, a v němž Lichtenštejnovi ukládá další úkol:

„Nejvyšší příbuzný, kníže a věrný náš! Jak byla s pomocí Boha všemohoucího šťastně do
byta pražská města a přivedena zpět v naše poslušenství, pokládal jste za dobré laskavě naří
dit a zároveň o to i pečovat, aby otcové Tovaryšstva Ježíšova byli do svého pražského kolegia 
nazpět  uvedeni  slušně,  pořádně a  důstojně,  jakož  i  aby  jim bylo  navráceno a nahraženo  
všechno od kohokoliv, kdo jim cokoli zadržuje. Avšak budiž těmto otcům přispíváno ochranou  
a pomocí i do budoucna!“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 484).

Ve shodě s tímto dopisem a podle rekatolizačního scénáře bylo zabráno mnoho nekato
lických kostelů, například ještě do konce roku 1620 získal řád milosrdných bratří kostel sv. Ši
mona a Judy  na  Františku. Kostel  sv. Jiljí ve  Starém Městě, kostel  sv. Jindřicha v Novém 
Městě a kostel sv. Mikuláše na Malé Straně zabrali katolíci postupně během roku 1621. Cent
rum univerzitního vzdělání – kapli Božího těla na Dobytčím trhu na Novém Městě pražském a 
Betlémskou kapli na Starém Městě zabrali spolu s celou univerzitou okamžitě jezuité a roku 
1622 byly všechny tyto objekty předány do jejich majetku.

Koncem roku 1620 také  řeší  náboženskou otázku radikálním,  projezuitským způsobem 
pražský arcibiskup Jan Lohelius. 1. prosince 1620 podal císaři písemný návrh, v němž navr
huje odejmutí patronátních práv městům a nekatolickým vrchnostem a jejich převedení na 
svůj úřad, čímž by tedy jedině on sám mohl dosazovat kněze na městské fary a na fary v neka
tolických panstvích. Kromě toho Lohelius požadoval dosadit katolické kněze na všechna krá
lovská, to je komorní panství a odevzdat jezuitům dvě významná protestantská střediska učení 
– Karlovu univerzitu a soběslavské bratrské gymnnázium. Císař pak na tyto návrhy, které Lo
helius považoval  jen za pouhý začátek dalekosáhlých změn s určitou úpravou přistoupil  a 
v rámci rozvoje katolictví v Čechách nařídil jejich raelizaci.

Lohelius však nebyl sám, kdo dával císaři své rekatolizační návrhy. Kromě jeho návrhu 
požadovaly návrhy dalších jezuitských či projezuitských politiků a duchovních například ještě 
převyšující postavení římskokatolického duchovenstva na zemském sněmu, odevzdání konfis
kovaných majetků protestantů římskokatolickým prelátům, knězům a duchovenstvu, dosazení 
katolíků na městské správy, zbourání bratrských kostelů a sborů, odevzdání tradičního sídla 
nekatolíků do  Bílé hory a sídla administrátora dolní konzistoře –  staroměstského Týnského 
chrámu – katolíkům, veškerou církevní správu převést na arcibiskupskou konzistoř, bezpod
mínečné odevzdání celého školství hlavně do rukou jezuitů jako záruky totální rekatolizace 
školství a v neposlední řadě i trvalé hmotné zabezpečení jezuitů.

A ve stejné době také Bukva vychvaluje ve zvláštním listu adresovaném císaři zásluhy otců 
jezuitů v Praze a žádá, aby jim byly odměnou za jejich dobré a vydatné služby a současně i 
jako náhrada za škodu, kterou utrpěli na statcích a na majetku od tak zvaných „kacířů“, da
rovány určité statky a pozemky, které byly zabaveny protestantským odbojníkům.
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Mezi venkovskými městy, která se po bělohorské bitvě vzdala jako první, byl i Jindřichův 
Hradec.  Po návratu  Viléma Slavaty se  tam proto  už  17.  prosince  1620 navrátili  i  jezuité 
z Vídně, konkrétně bývalý rektor jindřichohradeckého kolegia, jezuitský kněz Mikuláš Pisto
rius a  Jiří Walter. Kolegium jim bylo odevzdáno ihned, avšak teprve po pěti měsících byla 
dokončena úprava, kterou organizovali a financovali Slavata se svou manželkou Lucií a jezui
té se tak mohli do koleje nastěhovat až 24. května 1621.

V tomto měsíci květnu 1621 také vydal kníže z Lichtenštejna nařízení, podle něhož musely 
být v pražských městech odstraněny všechny protikatolické symboly a zesměšňující a katoli
cismus zlehčující a tupící obrazy, sošky, figurky a jiné různé výjevy. Jejich majitelům či přímo 
tvůrcům pak pohrozil přísnými tresty včetně vězení. Městští rychtáři dostali povolení sebrat a 
uvěznit každého, kdo by kdekoli na veřejnosti kázal proti katolíkům nebo zpěvem či recitací 
posměšně haněl či jinak tupil katolické náboženství.

Počátkem roku 1621 se vzdal císaři i  Chomutov.  Císařův komisař pak dvěma jezuitům, 
knězi  Wolfgangu Quellmetzovi a  Jiřímu Scheibnerovi,  kteří  přišli  do  Chomutova již  dříve, 
ihned odevzdal  tamnější  kolegium i  se  všemi  dřívějšími  právy,  zvláště  pak  s patronátním 
právem. Ke konci července 1621 se do chomutovského kolegia, které bylo mezitím upraveno, 
navrátil  i  rektor,  jezuitský kněz  Stigelius.  Císař zároveň rozkázal,  aby mu byl odevzdán i 
kostel Panny Marie v Bohosudově (Šejnově, Maria – Schein patřící k soběchlebskému statku), 
do kterého byl zároveň z Duchcova přenesen zázračný obraz bolestné Matky Boží vyřezaný ze 
dřeva.  V Duchcově byl  obraz  uschován dohromady k kostelním náčiním.  Ještě  téhož  roku 
uspořádali jezuité chomutovského kolegia, jejichž počet mezitím vzrostl na 16 osob, slavnou 
pouť do Šejnova, aby Panně Marii vzdali děkovný hold za ochranu tzv. Šejnovského pokladu, 
konkrétně peněz, které rektor koleje zakopal těsně před vyhnáním v chomutovském kolegiu a 
které zde po svém návratu opět našel a vyzvedl.

Po návratu jezuitů do svých kostelů, kolejí, klášterů, kaplí a farností za pomoci Lobkoviců 
a Slavaty byly po celé zemi konány slavnostní bohoslužby s děkovným Te Deum.

Stejně jako do  Čech, tak i na  Moravu se jezuité navrátili  s pomocí a podporou  hraběte 
Bukvy, který se svým vojskem ke konci léta roku 1620 vtrhl na Moravu a se svými krvežíz
nivými, plenícími a rozzuřenými vojsky, zvláště pak s polskými kozáky, zde způsobil mezi 
obyvateli takový strach a hrůzu, že se mu hned počátkem roku 1621 bez odporu vzdala veške
rá města a moravské stavy se podrobily císaři.  Bukva byl pak vyhlášen za vůdce a ochránce 
všech jezuitů, kteří se vracejí do svých kolegií a sídel.

Bukva se svým vojskem obsadil i Olomoucko a Brněnsko a také přímo hlavní města těchto 
krajů – Brno a  Olomouc (Olomúc). Jakmile se to doneslo do Vídně k patres z  brněnského a 
olomouckého kolegia, kteří zde očekávali na příznivou dobu pro svůj návrat, ihned se vydali 
na cestu zpět. Do Brna přišli již 15. ledna 1621 a 18. ledna dorazili do Olomouce, kde byli od 
katolíků přivítáni  s velikým jásotem, avšak od nekatolíků s nenávistným pokřikem „Černí  
ďáblové“. Zpočátku bydleli v domech několika přívrženců a teprve 8. března 1621 obsadili 
v Brně i v Olomouci svá upravená kolegia. Den na to, právě o výroční slavnosti moravských 
sv.  apoštolů,  Cyrila a  Metoděje,  vysvětil  brněnský biskup,  Ignác  baron  Kolovrat,  chrám 
brněnského kolegia, který byl prý znečištěn a zneuctěn kalvinskými obřady a byly v něm hned 
konány jezuitské bohoslužby. V Olomouci byl podle rozkazu Bukvy hlavní farní chrám u sv.  
Morice, v němž nekatolíci dosud vykonávali své obřady, navrácen katolíkům a to tím, že byl 
21. ledna 1621 odevzdán jezuitům senátory města, kteří byli vesměs nekatolíci, a několik dnů 
na to byl nově vysvěcen. Současně jezuitům připadla i fara svatomořická, z níž byl vyhnán ne
katolický kazatel.
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A aby se jezuitům dostalo ještě skvělejšího a důstojnějšího zadostiučinění, vymohl rektor 
olomouckého kolegia, jezuitský kněz  Petr Ximenez, který tehdy ještě prodléval ve  Vídni, na 
císaři Ferdinandovi zvláštní dekret, v němž se rozhořčeně psalo o protijezuitském mandátu ze 
dne 6. května 1619, o protikatolických akcích, o falešných obviněních proti jezuitům a o tom, 
že jezuité jsou ve všem naprosto nevinní, bezúhonní a že se vyznačují zvláštní mírností a 
pokojným životem a že se vyznamenávají nejlepším nakládáním a obcováním s jinými a vy
chováváním mládeže a vzděláváním jí v ctnosti a poctivosti a že se vyznačují ještě dalšími a 
dalšími nejlepšími klady. V dekretu se proto žádalo, aby jezuité „byli do svých bývalých obyd
lí a kolegií uvedeni zpět s povinnou poctou; a cokoliv jim bylo odňato z movitého i nemovi
tého majetku, aby se to kdekoliv a u kohokoliv vyhledalo a našlo a navíc, cokoliv by bylo za
drženo z jejich ročních příjmů a někde od nezákonných držitelů věcí drženo, ať se jim navrátí  
a nahradí. A dále, v neposlední řadě chceme doporučit takovou péči, aby Vaše Milost neopo
menula tyto otce, které My provázíme obzvláštní náklonností, chránit a hájit co nejlepším způ
sobem…“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 486 – 487).

Povinná pocta k jezuitům a povinná ochrana jejich majetku měla platit po celém Království  
českém.  Císař Ferdinand dal tento zvláštní dekret vyhotovit 23. ledna 1621. Jeden jeho opis 
podle císařského rozkazu obdržel místrodržitel  Karel kníže z Lichtenštejna v Praze a druhý 
opis pak obdržel císařův náměstek na Moravě, kardinál František Ditrichštejn. Pod dopisem 
vedle podpisu císaře byl i podpis: „Nejvyšší kancléř Království českého, m.p., Zdeněk Vojt Po
pel z Lobkovic“. (Jeho sestřenicí byla nekatolička Marie Magdaléna z Lobkovic provdaná za 
majitele rozsáhlých východočeských panství protestanta Jana Rudolfa Trčky z Lípy, na nichž 
počátkem roku 1628 probíhalo proti katolizaci veliké vzbouření poddaných).

Jezuité tento dekret dodnes nazývají slavným svědectvím své neviny a své bezúhonnosti, 
neboť i sám císař (ovšem silně projezuitský) o nich napsal jen to nejlepší, což je údajně tím 
nejjasnějším svědectvím o tehdejší čistotě a nevině jezuitského řádu. Kardinál Ditrichštejn dal 
dekret vytisknout ve velikém nákladu v češtině a v němčině a příbít jej na dveřích kostelů, 
chrámů, kaplí a na všech veřejných prostranstvích. Na základě jeho rozkazu byl tento edikt 
veřejně přečten 28. března 1621 i na dvoře brněnského kolegia za přítomnosti moravských ve
litelů, senátorů města a četného obyvatelstva a podle zvláštního nařízení  císaře Ferdinanda 
byl zároveň jeho obsah a účel podrobně vysvětlen a to opět kardinálem Ditrichštejnem.

Ten při této obhajobě a vysvětlování dekretu jménem krále a na jeho místě dřívější mandát 
moravských velitelů z roku 1619, kterým byli jezuité vypovězeni ze země, prohlásil za ne
platný a  zničený a  současně  k překvapení  všech  přítomných kardinál  nařídil,  aby všichni 
v Markrabství moravském měli o jezuitech výlučně jen to nejlepší mínění, vyjadřovali se o 
nich vždy jen výhradně kladně a chovali se k nim pouze uctivě. Jeho podrobný výklad a ko
mentář k dekretu z 23. ledna 1621 byl také sepsán. Jak Bílek cituje, „pakli by však kdo, ať jsi  
kteréhokoli stavu, řečeným otcům Tovaryšstva J. buď slovem, buď písmem, buď jednáním bu
doucně obtížnosti a nesnáze činil, aneb potupení způsobil, aneb dřívější nespravedlivé vypu
zení jich ze země jim veřejně neb soukromě vytýkal, aneb proti tomuto ediktu císařskému ja
kýmkoliv způsobem se provinil, tenť bez milosti hrdlem i statky propadne.“ (T.V. Bílek: Ději
ny řádu..., str. 488).

A tak se jezuité prostřednictvím svých taktik a svých diktátorských a omezujících nařízení 
a dekretů dostali v Čechách, na Moravě a ve Slezsku opět k silné moci. Do konce roku 1621 
byla celá Morava i Čechy plně obsazena „Černými ďábly“, jak nekatolické obyvatelstvo jezui
ty nazývalo a  Řím  měl kromě mnoha jiných věcí z toho vyplývajících zase přísun denních 
informací o náboženské situaci v zemi od svých jezuitských špiclů a zpovědníků, které urych
lily a vyhrotily plánovanou rekatolizaci do nesmyslného, absurdního extrému.
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Zprávy jezuitů však bývaly zkreslovány a překrucovány k jejich obrazu. O Českém králov
ství informovali jako o zemi, kde vládne silná bezbožnost, kacířství a utlačování římskokato
lických věřících na všech stupních společenského života. V reportážích o  Česku,  Moravě a 
Slezsku, které jezuitští kněží posílali do Říma, si jezuité neustále stěžovali na trvalý útisk věří
cích  katolíků  a  na  oslabenou  pozici  církve  ve  státě.  Dokladem  nám může  být  například 
Lamormainův dopis  z podzimu roku 1621,  tedy z doby,  kdy habsburský panovník  již  rok 
pevně vládl Českému království a kdy se na Staroměstském náměstí odehrály krvavé exekuční 
popravy a mučení. Kněz Lamormain ve svém hlášení nadsazeně vykresluje, jak neutěšený je 
náboženský a duchovní stav, který je údajně zničen již od dob „tyrana Žižky“, jak si tehdejší 
české protestantské vysoké školy, mezi nimi i Pražská univerzita a protestantská dolní konzis
toř udržují vliv na obyvatelstvo a jak katolický klérus nemá na zemském sněmu žádné místo, 
jeho kláštery a klášterní kostely, jak jsou z velké části zničeny a farní kostely ve městech, že 
jsou v rukou heretiků. Stěžuje si, že vrchnost je všude z velké části nekatolického vyznání a že 
katoličtí faráři (pokud někde nějací jsou) nemají téměř žádný státní plat a vůbec žádné fi
nanční prostředky ke svému působení a obživě a že více než kostelům a vyučování se musí 
věnovat obdělávání půdy na způsob rolníků.

Falešné zprávy posílané  generálovi  jezuitů a  papeži,  které  dodnes historici  považují  za 
pravdivý zápis tehdejšího života u nás, měly jeden jediný hlavní úkol a ten byl díky jezuitské 
prolhanosti  nebo  přinejmenším  neobjektivnosti  splněn  dokonale:  Co  nejrychleji  nasadit 
prostřednictvím panovníka nejvyšší, nejúčinnější a nejrychlejší formu katolizace  Čech,  Mo
ravy a  Slezska a navždy skoncovat s veškerou nekatolickou konfesí. Mezi zástupce co nej
tvrdší linie rekatolizace včetně poprav, zabavování majetku, mučení, odebírání dětí rodičům 
ap. patřili nejvíce nejen jezuité, zvláště z císařova okolí, mezi nimi předně panovníkův zpo
vědník jezuitský kněz Martin Becam a ještě více císařův budoucí zpovědník a rektor jezuitské 
vídeňské koleje Vilém Lamormain, ale také rozhodný zastánce tvrdé, represní formy katolizace 
papežský nuncius Karel Carafa (Carrafa, Karafa) a pak Juan Caramuel Lobkovic, dále praž
ský  arcibiskup  Jan  Lohelius,  kanovník  pražské  kapituly  Arnošt  Platejs,  strahovský  opat 
Kašpar Questenberg a další vysoce postavení duchovní římskokatolické církve a různí další 
příslušníci  habsburského rodu, usměrňovaní, ovládaní a ovlivňovaní jezuitskými rádci, zpo
vědníky a vychovateli.

Všechny předchozí výnosy a dekrety o vystěhování jezuitů ze země a o zákazu jejich ná
sledného pobytu v zemi a o zrušení jezuitského řádu a zákazu činnosti jeho členů v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku i po celém království a spojeneckých zemích byly císařem Ferdinan
dem II.  zrušeny a prohlášeny za ďábelské a  neplatné.  Ze všech míst  (včetně  Chomutova) 
odolávalo proti jezuitům už jen Kladsko, kam se jezuité báli usadit, neboť se zde soustředil 
zbylý protikatolický odboj – Ferdinandovi odpůrci a protijezuitské síly zemí  Království čes
kého. Z kladského kolegia navíc sotva zbyly ruiny, což byl další důvod, proč nemohli jezuité 
přijít do Kladska ani potají.

Jezuité, zvláště pak jezuitský kněz Dingenauer docílili svojí diplomacií také toho, že byl 
v Mikulově 21. prosince 1621 uzavřen mír mezi Bethlenem Gaborem, sedmihradským kníže
tem a že byli jezuitští otcové dosazováni zpět i do Maďarska a to i na místa, kde měli před 
válkou svá kolegia.
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13.48   Vzrůst a upevnění jezuitského řádu v Čechách a na Moravě v letech 
1621 až 1627

Jak Bílek dále píše, po bitvě na Bílé hoře vtrhli jezuité v průvodu Ferdinandových vojsk do 
zemí  Království  českého,  aby v nich dokonali  dílo zkázy a záhuby, které předtím započali 
osnováním vzpoury. Všemi prostředky usilovali, aby z kořene vyplenili národ kacířů, jak naše 
předky nazývali. Žádný národ nezakusil tolik útrap od těchto zbožných synů katolické církve 
jako národ český. Byli to právě jezuité, kdo způsobili ono ohromné a strašlivé pronásledování, 
které počali proti poraženým Čechům. Sotva se jezuitský řád, který přišel v přestrojení pod cí
sařskou vojenskou vlajkou a který bojoval na Bílé hoře jako součást císařského vojska, usídlil 
a uhnízdil ve svých původních objektech, začalo kruté vypořádávání se s nepřáteli jezuitů a 
katolíků.

Jezuité inscenovali, znovu a znovu provokovali, neustále podněcovali a nakonec také vedli 
a prováděli nejstrašlivější pronásledování prostého nekatolického i šlechtického obyvatelstva, 
jaké české země do té doby ještě nepoznaly. Vrhali se na český a moravský národ jako krve
lačné šelmy prahnoucí po pomstě. S nikým neměli slitování. Nejmírnější tresty byly neúnosné 
pokuty úplně likvidující majetek a přivozující vyhnanství z  Čech a  Moravy. I když se císař 
slibem zavázal, že bude chránit české a moravské obyvatelstvo, jezuité ho přesvědčili, že není 
povinen splnit slib daný „kacířům“ a neustále císaře naváděli a motivovali k těm nejhorším 
zvěrstvům a masakrům.

V jezuitských kolejích byly konány porady o krutém potrestání a pokutování všech účastní
ků předešlého povstání. Jak Bílek dále píše, podle „dobrého“ přesvědčení jezuitů měli být po
trestáni nejenom velitelé této vzpoury smrtí, zbavením cti a urozenosti a zabavením jejich 
statků a všeho majetku, ale i všichni účastníci povstání z vyššího stavu i městského a stejně 
tak i královská města na svém veškerém jmění a to i přesto, že hned po bělohorské bitvě 
bavorský vévoda Maxmilián ve funkci císařského komisaře v Království českém předtím jmé
nem císaře a krále slíbil všem obyvatelům beze všeho rozdílu a výjimek bezpečí jejich života 
a ochranu jejich majetku.

Jak veliký vliv měli jezuité i na  císařskou hrdelní komisi, vysvítá například i z toho, že 
jejich přičiněním a na jejich naléhání byli s ostatními dvaceti pěti veliteli povstání odsouzeni 
k trestu smrti, zlikvidování cti a zabavení majetku i měšťané Starého Města pražského, Vác
lav Maštěrovský z Jizbice a radní Šimon Sušický ze Sonnenštejna, kteří se neprovinili ničím ji
ným, než tím, že byli od jezuitů obviněni z vydrancování jezuitské koleje u sv. Klimenta, k je
jíž ochraně a správcovství byli po vypovězení jezuitů ze země roku 1618 zvoleni od zemských 
správců za komisaře (viz také spis T.V. Bílek: Dějiny konfiskací, str. 359, 580).

„Hned poté, co do Vídně dorazily první zprávy o bělohorské bitvě a o rozkladu českého po
vstání, začal Ferdinand II. spolu se svými politiky zvažovat další postup v českých zemích.  
Náboženská otázka jistě patřila k významným problémům, s nimiž se panovník musel vypořá
dat, ale nikoliv k problémům nejaktuálnějším. Mnohem naléhavěji se na sklonku roku 1620,  
jakmile odezněly poslední tóny děkovních mší sloužených ve Vídni za přítomnosti dvora, jevi
la potřeba zajistit ve znovu dobyté zemi pořádek a obnovit Ferdinandovu moc, přistoupit k za
jištění poražených stavovských vůdců a naplánovat jejich potrestání. Současně byl pro císaře  
nezbytný další boj – jednak za úplné podrobení českých zemí (kde až do roku 1622 některá  
města odolávala), jednak proti uprchlému »Zimnímu králi« a jeho zahraničním spojencům.“ 
(J. Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace šlechty v Čechách..., str. 32).

Jezuité se ve svých úkrytech ve Vídni a v Čechách postupně usnesli na tom, že v první řadě 
musí být učiněna nejtvrdší rána politické opoře českých a moravských protestantů – musí být 
definitivně oslabeny české a moravské stavy.
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Aby toho dosáhli, dohodli se, že musí být především zrušen  Rudolfův Majestát, zároveň 
musí být zakázáno tolerování přijímání pod obojí,  pražský arcibiskup se musí stát jedinou 
hlavou duchovenstva v zemi,  všechna patronátní práva musí být přesměrována na císaře a 
všechna střediska učení musí být předána jezuitům. Tyto body a zvláště zrušení  Majestátu 
požadoval, jak vyplývá z diskuse vysokého římskokatolického kléru, které probíhaly v okolí 
papežského nuncia  Karla Carafy (Carrafy,  Karafy) ve  Vídni v první  polovině roku 1621, 
právě sám Karel Carafa. Ten se silně se svými jezuitskými přáteli, zvláště Vilémem Lamorma
inem silně angažoval v postupu proti jinověrcům a císaři adresoval mnoho konkrétních rekato
lizačních návrhů, přičemž zastával teorii násilí a doporučoval, že jen samotné „trápení může 
Čechům dát rozum a poslat je na dobrou cestu“ (J. Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace..., str.  
86). Vídeňský jezuita  Lamormain sám pak v dopise z listopadu 1621 požaduje na papežské 
kurii ještě navíc rekatolizační představy  Slavaty a  Martinice,  s nimž se plně shodoval, na
příklad v likvidaci velmi vyspělého nekatolického školství, v založení dvou nových biskup
ství, v nutnosti postavit katolickému kléru jeho důstojnost zemského stavu, v povolení řím
skému  duchovenstvu  získávat  statky  koupěmi  a  odkazy,  v odvolání  veškerých  starších 
právních norem, které  překážely nebo přímo škodily římskokatolickému náboženství  a  ve 
zřízení nových seminářů pro výchovu kněžstva, jež by byly financovány z majetku zkonfis
kovaného povstalcům.

Ve druhé řadě, má-li být realizace dojednaného jezuitského plánu úspěšná, musí také dojít 
k tvrdému potrestání neaktolických stavů za účelem postrašení všech obyvatel Království čes
kého. Poprava dvaceti sedmi českých a moravských šlechticů – pánů a rytířů – a také měšťanů 
na Staroměstkém náměstí v Praze roku 1621 dne 21. června (pondělí), vyhnání všech svobo
dymyslných a protestantsky věřících lidí bez rozdílu urozenosti stavu, věku, pohlaví, národní 
příslušnosti, postavení ve společnosti a zaměstnání, zničení všech památek a důkazů o jejich 
urozenosti a konfiskace jejich veškerého majetku splnily tento jezuitský plán dokonale. Jak 
Bílek píše: „jezuitský řád jest zapsán na nejkrvavější listině dějin národa českého na svou  
věčnou hanbu a kletbu.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 490).

„Ve velezrádném procesu bylo souzeno veliké množství lidí podle připraveného scénáře,  
který sestavila komise, jejímiž členy byli: kardinál František z Ditrichštejna, nejvyšší kancléř 
Zdeněk  Vojtěch  z Lobkovic,  hrabě  z Hohenzollernu,  kníže  Eggenberg,  dvorský  rada 
Hegenmüller,  náměstek  říšského  kancléře  Ulm  a  hrabata  Meggar  a  Trauttmansdorf.  Ti  
projednali  postup,  který byl založen na návrhu hraběte Viléma Slavaty, předloženém ještě  
před porážkou bělohorskou (3. listopadu 1620). Slavata navrhoval konfiskovat statky všem,  
kdo se jakkoliv účastnili povstání a dopustili se urážky majestátu. Podobně vybízel k represi i  
Martinic. Ten se ještě 23. května 1621 (tedy necelý měsíc před popravami) dožadoval trestu  
pro »rebely« a toho, aby svatá víra katolická byla povýšena, což by se nestalo, kdyby kacíři  
nalezli milost.

Obviněných bylo tolik, že se komise obávala navrhnout, aby byli popraveni všichni, neboť  
takové množství poprav by mohlo vyvolat představu toho, že nejde o trest, ale o pomstu. Proto  
byli provinilci rozděleni do tří skupin:

1) Nejméně měli být potrestáni ti, co neučinili nic jiného, než, že uznali Friedricha Falcké
ho za krále – to se týkalo i katolíků. Ti měli být potrestáni jen pokutou.

2) Těžšího trestu se mělo dostat těm, kdo měli v době povstání nějaký úřad nebo vykonali  
pro povstaleckou vládu nějakou službu, tedy dopustili se dvakrát urážky majestátu. Ti měli být  
zbaveni úřadů a konfiskován jim majetek.

3) Ti, kdo vedli povstání – jim byl navržen trest smrti.
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Komise  navrhovala,  aby  byl  vedoucím celé  této  akce  Maximilián  Bavorský.  Vše  s ním 
prokonzultovali v Mnichově hrabě Hohenzollernský a Hegenmüller. Ti ještě předtím jednali  
v Pasově  s českými  katolickými  emigranty  –  někdejším  nejvyšším  purkrabím  Adamem  ze  
Šternberka a Slavatou a Martinicem. Vévoda Maximilián Bavorský s celým plánem souhlasil,  
odmítl  však čistku v Čechách vést.  Byla tedy ustavena pražská exekuční komise s Lichten
štejnem v čele.

Po prozkoumání jednotlivých případů navrhla v prvé řadě rozsudky v procesu s těmi, kdo 
uprchli, a odsoudila zpětně i ty, kdo již zemřeli. Po velmi krátkém líčení – 2. dubna 1621 po
dal královský prokurátor žalobu a o tři dny později byly přibity rozsudky na šibenicích Měst  
Pražských. Také ještě v dubnu byly vyneseny rozsudky nad těmi, kdo zemřeli v trvalé vzpouře 
(Petr ze Švamberka, Albrecht Jan Smiřický, generál Linhart Colonna z Felsu – padl v r. 1620 
v Rakousích, Michal Slavata a Oldřich Kinský). Další návrhy na rozsudky byly vypracovány  
v květnu (17. května – 25 rozsudků, 29. května – 20 rozsudků) a v červnu (12. června – 6 roz
sudků). Celkem tedy komise vypracovala 51 rozsudků.

Celé soudní líčení bylo v podstatě dobře připraveným divadlem, v jehož režii bylo počítáno 
i  s udílením  milosti  odsouzencům.  V návrhu  byly  i  velmi  kruté  rozsudky,  jež  byly  někdy 
„zmírněny“ – tak např. bylo změněno čtvrcení zaživa za čtvrcení po smrti a podobně (např.  
v případě Jana Jesenia, doktora lékařství). Vůbec nad krutostí pražských návrhů rozsudků se 
vídeňská komise pozastavila a sama se snažila, jak již bylo řečeno, o jejich zmírnění.

Konečná bilance vypadala takto:
K trestu smrti byli odsouzeni a také popraveni:
 ze stavu panského:

Václav Budovec z Budova (84 let), vůdčí osobnost české protihabsburské politiky,
Jáchym Ondřej Šlik (52 let),
Kryštof Harant z Polčic a Bezdružic;

 ze stavu rytířského:
Václav Kaplíř ze Sulevic (86 let),
Prokop Dvořecký z Olbramovic,
Bedřich z Bílé a na Řehlovicích,
Jindřich Otta z Losu (80 let),
Diviš Černín z Chudenic – odmítl duchovní pomoc od jezuitů, ač byl římský kato

lík,
Vilém Konecchlumský (70 let),
Bohuslav z Michalovic;

 měšťané:
Valentin Kochan z Prachové (60 let) – mistr  svobodných umění,  písař Nového  

Města pražského,
Tobiáš Štefek z Koloděj, radní Malé Strany,
Kryštof Kober, radní z Malé Strany,
Jan Šultys z Felsdorfu, primátor Kutné Hory,
Maxmilián Hošťálek, primátor Žatce,
Dr. Jan Jesenius, rektor Univerzity (55 let), před stětím mu kat vyřízl jazyk,
Jan Hauenschild, doktor práv, před stětím mu kat usekl pravou ruku,
Jan Kutnauer ze Sonnenštejna, mistr svobodných umění, byl oběšen na břevnu  

z oken radnice,
Leonard Rüppel, doktor práv, před stětím mu kat usekl pravou ruku,
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Simeon  Sušický  ze  Sonnenštejna,  mistr  svobodných  umění,  nevlastní  otec 
Kutnauerův, byl oběšen na břevnu z oken radnice,

Natanael Vodňanský, primátor Starého Města pražského, byl oběšen před radnicí  
na šibenici,

Václav Maštěřovský z Jizbice, pražský měšťan, byl sťat,
Jindřich Kozel z Peclínovce, radní Nového Města pražského, byl sťat,
Ondřej Kocour z Votína, radní Nového Města pražského, byl sťat,
Jiří Řečický, radní Nového Města pražského, byl sťat,
Michal Witmann, radní Nového Města pražského, byl sťat,
Šimon Vokáč z Chýš, pražský měšťan, byl sťat.

 Dále byli potrestáni:
Mikuláš Diviš z Doubravína, městský písař, byl přibit za jazyk k šibenici, kde si  

pobyl dvě hodiny. Pak byl uvězněn.
Z města byli vymrskáni měšťané Václav Božecký, Josef Kubín a Václav Švehla.
Tělesné pozůstatky doktora Jesenia byly ještě posmrtně rozčtvrceny a rozvěšeny  

po popravišti za městem.
Hrůzná podívaná měla zastrašit nepřátele Habsburků a rekatolizace. Velmi záhy byli po

pravení považováni za mučedníky. Brzy se také o jejich utrpení a hrdinské smrti psalo. Ma
lostranský  farář  Jan  Rosacius  Hořovský,  který  doprovodil  na  popraviště  mnohé  z popra
vených, napsal o tom zprávu: Koruna neuvadlá mučedníků Božích českých, vydanou samo
zřejmě v exilu. Podobným svědectvím bylo i vylíčení Pavla Ješína z Bezdězí: Posmrtná paměť  
českým hrdinům (vydáno bylo v roce 1621 v Holandsku, ovšem anonymně). Samozřejmě o sta
roměstské popravě psal také Jan Amos Komenský v Historii protivenství církve české.“ (V. Sa
kař: Staroměstské popravy v roce 1621, http://veritas.evangnet.cz).

Ale i po popravě vykonané na Staroměstském náměstí zaměřoval tento řád až do svého zru
šení roku 1773 svojí činnost hlavně na zahubení a udušení českého národa. Popravy na Sta
roměstském náměstí byly totiž  počátkem nekonečné řady trestů a pokut, jimiž byli stíhání 
všichni ti, kdo se jakkoli zúčastnili povstání. Po vydání tzv.  generálního pardonu 3. února 
1622, kterým císař vyhlásil  ukončení dalších hrdelních trestů účastníkům povstání,  se tyto 
tresty se již netýkaly života provinilců, ale především jejich majetku. V následujících letech 
pak proběhly v Čechách i na Moravě majetkové konfiskace.

„V letech 1622 – 1623 bylo odsouzeno jen v Čechách 680 osob ze stavu urozeného ke ztrá
tě majetku, a to buď všeho, nebo poloviny, třetiny, dvou třetin atd. Mimo to však řadě měst  
českých zabaveny byly buď všechny statky nebo jejich část. Ale i v potomních letech bylo za
bavováno jmění osob, zvláště měšťanských, které se pro víru vystěhovaly ze země. A k nové  
hromadné konfiskaci došlo po saském vpádu do Čech r. 1631, kdy byly zabaveny statky všech 
emigrantů, kteří se s vojskem saským vrátili do Čech. Statky tehdy zabavené byly sice postou
peny Albrechtovi z Valdštejna k zapravení válečných výloh, ale po pádu slavného vojevůdce  
nejen ony, nýbrž i jiné jeho statky a také statky jeho stoupenců byly znova zkonfiskovány. Vše
mi těmi konfiskacemi, jimiž zabaveny byly úhrnem skoro třičtvrtiny Českého království, bylo  
by se mělo dostati královském fisku ohromné sumy peněz. Krom toho však také na Moravě a v  
některých částech Slezska bylo zabaveno mnoho statků. Ale to vše vydalo se jednak na vydr
žování vojska za války třicetileté, hlavně však obdarování císařských generálů, důstojníkův a 
jiných osob duchovních i světských, zvláště cizozemců, takže škody způsobené obyvatelstvu  
zemí českých pobělohorskými konfiskacemi nebyly ani trochu vyváženy tím, že by se bylo užilo  
peněz odtud získaných ve prospěch obecný. Českému národu pak tyto konfiskace ublížily nej
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více tím, že ohromné lány jeho národního území dostaly se do rukou cizáckých rodů, které zů
staly mu trvale živlem cizím a namnoze přímo nepřátelským.

Avšak nejen na majetek pokořených Čechů, i na jejich duše drsně sáhla surová ruka pobě
lohorského vítěze. Vypuzováním kazatelů evangelických, vylučováním nekatolických osob ze  
svazku měšťanského, násilným donucováním k odpadnutí od víry otcovské a posléze vypoví
dáním všech, kdo nechtěli přestoupiti ke katolictví, pracovalo se o navrácení kacířského náro
da českého do lůna obecné církve. Zástupy zatvrzelých kacířů násilí náboženskému unikaly  
odchodem do ciziny. Úhrnný počet českých vystěhovalců pobělohorských odhadují někteří na  
30 000, jiní dokonce 36 000 rodin, což by znamenalo 100 – 150 000 osob. Ztráta, kterou tím 
utrpěl český národ, byla tím těžší, že ti, kdo pro víru odcházeli z vlasti, jistě nebyli z jeho synů  
nejhorších. A jestliže oni sami dovedli v moři cizoty zachovati si svou národnost a někteří z  
nich prokázali i tam svému národu služby neocenitelné, jejich potomstvo bylo proň ztraceno  
nadobro. Ale „milosti“ vystěhovat se ze země nebylo dopráno všem, kdo se nechtěli zříci zdě
děné víry. Lid poddaný musil zůstati v zemi a přijmout chtě nechtě víru katolickou. Nešlo to  
hladce, neboť poddaní se vzpírali a bouřili, ale úsilné a násilné činnosti protireformačních  
komisí, misionářů jesuitských i jiných se časem přece podařilo zlomiti tvrdý jejich odpor proti  
víře jim vnucované. Do počátku druhé polovice XVIII.  století ohromná většina poddaného  
lidu v Čechách a na Moravě byla obrácena, třeba zhusta jen na oko a povrchně, na víru kato
lickou. Ale i potom ještě bylo mnoho takových, jež teprve bylo třeba obraceti a někteří nedali  
se obrátiti vůbec, nýbrž zachovávajíce pokolení za pokolením věrnost víře svých předků, do
čkali se možnosti přihlásiti se k ní po vydání tolerančního patentu veřejně. Ostatní, kdo se  
podrobili, přilnuli časem upřímně ke katolictví, ale tento převrat provázen byl namnoze jejich 
mravním a duchovním zmrzačením, všude pak jejich bolestným odcizením velikým ideálům  
národních dějin.

Vnitřní přetvoření české národní bytosti po Bílé Hoře bylo spojeno s vážnými změnami po
měrů v Čechách. »Obnovené zřízení zemské«, vyhlášené cís. Ferdinandem II. z ústavních ab
solutní moci královské v květnu r. 1627 (pozn.: 15. května 1627), je proniknuto názorem, že  
Království české jako celek pozbylo odbojem proti svému králi všech svých práv a svobod.  
Proto nemilosrdně ruší neb aspoň oklešťuje stará práva českých stavů jakožto politických zá
stupců království; všechny zemské úřady a soudy uvádí v tuhou závislost na panovníkovi, tak
že se úřady a soudy stávají mnohem více královskými, než zemskými. Zemský sněm zbavuje 
téměř veškeré působnosti samostatné, ponechávajíc mu skoro jen právo povolovati berně. Ve
liký  a  namnoze  zcela samostatný  vliv  národa,  představovaného podle  tehdejšího  nazírání  
stavy zemskými, na obecné věci zemské tím vším z valné části docela pominul nebo se stal zá
vislým na  vůli  panovníkově  a  pozbýval  stále  více  dřívějšího  významu.“  (K.  Krofta:  Bílá  
hora,...).

Jakmile  se  jezuité  znovu  usadili  v zemích  Království  českého,  ihned  v nich  započali 
nanovo naplňovat svůj zlořečený plán na odnárodnění všech obyvatel království a likvidační 
plán na odstranění národního sebevědomí. Nastalo zatemňování českých dějin a české kultury. 
Nastalo duševní vraždění a národnostní útlak.

Na podnět jezuitů byla zavedena postupná a velmi důsledná germanizace českého národa a 
byli vypovězeni všichni protestantští kazatelé, učitelé, vzdělaní a osvícení velikáni kulturního, 
politického, uměleckého i vědeckého nebe, kteří nebyli popraveni a kteří se nehodlali smířit 
s razantním šířením němčiny a se zákazem všech nekatolických náboženství. Jejich majetek 
byl vítěznými  Habsburky zabaven. Jejich knihy a kázání byly páleny, jejich posluchači mu
čeni, vyháněni nebo zabíjeni. „Jezuité byli pravými původci,“ jak píše Bílek, „onoho krutého 
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pronásledování nekatolíků v tak zvané katolické reformaci.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str.  
490).

Ke vzdělaným českým vyhnancům a emigraci patřili například představitelé tzv. exulantské 
literatury:  Jan Ámos Komenský,  Pavel Skála ze Zhoře,  Pavel Stránský ze Stránky u Zap, 
Jan  Jiří  Harant  z Polžic,  Jan  Rosacius,  Pavel  Ješín  z  Bezdězí,  Ondřej  Habervešl  
z Habernfeldu, Jiří Třanovský (Tranoscius), Kašpar Motěšický, Zachariáš Theobald a další, 
z malířů například český bratr  Jan Kupecký (*1667 – †1740)  nebo  grafik Václav Hollar 
(*1607 – †1677).

O biskupu Jednoty bratrské Janu Ámosovi Komenském není třeba psát. Jeho životní osud 
a jeho literární činnost – to vše je natolik známé a natolik obsáhlé, že to zabírá mnoho objem
ných svazků, zaměstnává to několik různých spolků a společností ochraňující jeho literární, 
duchovní a duševní odkaz. Na českém internetu najdeme přes sto třináct tisíc odkazů na jeho 
jméno.  Pokračovatelem  jeho  odkazu  byl  jeho  vnuk  Daniel  Arnošt  Jablonský (*1660  – 
†1741),  v letech 1699 až 1741 senior  Jednoty Polsku a také kazatel  reformovaného sboru 
v Berlíně.

Jiný český exilant, protestant, právník a historik:  Pavel Skála (Skala)  ze Zhoře (*1583 – 
†1640) napsal dvě historiografická díla: Prvním dílem z let 1623 – 1628 je rozsáhlá „Chrono
logie církevní, v níž rozmanití a pamětihodní příběhové, v církvi boží od stvoření světa až do 
těchto posledních časův zběhlí,  s jistou  posloupností  let  podle  pravidla  písem svatých a  
z hodnověrných pramenův v krátkém pořádku gruntovně a srozumitelně se vypisují a před 
oči představují“, ve které podává navíc obhajobu i kritickou analýzu českého stavovského po
vstání. Téma je zde roztříděno do šesti časových etap: „od stvoření světa do potopy, do první  
monarchie chaldejské, do druhé monarchie perské, do třetí monarchie řecké, do čtvrté monar
chie římské a od narození  Kristova až do r.  1628. V přídavku ještě zvlášť se připomínají  
všecky sněmy církevní, vývoj nauky o poslední večeři, postup a proměny všech konfesí, všichni  
mučedníci církevní atd. Skala tudíž nevybočuje ze zděděného nazírání doby: v prvním, před
historickémobdobí, o němž se později pracně dobíralo světla zkoumání přírodní a archeolo
gické, mluví prostě podle bible; obecné dějiny, jak to zavedl humanismus věku šestnáctého,  
dělí na čtvero monarchií; a počátky křesťanství jsou mu mezníkem, jenž dějinný vývoj rozli
šuje na dvě zcela odlišné půle.“ (Jaroslav Vlček: Dějiny české literatury, I., Státní naklada
telství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 1960).

A jeho druhým dílem, které bezprostředně časově navazuje je: „Historie církevní, ze spi
sův a z pamětí hodnověrných historiků v krátkou sumu uvedená a sepsaná od Pavla Skaly 
ze Zhoře“ – deseti svazková historiografická encyklopedie, na níž systematicky pracoval na
před od roku 1626, pak znovu od roku 1628 až do své smrti roku 1640 a v níž na pozadí širo
ce rozvětvených dějin církve obsáhl celé evropské dějiny včetně rozmachu katolicismus. Kni
ha začíná stvořením světa a končí rokem 1623. Do historického rámce organizačně začlenil i 
české dějiny, a to od vzniku křesťanství až po první desetiletí 17. století. Nejde tedy pouze o 
historii církve a náboženství v Evropě, ale jedná se o nejrozsáhlejší a nejdůslednější historio
grafickou práci v té době. „Rozvrh Skalovy Historie církevní sám sebou již ukazuje na zásadní  
stanovisko  protestantské.  První  dvě  století  křesťanská  podávají  vlastní  nauku  církevní,  
pravou, neporušenou, a život prvních křesťanů je věrný život apoštolský (část  1); koncem  
století druhého se světským panstvím a zbohatlou církví počíná se vláda Antikristova, která  
rostouc, církev zavádí až do počátku věku šestnáctého (2); nová západní reformace v letech 
1516-1536 obrozuje církev čistým evangeliem a vrací ji samé sobě, o kterýchžto prvních le
tech reformačních promlouvá část 3; vzrůst a zápas reformační do r. 1556 (4), do r. 1576 (5),  
do r. 1601 (6), do r. 1612 (7), do r. 1619 (8), do r. 1621 (9) a do r. 1623 (10) líčí části ostatní.  
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Přidaný nadpis zamýšlené části další, Příběhové l. P- 1624, zůstal pouhým slibem. … Význam 
Skalovy Historie církevní tkví v posledních čtyřech svazcích díla, v líčení rušných i osudných 
let od r. 1601 do r. 1623. Tam Skala vypravuje jako přímý a zkušený svědek a účastník událos
tí hlavně domácích, a tato část Historie církevní důležitě a podstatně doplňuje a již napřed 
opravuje protilehlý spis Slavatův, který právě vznikal, když Skala svou práci dopisoval. Skala  
ovšem jako protestant a příslušník stavovský, věrně odchovaný v náboženském i politickém 
duchu své strany, všude zásadně hájí jejího stanoviska a jejích zájmů, byť i ne vždycky jejího  
postupu, tak, jak to ze svého stanoviska ještě důsledněji činil také Slavata. Skala je přesvěd
čen, že ústavní právo i boží pravda byla v Čechách na protestantské straně, a nezdar podniků 
jejích přičítá jednak nesvornosti a neobětavosti v řadách stavů evangelických, jednak božímu 
trestu za hříchy a neopravdovost jejích mnohých příslušníků.  Slavata, stoje na stanovisku  
samopanství církve římské a vycházeje ze zásady neobmezené panovnické moci, má postup čí
selné menšiny v zemi za oprávněný, ba nevyhnutelný; Skala, pokládaje zaručenou svobodu 
náboženskou a ústavní, jak jim rozuměla reformace i její stavovská politika, za nezbytný a je
diný trvalý základ státu a společnosti, přál domácí straně podjednou plného rovného práva,  
ale neuznával její nadvlády. Krok za krokem stopuje tajné i zjevné evropské zasahování řím
ské  propagandy  do  věcí  českých,  vedené  jesuitským  řádem,  neústavní  jednání  vysokého  
úřednictva i vyzývavost kléru opírajícího se o moc královskou a papežskou, neplodná, hustá  
sněmovní jednání, slovem, veškeré složité děje, které stavovskou většinu, spíše vedenou nežli  
vedoucí, nakonec připudily k brannému odporu, jehož nezdar potom z kořene vyvrátil staré 
zřízení zemské.“ (Jaroslav Vlček: Dějiny...).

Ve stejném roce se narodil  další  český exilant,  protestant,  spisovatel,  právník a politik: 
Pavel Stránský ze Stránky u Zap (*1583 Stránky u Zap u Čelákovic /Kouřimsko/ – †1657 
Turoň, Polsko). S Pavlem Skalou se znal osobně. Pavel Stránský napsal dvacetisvazkové latin
ské dílo „Respublica Bohemiae“ – „Stát český“ (1. vydání 1634), které vydal v holandském 
nakladatelství bratrů  Elzevirů (knihtiskařů na tamnější univerzitě původem španělští protes
tanté) v Leidenu jako 31. svazek edice, která se zaměřovala na současné i starověké státy. Kni
ha byla vydána na žádost Elzevirů a byla určena pro celou Evropu. Proto byla napsána v latině. 
V tomto  díle  jsou  shromážděny fakta  a  údaje  o  historii,  zeměpisu,  obyvatelstvu,  jazyku, 
stavech,  panovnících,  úřadech,  náboženstvích  a  dalších  státoprávních  záležitostech  a  zají
mavostech  Království českého zvláště z doby před  Bílou horou.  Stránský začal dílo psát už 
v Pirně, roku 1634 vyšlo v Leidenu poprvé, roku 1643 bylo po opravách vytištěno znova jako 
„Respublica Bojema“. „Kniha se četla hojně. Ještě r.  1713 jako »opus utilissimum« vyšla  
v Amsterodamu po třetí a hned potom r. 1719 ve Frankfurtu nad Mohanem po čtvrté. A nejen  
protestantská  cizina,  i  domácí  historiografie  jesuitská dobře  zná  spis  Stránského,  jak  na
příklad ukazují  práce Balbínovy.  Bylť to jediný ucelený pokus obranný,  přístupný obecně,  
»velkolepá brožura věku sedmnáctého«, pojímající volbu Fridricha Falckého jako svobodný  
výkon zaručený starou ústavou zemskou.“  (Jaroslav Vlček: Dějiny...). V Čechách vyšlo dílo 
poprvé v němčině až na přelomu 18. a 19. století. V češtině vyšlo až o sto let později. Dílo 
pak bylo vydáno pro svoji důležitost a oblíbenost ještě několikrát po sobě.

Ve třetím a pátém svazku „»O státě českém« a »O správě světské v Čechách«, navzájem se 
doplňujících, tkví politické jádro Stránského spisu. Proti cizím pisatelům dokazuje, že »svob
da národa českého je svrchovaná, nikoli vyprošená nebo závislá na cizí libovůli «, že tedy říše  
česká státoprávně vždy byla samostatná. A proti domácím i cizím přívržencům nauky o dě
dičnosti panovníků českých a odtud vyplývající ústřední moci neobmezené Stránský snaží se  
dějinnými doklady od příchodu Čechů do země podati důkaz, že r. 1619 svobodně voliti nové
ho vládce bylo starým právem samostatného státu a že branný odpor z let 1619 a 1620 měl  
zákonný podklad. Odtud vychází, že ani Obnovené zřízení zemské z r. 1627 Stránský nepoklá
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dá za právní akt, nýbrž za skutek moci. K této tezi se vrací Respublica Bojema opět a opět, ze  
všech stran ji znova osvětluje, zahraniční čtenářstvo ji získává a k ní připíná všecky naděje  
vystěhovalců českých na brzký obrat věcí domácích ve smyslu předbělohorském. Stránský byl  
exulant pro víru, jíž obětoval všecko ostatní; byl tedy povaha hluboce nábožensky založená.  
Vedle politika Stránského se tudíž výrazně hlásí  nad jiné horlivec náboženský. Hned další  
hlava šestá »O proměnách náboženských a o správě církevní v Čechách« podává o tom vý
mluvné svědectví. V původním českém pohanství Stránský zcela v duchu církevních spisovate
lů  svého  věku  spatřuje  toliko  »lichost  model  nečistých  a  hloupou  směšnost  pověr  
zastaralých«. Zároveň však přejímá mylné starší podání od kališnického kronikáře Bílejovské
ho, jenž svým názorem čelil rozpínavým snahám domácího katolictva, slovanskou bohoslužbu  
Cyrilovu a Metodějovu, uznanou papežem, pokládaje za »církev, v Čechách zaštěpenou podle 
obřadu ne římského, nýbrž řeckého, tehdy ještě většinou čistšího«. Původ protiřímských li
dových sekt v Čechách, které se po vzoru valdenských opíraly úřední církvi už ve věku třinác
tém, mravokárné horlení kazatelů Konráda a Milíče, jakož i Husovo vystoupení pojímá Strán
ský jako návrat ku prostotě a »čistotě bohoslužby řecké«, to jest: husitství má Stránský za  
prodloužené nebo obnovené cyrilometodějství. Tím se Stránsky líší od střízlivějšího Skaly a  
druží se ke Komenskému. Zato s oběma předními exulanty má jiiný význačný rys společný. Je  
jedním z nejhorlivějších kališníků, ale není nesnášenlivý sektář: také Pavlu Stránskému šlo o  
vítězství celé protestantské věci. Proto odmítá pro české Bratry potupný název »pikhartů«, vy
vozuje  vznik  a  jejich  nauku ze  zbytků  táborských  husitů;  odsuzuje  vrtkavost  a  obojetnost  
Rokycanovu; a smysl úředního domácího kališnictví spatřuje v zásadním postupu společném s  
veškerou západní reformací. Proto také, zastíraje vnitřní protivy a spory mezi českými luterá
ny, kalvinisty a Bratřími, vítá historický čin z r. 1575, kdy »se upevnila již dávno započatá 
užší jednota mezi kališníky, která zatím z větší části po příkladů protestantův německých ná
boženství své upřímněji a dosti šťastně vytříbili, a mezi Bratřími, i vespolek uznali se za brat
ry a za členy rodiny, věrou spojené, i všichni hlasy společnými u krále se domáhali a domohli  
vyhlášení a ztvrzení konfessí nedávno sepsané«, konfessí tak řečené české. Že Stránský, mluv
čí levého křídla stran protestantských, krajní pravé křídlo strany římské, řád jesuitský, v lásce 
neměl, je nasnadě. Působení Tovaryšstva stopuje v církevním životě i v politice a jemu pře
devším klade za vinu, že náboženskou otázku v Čechách rozjitřilo až k hmotnému boji na život  
a na smrt. Ono vychovalo rudolfinské zemské hodnostáře, kteří neuznávali českou konfesi,  
Maxmiliánem zaručenou; z něho vyšel královský mandát r. 1602; ono neuznávalo Rudolfův  
majestát  z r.  1609.  O  svobodě  náboženské,  zaručené  za  Maxmiliána,  praví  Stránský  na  
příklad, že »měla průchod po několik let, dokud plémě jesuitův křídel svých přes hnízdo rozši
řovati nemohlo. Když však za krále Rudolfa, jenž po otci nastoupil, plémě to lidi, ve škole  
jeho vychované, na nejpřednější hodnosti zemské a na místa služebníkův dvorských se vecpalo  
a povýšilo, viděti bylo ihned, kterak pozdřímlé záští proti evangelíkům probudilo je opět, i  
znovu počínaly se křivdy.» Tyto křivdy a nátisky, zjevné na příklad z řečeného už mandátu  
královského z r. 1602, Stránský líčí jako neustálou vědomou provokaci, která i po Rudolfově  
majestátu z r. 1609, ba právě po něm, dostupovala vrcholu, až věci dohnala ke katastrofě.  
»Tudíž stavové evangeličtí, tolikerými a tak nehodnými způsoby dráždění a tolikráte a tak kru
tě urážení, naposledy snesli se na tom, že moc odrazí mocí, …ne aby králi zrušili věrnost ane
bo vyrvali žezlo, …nýbrž jedině proto, aby zákonům zemským a Rudolfovu Majestátu zachova
li vážnost a platnost neporušenou.« Tragika obojí moci záležela prý v tom, že defense, záko
nem oprávněná obrana víry, vedla k nové rovněž zákonité volbě královské, která po přemožení  
odporu českého pokládána byla za vzpouru a národ svobodný, potud téměř zcela protestant
ský, proměnila v katolický poddaný národ.“ (Jaroslav Vlček: Dějiny...).
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Dalším významným exulantem je například mladší bratr popraveného  Kryštofa Haranta, 
Jan Jiří Harant z Polžic (*1580 – † cca 1648), který napsal „Paměti na léta 1624 – 1628“. 
V tomto spisu je ukázán každodenní život českých exulantů.

Ondřej z Habernfeldu je dalším známým exulantem z řad protestantů. Osobní lékař Frid
richa Falckého se ženitbou spříznil s rodinou Skalů ze Zhoře. V exilu napsal dva latinské spi
sy: „Hierosolyma Resoluta…“ (1622 Haag) prorokuje na základě biblické apokalypsy a ast
rologických výpočtů o brzké zkáze všeho dosavadního světového řádu a klade důraz na bu
doucí příchod Kristovy tisícileté říše pokoje a slávy. Druhým spisem je „Bellum Bohemicum 
recensente Andraea ab Habernfeld“ (Lugduni Batavorum), kterou napsal a vydal teprve na 
sklonku svého života roku 1645 v Leidenu a rázem byla přirovnána k monumentálním dílům 
Pavla Skály nebo Pavla Stránského. Stala se další oporou exulantským vůdcům v celé Evropě. 
„Spis je neveliký a nechce tedy dopodrobna vyličovati nebo vykládati »Vojnu českou, od roku  
1617«, jak ji označuje jeho název. Je to ohnivá, ba vášnivá, krajně rozhořčená obrana čes
kého stavovského povstání z r. 1618, náruživý výraz nevole nad počínáním pobělohorských ví
tězů, výmluvná náboženská a zejména také právnická apologie samostatnosti starého českého  
státu a vlastně veřejná obžaloba jeho odpůrců před evropským fórem, určená především pro
testantské Evropě za dokonávající třicetileté války a psaná se zřejmou nadějí, že unie evrop
ských protestantů aspoň diplomaticky věc českých exulantů vezme za svou společnou věc.  
Habernfeld byl horlivý Český bratr, ale zároveň horlivý politik a právník. Ve veškeré obranné 
politicko-historické literatuře věku sedmnáctého nemáme spisu, který by s takovým rozhoř
čením přímo na stavěl pranýř samovládné snahy abslolutistického ideálu španělské politiky a 
jeho římskou církevní podporu vtělenou v jesuitském řádu, a který by na druhé straně tak 
ostře osvětloval rozháranost, neobratnost, ba přímo bezhlavost tehdejších domácích obránců,  
bláhové  spoléhání  na  cizinu,  lehkou  mysl,  neshopnost,  žárlivost  a  poplatnost  cizích 
vojenských vůdců české válečné akce s novým chabým králem v čele, kteří způsobili a zavinili  
její nezdar. Lítost, posměch a hněv srší z úsečných, chvatných Habernfeldových vět, kterými  
líčí, jak Ferdinand II., proti korunovační přísaze, obmezoval Rudolfův majestát a zemskou 
ústavu, jak stavové byli nejen nuceni, nýbrž oprávněni hájiti obého mocí, na jakém vratkém 
právním základě po jediné úspěšné bitvě byly konány hrdelní soudy, země hromadně zbavová
na obyvatelstva, jehož osobní jmění konfiskováno, kterak byl český stát šmahem zabrán jako 
dobytá cizí válečná kořist a staleté zemské zřízení obratem ruky proměněno od základu. Podle 
Habernfeldova přesvědčení Čechy i po r. 1620 ve smyslu mezinárodního práva nepozbyly své  
staré ústavy, poněvadž odpor země proti obmezování ústavního řádu byl zákonem zaručen,  
ano přikazován,  a  poněvadž vítěz  měl  zemi  toliko  občansky,  a  nikoliv  hmotně,  mravně  a  
právně zničiti. …Bellum Bohemicum náleželo asi k nejstíhanějším spisům za doby protirefor
mační, poněvadž se už Balbínovi nedostalo do rukou a poněvadž se teprve do doby osvícenské 
vynořily  zcela  ojedinělé  výtisky  jako  bibliografická  zvláštnost.  Voigt  a  Pelcl  ke  knížce  
Habernfeldově znova obrátili pozornost a r. 1866, jako pozdější spis Stránského, Emanuel  
Tonner ji přeložil do čestiny. Tento překlad vyšel r. 1867.“ (Jaroslav Vlček: Dějiny...).

Básník a náboženský myslitel a učenec Jiří Třanovský (Tranoscius, * 27.3.1592 /jiní píší 
1591/ Těšín ve Slezsku – † 29.5.1637 Liptovský Sv. Mikuláš, Slovensko) musel po Bílé hoře 
pro svou víru opustit  Moravu. Uchýlil se napřed do  Slezska a pak až na  Slovensko. V Lip
tovském Sv. Mikuláši působí od roku 1631. Psal české a latinské náboženské básně a modlitby. 
V Levoči vydal  roku  1636  rozsáhlý  kancionál „Citara  sanctorum“  –  „Žalmy  a  písně 
duchovní staré i  nové“. Tento sborník obsahuje kromě písní  Třanovského a jeho blízkých 
spolupracovníků i starší husitské písně. Záhy po vytištění se stal nejoblíbenějším kancionálem 
slovenských evangelíků a dočkal se mnoha desítek vydání  (Planeta Země – Dějiny umění,  
str. 807).
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Kašpar Motěšický pocházel z rodiny protestantských duchovních, kteří působili v horním 
Slezku: jeho děd Štěpán byl seniorem luteránských kazatelů na Těšínsku a farářem ve Veltryni, 
otec Jan byl farářem ve  Střelicích (na východ od Opolí)a sám se stal roku 1671 kazatelem 
v osadě českých exulantů v Adelsdorfě (na západ od Lehnice). Po nedlouhém působení pak 
odtud odešel do Žitavy, kde působil až do své smrti (1669), a to jednak jako kazatel, jednak 
jako literát, rozšiřující svou prací pomalu rostoucí literaturu českého emigrantského evange
lictví. Vydal knižně řadu kázání: „Kázání o ochraně angelů nad dítkami“ (1678), „Kázání  
pohřební na Kateřinu Foratyn“ (také 1678), „Křesťanskou domácí postillu“ (1682), „Kázá
ní svatodušní“ (1684) aj. Dále několik úvah a modlitebních zamyšlení, např.: „Ruční knížku,  
tj. každodenní modlitby“, jež se dočkaly několikerého vydání a byly také jedním z prvních 
kusů  Kleychovy vydavatelské činnosti a sbírku duchovních písní „Některé písně duchovní“ 
(rovněž v několika vydáních). Ve své literární tvorbě, ať šlo prózu, kázání, texty písní, básně, 
úvahy či modlitby se opíral o tehdejší náboženskou literaturu vycházející z řad  německého 
protestantismu. Z ní také některé věci i přeložil.

Český bratr Jan Kupecký (*1667 Praha – † 16.7.1740 Norimberk) strávil kromě svého 
raného mládí celý život v exilu. Napřed na Slovensku, potom od roku 1683 ve Vídni, v Benát
kách a v dalších severoitalských městech, potom v Římě, pak znovu od roku 1707 ve Vídni, 
odkud musel roku 1723 pro svou víru znovu utéct, tentokrát do Norimberku, kde strávil po
sledních 17 let svého života. Do dnešní doby se zachovalo na 400 potvrzených Kupeckého děl 
včetně sedmnácti autoportrétů z celého období jeho života.

K boji s evangelíky, kteří přešli do ilegality, byl dán do Prahy jezuitský kněz Vilém Lamor
main, který kromě organizování pronásledování nekatolíků stačil ještě jezuitskému řádu vydo
být od protestantů kostel sv. Mikuláše, sv. Jiljí a sv. Jindřicha, Betlémskou kapli, kostel Božího 
Těla a  sv. Vojtěcha. Jeho vlivem a přičiněním vlastnili jezuité do roku 1623 téměř všechny 
největší duchovní stavitelské památky v  Čechách i na  Moravě, a to téměř v každém městě. 
Nebylo místa, kde by za kazatelnou nestál jezuita. Co bylo jezuitské, bylo svaté. Kdo nebyl s 
jezuity, byl proti nim.

Jezuité navíc získali mocného ochránce i ze strany  Vatikánu. Byl jím papežský vyslanec 
(nuncius) pro Království české a moravské ve Vídni Karel Carafa, který intenzivně spolupra
coval s jezuity a zvláště s Lamormainem a oni s ním a který prováděl podle rad jezuitů rekato
lizaci celého království po oficiální rovině. Pod jeho štítem jezuité zakládali jeden svůj semi
nář za druhým, noviciát za noviciátem s kolejemi a školami. Financovaly to různé nadace za
ložené královnou Annou, manželkou krále Matyáše, dále Albrechtem z Valdštejna, Lobkovici, 
Ferdinandem II., papežem a radikálními katolíky. Peníze šly také z majetků zkonfiskovaného 
protestantské šlechtě. Téměř v každém městě byla nějaká jezuitská instituce a úplně v každém 
městě byli jezuité. Podporu měli jezuité i v kardinálech  Ditrichštejnovi a  Harrachovi, kteří 
usilovali o katolizaci hlavně šlechtických rodů.

Na druhou stranu se papežský vyslanec Carafa prostřednictvím kněze Lamormaina snažil 
císaře přesvědčit, jak hodně patří k jeho zbožnosti a horlivosti zastrašení  Čechů příkladným 
trestem za jejich vzbouření proti lidské velebnosti a vrchnosti a odvrácení jich tak od ještě 
horšího trestu za vzbouření se proti samotné velebnosti Boží. Císař byl neustále přesvědčován, 
že jediný nejprospěšnější způsob, jak trest vykonat, je ten, že vyžene z Prahy a z Království  
českého všechny „kacířské“ kazatele a učitele.

Aby pražští jezuité dosáhli tohoto plánu co nejdříve, začali obviňovat vyznavače helvétské 
víry, že se neřídí rozkazem královského místodržícího knížete z Lichtenštejna, který jim hned 
po bělohorské bitvě nařídil, aby nevykonávali své náboženské obřady a to tak dlouho, dokud 
by se neustanovilo  jinak.  Helvétští  kazatelé byli  obviněni,  že  nepřestávají  organizovat  ná
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boženská shromáždění, v nichž údajně podněcují své věřící k novým bouřím. Ani poslednímu 
zbytku evangelických kazatelů nedávali jezuité pokoj i přesto, že evangelická církev jako ta
ková měla od  knížete Karla z Lichtenštejna po  Bílé hoře na žádost zbylých protestantských 
knížat a kazatelů povolení vykonávat svá náboženská shromáždění i nadále. Jezuité lživě po
dávali císaři informace, že kazatelé neustále podněcují lidi ke vzpourám, že neustále připravu
jí nová vzbouření a protesty a že chtějí zavádět do všeobecné víry své vlastní novoty. Nazývali 
je „nenapravitelnými původci rozbrojů“ a razili dogma, že pokud nebudou tito kazatelé od
straněni, nemůže se katolické náboženství vzchopit, rozrůst a upevnit.

Takovýmto osočováním si jezuité, nejvíce však kněz  V. Lamormain vymohli na císaři již 
13. března roku 1621 nařízení, podle něhož byli všichni kalvinští kazatelé ze země vypově
zeni a to hlavně z toho důvodu, že své posluchače údajně naváděli, aby nerespektovali zá
konného panovníka a že je vedli k odboji.

Prostřednictvím jezuitů a zvláště  kněze Lamormaina a na naléhání papežského vyslance 
Carafy vydal také císař dne 13. března a pak opakovaně 3. června a začátkem července roku 
1621 nařízení, podle kterého se bez prodlení musely odevzdat ke katolickým bohoslužbám 
v Praze nekatolické kostely odňaté nekatolíkům již dříve, zejména kostely u sv. Mikuláše, u 
sv. Jiljí a u sv. Jindřicha a stejně tak i kostely dříve náležející českým bratřím (pikhartům) a 
nedávno zavřené, zvláště  Betlémská kaple, kostel  Božího Těla a kostel  sv. Vojtěcha, v nichž 
počali jezuité ihned kázat. Zároveň bylo  knížeti z Lichtenštejna  nařízeno, aby byli hned po 
exekuci vykonané proti vůdcům vzpoury vypovězeni veřejným ediktem ze všech zemí  Krá
lovství českého všichni kalvínští a pikhartští kazatelé, profesoři a učitelé stejně jako i všichni 
ostatní  nekatoličtí  kněží  českého vyznání,  kteří  se  zúčastnili  předešlé  vzpoury jakýmkoliv 
způsobem.

13. prosince 1621 proto vydává kníže Lichtenštejn Patent, jímž byli z Prahy a z ostatních 
královských měst vypovězeni pod rouškou politického důvodu nekatoličtí kněží, kteří museli 
do osmi dnů opustit  České království. Hlavním oficiálním důvodem bylo předešlé povstání. 
Nekatoličtí duchovní jsou v patentu označeni za rozněcovatele povstání, za revoluční živly – 
za nepokojné, všetečné, bouřlivé lidi – schopné všechno obyvatelstvo veřejně i tajně podně
covat ke vzpouře a nenávisti proti císaři a svými spisy vyvolávat k volbě nového krále. Ve 
skutečnosti je však v pozadí důvod náboženský. Tento veřejný edikt nejvíce postihnul Jednotu 
bratrskou (tehdy katolíky označovanou jako kalvinisty) a kazatele hlásící se k České konfesi, 
tedy i novokališníky (novoutrakvisty – české evangelíky zvláště luteránského zaměření). Na
řízení se zatím netýkalo přímých luteránských kněží (z politického důvodu, neboť zde hrály 
ohledy vůči saskému kurfiřtovi, který byl tehdy dočasným spojencem císaře), nicméně i oni 
byli v podezření z podvratné činnosti vůči císaři a státu tím, že nepřijímali římské náboženství 
a jejich činnost byla proto neustále ostře sledována. Došlo na ně o rok později, kdy koncem 
roku 1622 byly němečtí luteráni vypovězeni napřed z Prahy a pak z celého království a jejich 
kostely – sv. Salvátora na Starém Městě pražském a sv. Trojice (dnes Panny Marie Vítězné) na 
Malé Straně – byly v následujících letech předány do majetku katolických řádů  paulánů a 
karmelitánů.

Prosincem roku 1621 začíná vlastní realizace celostátního nezákonného puče ze strany řím
skokatolické diplomacie a jezuitů, začíná celostátní rekatolizační, protireformační šílenství a 
běsnění, které se zastaví až za 150 let, aby se na jeho konci mohla zkonstatovat absolutní ab
surdnost celé akce včetně souvisejících tyranistických a teroristických prostředků – vraždění, 
mučení, věznění, znásilňování svědomí a ostatního násilí, dále nesmyslná devastace státu s ná
sledným hlubokým ekonomickým propadem a na druhou stranu ovšem také nezdolnost a ne
porazitelnost reformační, protestantské krve.
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Proti tomuto císařskému rozhodnutí a jeho Patentu ostře protestovalo mnoho evropských 
státníků a politiků a také osobně saský kurfiřt Jan Jiří a to jak u knížete Lichtenštejna tak i u 
samotného císaře. Jejich reakce uvedla Ferdinanda II. v pochybnost, zda bylo jeho rozhodnutí 
vůbec správné. Avšak Ferdinandovi věrní jezuitští zpovědníci a také papežský nuncius Carafa 
podporovali císaře a utvrdili jeho jezuity spravované svědomí, že v tomto kroku konal Boží 
vůli a že jeho rekatolizační opatření jsou více než správná a prospěšná. S pomocí svých jezui
tských opatrovníků a rádců byl císař Ferdinand II. nakonec přesvědčen o nutnosti těchto poli
tických kroků a své rozhodnutí i přes nátlak veřejnosti a zahraniční diplomacie nakonec neod
volal.

A byli to opět jezuité, jejichž přičiněním a zásluhou byl ve všech chrámech odevzdaných 
katolickému kněžstvu znovu zaveden při všech římskokatolických bohoslužbách a obřadech 
latinský jazyk a to podle nařízení papežského vyslance Carafy. Latina byla vytlačena mateřšti
nou po dobu dvou set let, neboť až do této doby byly všechny protestantské i katolické boho
služby včetně mší vykonávány pouze v češtině. První mše byla v latině konána již dne 28. říj
na 1621 v chrámu sv. Štěpána Velikého na Novém Městě pražském a brzy potom bylo latin
ského jazyka užíváno ve všech ostatních pražských chrámech a kostelích a po nich i ve všech 
kostelích v českých zemích. Čeština byla do budoucna omezena jedině na čtení a zpívání paši
jí neboli na utrpení Ježíše Krista o Velikonocích.

Na počátku roku 1622 bylo na naléhání jezuitů uveřejněno papežské rozhodnutí z konce 
roku 1621, v němž bylo zakázáno používání laického kalicha při svatém přijímání neboli při
jímání pod obojí. Tím silně utrpěla česká utrakvistická církev (staroutrakvisté), která vznikla 
z umírněných  husitských  duchovních  proudů  a  která  až  do  příchodu  německé  reformace 
v první polovině 16. století představovala hlavní nekatolický směr a sílu v zemi. To byl po
chopitelně také záměr a cíl Říma – zakázat přijímání pod obojí a tak nejen oslabit moc nekato
lických církví v zemi, ale hlavně zničit jejich členskou základnu a tak je definitivně vyhladit 
z českého náboženského života. Tomuto zákazu však odporovali všichni kněží při chrámech 
nabytých pro katolické náboženství. Protesty byly tak důrazné a tak hojné, že sám císař musel 
z obavy nového  povstání  v Českém království svolit  k tomu,  aby  v budoucnu  faráři  u  sv.  
Jindřicha a u Matky Boží před Týnem, ale nikde jinde, podávali lidu svátost oltářní pod obojí 
způsobou.

Další pozici, jak bude ještě popsáno, ztratili nekatolíci Českého království také tím, že Řím 
učinil útok také na tradiční nekatolický symbol českých zemí – na památku Mistra Jana Husa 
a Jeronýma Pražského, k níž měli úctu všechny nekatolické směry bez rozdílu.

V jezuitských poradách, které se zúčastnil i sám císař, papežský nuncius Carafa, císařská 
rada a významní představitelé římského kléru a které se konaly ve Vídni v srpnu a říjnu roku 
1622, bylo především ustanoveno zrealizovat nápravu (obnovu) katolického náboženství (ne
boli pro katolickou reformaci či reformu, přesněji rekatolizaci) v celých Čechách a to stejnou 
„úspěšnou“ cestou tvrdého rekatolizačního tažení, jakou se kdysi ubíral Ferdinand II. za dob 
svého panství ve vnitrorakouských zemích: ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a v Gorici ještě 
jako arcikníže – arcivévoda Ferdinand Štýrský – v druhé polovině devadesátých let 16. století 
a jakou pro zavedení katolicismu úspěšně používaly i jednotlivé vrchnosti. Aby bylo všechno 
dotaženo do úspěšného konce, bylo podle návrhu jezuitů uznáno za nejvýš důležité a nutné, 
aby za

1. Karlova univerzita, která byla ovládaná nekatolíky a odkud se prý jako z Trojského koně 
od Husových dob po všechny budoucí časy rozsévalo símě kacířství a vzpoury po celém Krá
lovství českém, byla buď docela zrušena a nebo aby byla spojena s akademií otců Tovaryšstva 
Ježíšova – s Ferdinandovou. Za
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2., aby nikdo z obyvatel Království českého neměl právo přechovávat kacířského učitele a 
využívat jeho služeb k soukromému vyučování dětí, ani posílat děti do zahraničí na kacířské 
univerzity a gymnázia. Za

3.,  aby byla  jezuitům svěřena  cenzura a  veškerá  kontrola  všech  knih vydaných tiskem 
v zemi i v zahraničí. Za

4., aby nebylo dovoleno nekatolíkům navštěvovat zemské úřady, jak nejvyšší tak nejnižší a 
využívat jejich služeb. Za

5., aby bylo udíleno obyvatelské právo (indigenat) v Království českém a stejně tak i měš
ťanské právo a vážnost městských a obecních rad výhradně jen katolíkům. Za

6.,  aby zádušní  právo  (patronátní)  všech  chrámů  i  poboček,  které  naležejí  provinilým 
stavům a obcím, bylo podstoupeno pražskému arcibiskupovi a bylo navráceno nekatolíkům 
všude, kde jim je odňali kacíři, jako například jezuitskému kolegiu v Chomutově. Za

7., aby hned po dosazení katolických kněží do všech far, byli měšťané a obyvatelé pod 
hrozbou konkrétních trestů a pokut zavázáni k povinné účasti na katolických bohoslužbách a 
aby své děti povinně posílali na vyučování a cvičení katolického náboženství. Za

8., aby se vedle starého semináře papežských studentů a chovanců pražského kolegia zřídil 
při jezuitské koleji ještě jiný seminář tomu podobný, z nichž by vycházelo dostatečné množ
ství katolických knězů. Za

9., aby se zřídily z majetku provinilých stavů, který byl zkonfiskován a propadl Koruně 
české dva semináře pro chudé žáky, jeden pro šlechtické chlapce z kacířských rodin, druhý pro 
syny měšťanů, z nichž by se vychovávali nejenom katoličtí šlechtici i dobří dvořenínové (dvo
řané) a vojsko, nýbrž i užiteční úředníci pro obce a pro panské statky. Za

10., aby se z téhož jmění propadlého císaři zřídila k dřívějším sídlům Tovaryšstva Ježíšova 
nová kolegia v Hradci Králové, v Klatovech a v Kutné Hoře a stejně tak i pro nováčky jezuitů 
v Praze. A za

11., aby se z téhož jmění vymezily platy k zaopatření a na vydržování 150 jezuitů v pražské 
koleji, která by dosazovala kazatele do pražských i venkovských far.

Císař  Ferdinand  II.  jezuitům  vyhověl  a  přijal  všechny  jejich  návrhy  a  rady  a  i  další 
podobné návrhy v pozdější době za své, zrušil  Majestát Rudolfa II. z roku 1609 (onu listinu 
zavádějící  svobodu vyznání  pro široké spektrum nekatolických vyznání)  a  pověřil  knížete 
z Lichtenštejna, aby dohlížel na jejich realizaci. Nařízením ze dne 21. a 22. října 1622 všichni 
konšelé  evangelického  náboženství  ve  všech  pražských  městech,  kteří  nechtěli  přestoupit 
(konvertovat) ke katolické víře, byli ze svého úřadu okamžitě propuštěni a na jejich místa byli 
dosazeni  katolíci.  Také  ve  všech  ostatních  královských  městech  byli  ustanoveni  katoličtí 
úředníci a nařízením královského místodržícího knížete  z Lichtenštejna musely být všechny 
fary a kolatury ve všech pražských městech, které díky minulé vzpouře připadly na císaře a 
českého krále, obsazeny a zaopatřeny katolickým kněžstvem. Zároveň byla zastavena veškerá 
činnost a provozování církevních služeb všech německých kazatelů, učitelů a správců škol, 
kteří  byli augšpurského vyznání. Němečtí kněží museli  pak opustit  například staroměstský 
kostel  u  sv.  Salvatora a  malostranský u  sv.  Trojice,  jakož  i  mnoho škol  a i  přes všechny 
přímluvy a prosby saského kurfiřta se museli z Království českého urychleně vystěhovat.

Zvláště si pak jezuité na císaři vymohli nařízení, podle něhož byla Karlova univerzita pře
dána dekretem královského místodržícího ze dne 30. října (10. listopadu) 1622 jezuitskému 
knězi – rektorovi a celé koleji jezuitského bratrstva u sv.  Klimenta, „a to se všemi právy i  
statky k ní náležejícími k mocnému držení, vládnutí a užívání“. Nic nepomohlo, že univerzita 
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byla  doposud ovládána  utrakvisty a  jinými  protestanty a  že  proti  tomuto  rozhodnutí  pro
testovalo opět mnoho evropských politiků a státníků a mnoho duchovních a to i z katolických 
kruhů (církevních řádů a světského kléru). Během jedné chvíle museli všichni školu okamžitě 
opustit (pokud nekonvertovali na katolictví) a uvolnit všechna svá místa. Jak píše J. Fiala, re
katolizace znamenala pro univerzitu pohromu, jakou předčilo teprve její uzavření za německé 
okupace v letech 1939 až 1945. Zcela se změnil její duch. Z protestantského učiliště byla nási
lím změněna v římské pod silným vlivem jezuitů. Zmizela z ní česká národnost a místo ní na
stoupila jezuitská, kosmopolitní  bezvýraznost a šedost.  Jezuité sice chtěli  univerzitu zrušit 
úplně, neboť byla semeništěm „kacířství a rebelie“, avšak Ferdinand II. z určité úcty k jejímu 
zakladateli  Karlu  IV.  to  nedovolil.  Nicméně  velmi  ochotně  souhlasil  s potrestáním  jejího 
předního představitele a absolventů, zvláště když se zjistilo, že mají účast na povstání proti 
římským katolíkům. Rektor univerzity, lékař, Jan Jesenský (Jesenius) skončil 21. června 1621 
na  mučidlech  na  staroměstském popravčím lešení  spolu  s Mistrem Valentinem Kochanem 
z Prachové a s dalšími předáky stavovského odboje, z nichž někteří byli dřívější absolventi 
univerzity. V listopadu 1622 byla univerzita předána do přímé správy jezuitům, kteří ji spojili 
se svou klementinskou akademií a plně podřídili římsko – protireformačnímu duchu. Většina 
evangelických profesorů odešla do exilu, poslední rektor Mistr Jan Campanus Vodňanský se 
podřídil nátlaku a stal se katolíkem. Záhy v prosinci 1622 zemřel a podle svědectví přítele Mi
stra Matěje Borbonia svůj přestup před smrtí odvolal. Přesto mu černá jezuitská chátra v roli 
univerzitních mocipánů vystrojila pompézní, okázalý pohřeb  (J. Fiala: Hrozné doby..., str.  
129 – 130).

Karlovu  univerzitu převzal  14.  listopadu 1622 rektor  svatoklimentské  koleje,  jezuitský 
kněz  Koronius  (Coronius) a  zároveň se  stal  jejím novým rektorem s novými  bohatě  roz
množenými platy. Později, z rozhodnutí panovníka  Ferdinanda III. tzv  unijním dekretem ze 
dne 23. února 1654 byla pak Karlova univerzita v rámci jezuitského monopolismu slavnostně 
sloučena dne 4. března 1654 s Ferdinandovou akademií a na základě toho byla přejmenována 
na  jezuitskou  Karlo  –  Ferdinandovu  univerzitu.  Její  duchovní  fakulty  (teologická  /boho
slovecká/ a filosofická) sídlily v Klementinu, světské fakulty (lékařská a právnická) v Karoli
nu, kde si zachovaly určitou nezávislost.  Profesory světských fakult totiž jmenoval císař, i 
když na doporučení jezuitů, avšak o profesorech filosofie a teologie si jezuité rozhodovali vý
hradně sami.

Svoboda svědomí byla na univerzitě jezuity potlačována kromě jiného i povinnou přísahou 
na  neposkvrněné  početí  Panny Marie,  kterou  musel  od  roku 1650 složit  každý absolvent 
univerzity při ukončení studií a každoročně opakovat každý přednášející profesor, i když víra 
v početí nebyla ještě ani v nejmenším přijatým církevním dogmatem.

S univerzitou byly jezuitskému řádu odevzdány také tři kostely: Sv. Klimenta – papeže mu
čedníka – u vsi Buben na Letné u Prahy, dále sv. Pankráce za vyšehradskou branou a Betlém
ská kaple (sv. Neviňátek). Pak bylo také odevzdáno devět studentských kolejí, které se na
zývaly burzy. Tato drzá konfiskace univerity jezuitským řádem se stala pak jádrem budoucích 
vleklých sporů a problémů mezi tovaryši a pražským arcibiskupem kardinálem Arnoštem Voj
těchem hrabětem z Harrachu, které bylo možné zaznamenat ve 30. až 50. létech 17. století.

Rektor jezuitské koleje a Karlo – Ferdinandovy univerzity si zároveň vymohl právo povy
šovat do šlechtického stavu a doktoři bohosloví, jím ustanovení, měli právo na kanonikáty u 
všech Svatých a u sv.  Víta na Hradčanech, na Vyšehradě i v Brně a Olomouci a jestliže byli 
zároveň šlechtického stavu, stávali se právem probošty v Litoměřicích, na Vyšehradě a v Brně. 
Doktoři práv se stávali císařskými a královskými apelačními a dvorními rady. Jezuitský lektor 
mohl přidělit  šlechtictví  také doktorům lékařství.  Pro tyto výhody si  mnoho nekatolických 
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profesorů pražské univerzity oblíbilo společnost římské církve, zvláště Daniel Basilius z De
utschenbergu a Mistr Jan Campanus Vodňanský.

Současně s univerzitou převzali jezuité také vrchní dozor nad všemi školami v Království 
českém jakož i cenzuru všech knih. Proti tomu marně protestoval, stejně jako i proti odevzdání 
Karlovy univerzity jezuitům, pražský arcibiskup Lohelius a zvláště pak jeho nástupce kardinál 
Harrach, který se svého práva na univerzitu domáhal po dobu dvaceti let, ovšem bezvýsledně. 
V době zavedení cenzury tisku vydal kníže z Lichtenštejna také nařízení, aby byly důkladně 
prohledány všechny sklady knihkupců a  zároveň byl zakázán dovoz knih ze zahraničí  do 
Prahy až do odvolání.

A byli  to  opět  jezuité,  kdo podnítili  papežského vyslance  Carafu a  pak  společně  přes 
papeže tlačili na císaře  Ferdinanda II., aby vyhověl jezuitské radě a vydal nařízení, aby byl 
z českého kalendáře vymazán Husův svátek, který byl podle ústavních zákonů Království čes
kého zaznamenán do řady dvorních a úředních svátků naroveň s katolickými a který byl až do 
této doby slavnostně uctíván 6. července. Jezuité tím chtěli docílit odstranění památky na Mi
stra Jana Husa a udusit jeho uctívání. Doufali, že následující generace již na toho mučedníka 
a na jeho přítele a spolumučedníka Jeronýma Pražského navždy zapomenou. Národní oslavy 
této památky proběhly za tichého souhlasu knížete Lichtenštejna ještě 6. července roku 1621 
(Lichtenštejn nepovažoval totiž za moudré pobuřovat veřejné mínění dva týdny po krvavé sta
roměstské exekuci dvaceti sedmi stavovských předáků), ale již hned následujícího roku 1622 
byl tento svátek na žádost papeže a na rozkaz císaře přísně zakázán. A aby již nikde nebylo vi
dět ani nejmenší památky a symboly nekatolické minulosti  a znamení na náboženství  pod 
obojí, byly odstraněny z průčelí chrámů, městských kostelů, z městských bran a i z jiných míst 
kalichy,  zejména pak onen veliký měděný kalich z průčelí  Týnského chrámu roku 1623. O 
jeho svržení se postaral jezuitský kněz Jiří Plachý (Ferus). Kalichy pak byly často nahrazová
ny mariánskými obrazy nebo sochami.

Uvnitř Týnského chrámu byl také zlikvidován hrob významného husitského teologa a zvo
leného (avšak  Římem  naprosto neuznávaného) arcibiskupa  Jana Rokycany, stejně jako hrob 
Augustina z Mirandoly, jenž na sklonku 15. století světil v Čechách utrakvistické kněze. Ka
lich byl sňat také ještě například z kaple  Božího těla na  Dobytčím trhu,  bylo zlikvidováno 
vnitřní zařízení kostela na Malé Straně na Újezdě, který byl zasvěcen Husově památce a v Be
tlémské  kapli nechali  jezuité  odstranit  kazatelnu,  neboť  mezi  lidmi  panovalo  všeobecné 
přesvědčení, že to je právě ta kaple, ze které kázal sám Mistr Jan Hus. Zároveň nařídili jezuité 
zamazat znak bývalého rektora pražské univerzity Jana Jesenského, který skončil jako jeden 
ze sedm a dvaceti rukou kata Mydláře při staroměstské exekuci. Roku 1623 byl uzavřen bratr
ský sbor v Mladé Boleslavi.

Aby však mohli jezuité po odstranění velké většiny nekatolických knězů a učitelů a všech 
popsaných překážek a všech symbolů reformační minulosti vydatněji přispět k povznesení ka
tolické víry, snažili se nedostatek katolických kněží vyřešit tím, že obnovili různé nadace při 
pražské koleji u sv.  Klimenta,  které založili  již v minulosti  a které sloužili  pro výchovu a 
vzdělání chudých studentů, kteří se oddali duchovnímu stavu a množili tak počet katolických 
knězů.  Byla  to  zejména  Nadace  semináře  papežských  studentů a  Nadace  královny  Anny, 
manželky krále Matyáše, obě založené v jezuitském konviktu roku 1618.

Za  stejným účelem bylo  podle  návrhu  jezuitů  nově  zřízeno  při  pražské  koleji  mnoho 
dalších nadací, k nimž náležela Nadace Království českého, která byla roku 1622 zřízena Al
brechtem z Valdštejna z pokuty 10 000 kop míšeňských, jež  byla uložena jednomu  Židovi. 
Zvláště pyšní byli jezuité na  Nadaci Ferdinandovu založenou rovněž roku 1622 přímo cí
sařem  Ferdinandem  II.  jistinou  60 000  kop  míšeňských,  která  byla  získána  ze  zkonfis
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kovaných statků. A jezuité se pyšnili i Nadací alumnatu (semináře) pro budoucí kněze v Krá
lovství  českém,  k níž  Ferdinand  II.  vykázal  k rukám  jezuitského  konviktu roku  1629  ze 
skonfiskovaných statků na 100 000 zlatých.

Také na  Moravě založil  císař  Ferdinand II.  roku 1624 při  olomouckém konviktu svou 
církevní nadaci s bohatým majetkovým a finančním základem – Ferdinandovu fundaci – pro 
neurčitý počet  seminaristů,  mezi  nimiž  měli  být nejméně z jedné třetiny zchudlí  šlechtičtí 
chlapci ze zemí  Království českého. Zbytek měli tvořit studenti, kteří by se na  Moravě vě
novali duchovnímu životu a šířili  by po zemi katolicismus. Pro materiální podporu a k za
jištění živobytí všech seminaristů věnoval císař Ferdinand olomoucké koleji rozlehlé panství 
Nový Jičín.

Kromě toho se jezuité snažili získat pro své koleje větší platy i tím, že usilovali dostat pod 
svoji  správu mnoho zkonfiskovaných statků. Přes svoje prostředníky dosáhli  toho, že král 
Ferdinand II. již 27. března 1621 daroval  pražské koleji u sv. Klimenta náhradou za škody 
utrpěné v době vzpoury zabavené  dvory v Jenštejně a  v Děchtarech,  pak také  statek Sluhy 
v hodnotě 20 800 míšeňských kop, dále tři domy v Praze s vinicemi v hodnotě 18 000 míšeň
ských kop a osm vinic nedaleko Mostu. Později byly té samé koleji darovány roku 1621 na zá
kladě císařské rezoluce ze dne 13. května 1621 na snížení fundace, kterou této koleji udělil cí
sař v hodnotě 400 000 míšeňských kop, zkonfiskované statky Úšť (Ústěk), Liběšice, Jištěrpy, 
Levín, Vernešice, Vrbice, Rochov a Těčíněves v hodnotě 200 000 rýnských zlatých. Navíc byly 
téhož roku 1621 koupeny pražské koleji statky Tuchoměřice a Čičovice za 36 000 míšeňských 
kop. K této hodnotě bylo koleji darováno z královské pokladny ještě 16 000 kop, které byly 
získány z uložených pokut. Kolej roku 1623 koupila statek  Borovany za 14 000 míšeňských 
kop a zřídila si nové rezidence (sídla) v Tuchoměřicích pro čtyři členy a v Liběšicích pro dva
cet členů řádu.

Také jezuitské koleji v Chomutově byly roku 1623 náhradou za deputát, který byl zadržený 
císařem, darovány statky  Běšice a  Nové Sedlo v hodnotě 22 884 míšeňských kop. K tomu 
téhož roku 1623 koupila statek Velemyšloves za 25 700 míšeňských kop a dostala zástavou a 
později koupí statek Brusy.

Na Moravě dostala olomoucká kolej roku 1622 darem od císaře zkonfiskovaný statek Čej
kovice odhadem za 20 342 moravských dolarů. Brněnské koleji daroval císař roku 1622 náhra
dou za škodu, která jí byla učiněna v době vzpoury statek  Polehradice (Bolehradice) a pak 
roku 1623 k důkladnější výchově noviců statek Řečkovice.

V Slezsku založil roku 1622 vratislavský biskup, arcivévoda Karel, novou jezuitskou kolej 
pro 60 členů v Nisé, k jejíž výstavbě a úpravě vykázal ze své mincovny 91 000 míšeňských 
kop. Na její nadaci zároveň věnoval zkonfiskované panství Albrechtice a k tomu ještě daroval 
ze svého dědictví 60 000 míšeňských kop. A stejně tak podle příkazu arcivévody Karla ze dne 
25. července 1623 byla jezuitům zřízena  nová kolej v Kladsku jako náhrada za kolej, která 
byla místními obyvateli zbořena roku 1618 při lidovém povstání proti jezuitům.

Když byly tímto způsobem rozmnoženy platy jezuitských kolejí, byla na základě rozkazu 
generála jezuitského řádu Mutia zřízena roku 1623 nová Provincie česká Tovaryšstva Ježíšova 
obsahující koleje a sídla jezuitů, které se nalézaly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

V Čechách přibyla k předešlým kolejím roku 1624  nová kolej v Jičíně pro 40 členů za
ložená  Albrechtem z Valdštejna. Pro její podporu byl k užívání podstoupen statek  Milčeves. 
Dále vznikla  kolej v Kutné Hoře, které byly císařem vykázány statky kutnohorské obce a ji
ných účastníků dřívější vzpoury, jež jim byly odňaty.
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Ve stejném roce byly založeny nové jezuitské koleje také na Moravě v Jihlavě a ve Znojmě 
Michalem Adolfem, hrabětem z Althanu a obdařil je mnohými statky, které odkoupil od císaře 
ze skonfiskovaných statků za 45 000 rýnských zlatých.

Roku 1625 donutili jezuité městskou radu v Praze, aby schválila jejich vlastní projekt vý
stavby profesního domu (střediska řádu) podle návrhu Dominika di Orsiho a pro novou čes
kou provincii byl tak založen  profesní dům při kostelu sv.  Mikuláše v Menším Městě praž
ském, k němuž byla roku 1628 připojena také kolej a gymnázium. Profesní dům byl dokončen 
roku 1691. Kromě toho si jezuité vynutili výstavbu nového, mohutného chrámu sv. Mikuláše, 
s jehož stavbou se začalo roku 1703 pod vedením Kryštofa Dienzenhofera (zemřel r. 1722), 
po něm pokračoval jeho syn  Kilián Ignác Dienzenhofer (zemřel r. 1751) a stavbu dokončil 
Anselmo Lurago.

Roku 1625 povolil císař jezuitům také založit  novou kolej ve Slezsku v Hlohově, na jejíž 
údržbu a obživu bylo vykázáno 70 000 míšeňských kop.

Tímto způsobem získali jezuité již na počátku druhého období svého působení v zemích 
Království českého nejenom prostředky k důkladnému školení a výchově svých nových kádrů, 
nýbrž i velikou hmotnou a zároveň i politickou moc, která časem vzrostla ještě víc až do ne
smírného rozsahu.

13.49   Jezuitská „obnova“ katolicismu – Obnovené zřízení zemské
Za takovýchto příznivých poměrů přikročili jezuité k „obnovování“ katolického nábožen

ství mezi lidmi a obyvateli v Čechách a na Moravě. Aby získali lidi pro katolickou víru a aby 
je v ní upevnili, rozšiřovali mezi ním zdarma veliké množství náboženských knih, které byly 
vydány v češtině. Mnoho děl bylo do češtiny přeloženo hlavně z latiny. Na poli „barokních zá
sluh“ o překlady do češtiny z latiny a italštiny uvádíme například jezuitského kněze  Jakuba 
Colense (blíže viz např. T.V. Bílek: Reformace katolická, str. 109).

Dětem pak dávali jezuité do rukou  veršovaný katechismus, který byl navíc uspořádán ke 
zpěvu. Melodie nápěvu musela být natolik podbízivá, aby děti měly neodolatelnou touhu si 
písně neustále zpívat a tak si nenásilně hlouběji vštípit text neboli tento zhudebněný katechis
mus do své paměti. K tomu byly zároveň povzbuzovány v kostele i doma.

Aby byli lidé přinuceni číst katolické knihy, brali mu všude jezuité z rukou knihy, které 
svým obsahem směřovaly proti katolickému učení a vřejně je pálili.  A tak bylo roku 1623 
v Čechách a na Moravě spáleno veliké množství evangelických knih a zlikvidováno tak ne
přeberné množství vzácných tisků i rukopisů, jejichž hodnota by byla v dnešní době sotva vy
číslitelná.

Mimořádnou péči pak věnovali jezuité duchovnímu „křesťanskému“ cvičení, které prová
děli zvláště v Praze a v Olomouci každou neděli v jezuitských chrámech jezuitští kněží nebo 
studenti teologie a filozofie a také novicové za účelem výchovy nových „křesťanů“. Přesto 
všechno byl počet katolíků získaných z protestantů stále velmi skromný. V letech 1623 – 1624 
uvedli jezuité „na pravou cestu spasení“ v Čechách celkem 8 152 nekatolíků a na  Moravě 
pouze 5 337. Proto bylo v první polovině roku 1624 vyhlášeno na radu jezuitů a na naléhání 
papežského vyslance Carafy mnoho císařských patentů, které následovaly těsně za sebou.

První z nich byl císařský patent z 29. března 1624 (chybně známý jako Patent z 9. dubna 
1624), podle něhož se nesmělo praktikovat žádné jiné náboženství ve všech zemích Králov
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ství českého než katolické. Patent nařizoval katolické náboženství jak měšťanům královských 
měst, tak i poddaným, což byla většina obyvatel království. 

Dne 9. a 12. dubna 1624 byl vyhlášen další  císařský patent, který uděloval přísný zákaz 
udělovat nekatolíkům městské právo a povolovat jim živnost ve městech. Měšťanství těch, 
kteří je získali za stavovského povstání bylo zpochybněno a mohli je získat zpět jedině tehdy, 
pokud se stanou katolíky. Za obyvatele  Českého království nesměl být zároveň přijat žádný 
nekatolík.

6. května 1624 bylo magistrátům královských měst nařízeno, aby zastavily všem nekato
lickým měšťanům městské právo i jejich živnosti, pokud do sv.  Jakuba (25. července) ne
přestoupí na římskokatolickou víru. Všem obyvatelům se zakazovalo prodávat pozemkový 
majetek nekatolickým osobám.

Další  císařský výnos z června 1624 shrnul a zopakoval to podstatné ze starších nařízení 
proti protestantům ve městech a zároveň rozšířil pronásledování nekatolických měšťanů. Ne
katolík nesměl vlastnit žádné nemovitosti a neměl žádné právo svobodného rozhodnutí. Podle 
tohoto  výnosu museli  všichni nekatolíci posílat  své děti do katolických škol, nekatolickým 
synům bylo zakázáno vstoupit do učení a sami nekatoličtí rodiče se museli pod hrozbou pokut 
účastnit nedělních katolických mší, museli dodržovat půsty a katolické svátky. Přísné tresty 
hrozily všem, kdo by se jakýmkoli způsobem rouhali proti katolické církvi nebo mluvili proti 
císaři:

„1) Nekatolíkům se zakazuje vlastnit veškeré nemovitosti.
2) Zakazují se nekatolická kázání, křest a svatba v soukromých domech pod pokutou 100 

zlatých, kdo by nemohl pokutu zaplatit, bude potrestán šestiměsíčním žalářem. Kdo by pod 
svou střechou hostil a podporoval predikanta (nekatolického kazatele – pozn. aut.), bude těžce  
potrestán.

3) Nechť katolický kněz nepohřbí kacíře, ale má právo na štolový poplatek (poplatek za  
církevní úkon – pozn. aut.).

4) Kdo by o nedělích a katolických svátcích těžce pracoval, cestoval nebo obchodoval,  
bude potrestán buď žalářem, nebo pokutou 10 zlatých.

5) Kdo by ve dnech nedělních v době mše seděl v krčmě, zaplatí 10 zlatých, krčmář však  
20.

6) Kdo by pohaněl katolického kněze, nebo dovolil ve svém domě konat nekatolické obřady,  
nechť je potrestán vyhnanstvím a konfiskací majetku.

7) Kdo by nezachovával církevní ustanovení o postních dnech, k nimž přísluší i  sobota,  
nechť zaplatí 10 zlatých.

8) Pokud se bohatý člověk neúčastní o nedělích či o svátcích mše, ať zaplatí 4 zlaté, chudý  
ať dá 2 libry vosku.

9) Katoličtí rodiče nechť posílají své děti do katolických škol, kacíř, který by soukromě vy
učoval děti, bude zbaven veškerého majetku.

10) Nekatolíci v Čechách se zbavují práva na odkaz (odvolání).
11) Nechť se nikde nepřijímají děti a sirotkové do učení žádného umění a řemeslu, pokud  

se napřed nestanou katolíky.“
12) Kdo by rouhavě hovořil o Bohu, o Panně Marii, o světcích božích, o obřadech církve 

katolické, o císaři a jeho rodině, ztratí jmění, ba i hlavu.
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Výtah  z nařízení  knížete  Lichtenštejna  královským  hejtmanům  z června  r.  1624.“  (J.  
Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 13 – 14).

Nekatolictví bylo v českých zemích hluboce zakořeněno a k různým protestantským vy
znáním se hlásila většina obyvatelstva. Proto se tlak na katolizaci obyvatel stupňoval stále víc 
a víc.  Další  nařízení z konce roku 1624 a z první poloviny roku 1625 to jenom dokazují. 
Z městských úřadů byli odstraněni poslední zůstavší protestanti, kteří si tato místa dosud udr
želi. V roce 1624 vyšel mimo jiné zákaz přijímání nekatolických šlechticů do země, zákaz 
prodávat panství nekatolíkům a další výnosy. V roce 1625 a pak znovu v roce 1626 přibyly zá
kazy sňatků nekatolíků ve městech. Rekatolizační tlak byl nyní cíleně směrován nejen na měš
ťanské obyvatelstvo zprvu královských a pak ostatních měst, ale také na samotnou šlechtu.

Od roku 1623 byla také papežem a císařem požadována realizace totální likvidace vlivu ne
katolických duchovních, z nichž mnozí se i přes veliké osobní riziko stále ještě zdržovali tajně 
a výjimečně i veřejně v zemi. Agenda české královské kanceláře z té doby obsahuje řadu na
řízení proti „kacířskému duchovenstvu“. V letech 1623 až 1625 napsal císař Ferdinand II. ar
cibiskupovi pražskému, kardinálu Harrachovi, svému místodržícímu Lichtenštejnovi a pozdě
ji také kardinálovi Ditrichštejnovi a některým vysokým úředníkům mnoho dopisů, ve kterých 
žádal tvrdě a nekompromisně pronásledovat všechny „kacířské kazatele“ a to nejen ve městě, 
ale i na venkově. Souběžně s tím byla na jaře roku 1624 zřízena  první rekatolizační komise 
pro Čechy a později i pro Moravu. Tvořili jí představitelé státní moci a církví. Komise měla za 
úkol  zmapovat  stav  farní  správy a  zajistit,  aby  ve  farnostech  přestaly působit  nekatoličtí 
duchovní. Komise pracovala v jednotlivých krajích přes své podkomise a nahrazovala nekato
lické duchovní katolickými a aktivně vystupovala proti protestantským kazatelům.

Komisaři procházeli zemí, často za vojenské asistence, svolávali nekatolické duchovní na 
jednotlivých panstvích, předčítali jim vypovídající patenty a snažili se je přinutit ke konverzi 
na římskokatolickou víru. Na reformační kazatele často pořádali komisaři doslova hony, jak 
dokazují moravské pobělohorské dějiny z pera historika Františka Matějka, který popisoval 
tato pronásledování na  Moravě z  roku 1625 a jasně ukázal  na to,  že se hlavně jednalo o 
duchovní a členy Jednoty bratrské, dále o zbytky zůstavších novokřtěnců, kteří roku 1622 ne
opustili Moravu a o zbytky ostatních nekatolických vyznání.

I přes vážnost doby a přísných trestů se proti tomuto nařízení vzbouřilo mnoho lidí nejen 
v královských městech, ale i mnoho poddaných na panstvích. Veškerá poučování, výuku, pro
pagaci a jiné metody vnucování katolicismu začali lidé různým způsobem bojkotovat a tak sa
botovat vlastní katolizaci země. Když to jezuité zjistili, začalo se na jejich radu roku 1625 po
užívat při této tzv.  katolické reformaci (reformě) neboli rekatolizaci přísnějších prostředků – 
zvláště pak moci a dalšího násilí – které mělo zajišťovat doprovázející vojsko. Na území Čes
kého  království vzniklo  totiž  z vojska,  které  zůstalo  po  válce  v království,  velmi  mnoho 
vojenských posádek a ty byly nyní plně k dispozici jezuitským knězům. Podle jejich přání 
byly vojenské sbory již od roku 1623 systematicky přemisťovány do měst a na panství na ná
klady vzdorujícího nekatolického obyvatelstva za účelem vojensky podpořit jejich násilné po
katoličtění. Strach ze žoldnéřů představoval silný prostředek, který se využíval zvláště při re
katolizaci měšťanů. Legislativně byl tento způsob rekatolizace schválen vládou a panovníkem 
roku 1624. Uvedení a ubytování vojska do měst (zprvu královských a pak i ostatních) mělo 
pro velitele a majitele pluků navíc tu výhodu, že byli zbaveni nákladů a starostí spojených 
s výživou a ubytováním vojska. K tomuto účelu se nejvíce hodily sbory lehké mobilní jízdy 
dragounů. Odtud vznikl název dragonády.

Celá akce přibližně probíhala tak, že byl do každého domu nekatolické rodiny ve městě 
ubytován jeden či více žoldnéřů, což pro domácí znamenalo velkou nepříjemnost, obrovskou 
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psychickou zátěž a vyčerpávající majetkovou újmu. Úřady vyhlásily měšťanům povinnost se o 
vojáky postarat. Rodiny je musely po celou dobu ubytování živit, šatit a poskytovat jim maxi
mální služby a pohodlí. Žoldnéři z třicetileté války byli lidé zvyklí na hrubosti, násilí, bezo
hlednost a ignorovali jakékoliv společenské zákony a normy. Navíc věděli, že za své svévolné, 
drzé a panovačné chování nebudou trestáni, takže si v domech počínali po svém. Vynucovali 
si velká množství jídla, pití, obírali měšťany o majetek, domáci terorizovali, bili, mučili a na 
ženách a dívkách páchali sexuální násilí. Toto období trvalo několik týdnů, ale i měsíců, podle 
uvážení jezuitských kněží. Po této době takovéhoto záměrného trápení nekatolického obyva
telstva byly všechny rodiny vyzvány k odevzdání nekatolické literatury, která pak byla veřejně 
rituálně  spálena.  Protestující  obyvatelé  byli  okamžitě  zavíráni  a  mučeni.  Další  fází  byl 
okamžik, kdy bylo všechno obyvatelstvo svoláno a shromážděno na náměstí, lidé byli nepro
dyšně obklíčeni kordonem vojska, městské brány byly uzavřeny a vojenský velitel v doprovo
du císařského rychtáře, příslušníků městského úřadu a jezuitských duchovních vyhlásil měš
ťanům nutnost nejpozději  do několika dnů konvertovat na katolickou víru. Příkaz byl do
provázen hrozbou vězení a tělesných trestů až tvrdým mučením pro ty, kdo neuposlechnou. 
Pak byl na radnici vymáhán na měšťanech slib konverze. Na radnici odcházeli měšťané ve 
skupinách (většinou podle městských čtvrtí) a neodešli dříve, dokud všichni členové skupiny 
neslíbili přestup na římskou víru. Ti, co odmítli, byli okamžitě uvězněni do žaláře. Po vynu
cení slibu následovala několikatýdenní závěrečná fáze, kdy jednotliví občané města chodili ke 
zpovědi a katolickému přijímání, aby veřejně dokázali svůj přestup a městský úřad pečlivě 
tato potvrzení o realizaci konverze evidoval a vydával tzv. zpovědní cedulky. Přestup se týkal 
všech vrstev obyvatelstva bez ohledu na věk, pohlaví a sociální postavení. Kdo se snažil této 
závěrečné fáze vyhnout, zaplatil velikou finanční pokutu, majetek mu byl zabaven a sám byl 
uvězněn.

Touto cestou tzv. dragonád obrátili jezuité v Čechách a na Moravě na katolickou víru na
příklad roku 1625 celkem 18 479 osob a  roku 1626 dohromady 25 144 nekatolíků.  Mezi 
města z roku 1625, která okusila chuť jezuitsko – vojenských dragonád patřil Beroun, Mladá 
Boleslav, Chomutov, Cheb, Litoměřice, Hradec Králové a další. V dalších letech následovala 
města jako Domažlice, Žatec, Nový Bydžov, Kutná Hora a další. K velmi obávaným císařským 
velitelům, kteří se aktivně zapojovali do násilného rekatolizačního procesu za účasti  drago
nád patřili například Baltazar de Marradas, španělský šlechtic Martin de Hoeff–Huerta a Jan 
Adolf Wolfstrin. Z domácích šlechticů se na tomto poli „vyznamenali“ např.:  Pavel Michna 
z Vacínova, Přibík Jeníšek z Oujezda, Lev Libštejnský z Kolovrat, Vilém Vřesovec a další.

Rekatolizace však nespočívala jen v samotné konverzi nekatolíků na římskokatolickou ví
ru. Druhým a mnohem složitějším úkolem rekatolizace bylo zavedení praktického katolického 
náboženství do každodenního života konvertity. Takže po přestupu, kdy se z protestanta stal 
formálně katolík,  se  od něj  očekávaly další  projevy katolického smýšlení  a  cítění,  znichž 
mnohé mohli jezuité neustále kontrolovat. Konvertita se musel aspoň jednou týdně účastnit 
mše a účastnit se různých procesí, církevních pobožných obřadů a slavností ve své farnosti, 
které se odehrávaly převážně v latině, dále musel zachovávat předepsané půsty, dodržovat zá
kaz práce o nedělích a svátcích a jednou do roka byl povinen přistoupit ke zpovědi a přijímání 
pod jednou způsobou (nejčastěji o velikonocích). Musel přijmout věroučné články římskoka
tolické  církve  za  své  a  musel  veřejně  složit  katolické  vyznání  víry,  musel  přijmout  víru 
v přímluvnou úlohu Panny Marie a svatých, musel přijmout víru v očistec a peklo a v celibát 
kněží a samozřejmě také uznat svrchovanost papeže nad celou církví i nad sama sebou a s tím 
také celou hierarchii katolické církve. Pokud něco z toho neudělal nebo v něco z toho nevěřil, 
byl považován za odpadlíka (apostatu) a nakládalo se s ním jako s jinověrcem, kterého je po
třeba znovu přinutit ke konverzi. To pochopitelně vedlo k mnoha opakovaným přestupům
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Aby se počet konvertujících nekatolíků na katolickou víru ještě zvýšil, bylo v letech 1625 a 
1626 zavedeno zastavování  a odnímání  živností  všemu nekatolickému obyvatelstvu v krá
lovských městech a znovu bylo zavedeno jeho týrání a mučení a navíc budování dalších sítí 
vojenských  posádek  pro  tento  účel  na  náklady postižených  měst.  V té  době  opustilo  své 
živnosti a statky nesmírné množství měšťanů, neboť nemohli snést utrpení, trýznění a mučení 
působené od vojáků a pro záchranu svého holého života utíkali ze země. Podle zpráv císař
ských rychtářů, kterou podali české komoře, odešlo v letech 1624 – 1627 z Prahy a z ostatních 
královských měst do ciziny z náboženských důvodů dohromady 1 731 měšťanů se svými rodi
nami, aby se vysvobodili z vojenské brutální tyranie. Mezi těmito emigranty a vystěhovalci 
bylo mnoho mužů, kteří vynikali ve vědě a umění a veliký počet nejbohatších a předních měš
ťanů, čímž byla zemi  způsobena nenahraditelná hospodářská,  ekonomická,  umělecká a fi
nanční ztráta. Aby se zabránilo úniku nekatolických měšťanů, měly být – podle nařízení krá
lovské komory ze dne 24. února a 2. března 1626 určeného císařským rychtářům pražských 
měst a rychtářům ostatních královských měst – zabaveny statky všech měšťanů, kteří z ná
boženských důvodů utekli ze země, a to i přesto, že by je byli již prodali, přenechali nebo vě
novali jiným osobám.

Mezinárodní události na konci roku 1625 a v začátku roku 1626 totiž přinutily jezuitský 
řád a císaře jednat mnohem rychleji a razantněji než jindy a neotálet s vydáváním mnohých 
nařízení proti protestantům, pokud nechtěla habsburská monarchie se svými jezuitskými poli
tiky ztratit tak důležitý stát v srdci  Evropy, jakým bylo právě  České království. Na sklonku 
roku 1625 se habsburské katolickojezuitské mocnářství ocitlo v sevření mocného bloku pro
testantských mocností Nizozemí, Anglie, Dánska a Dolního Saska za podpory Francie, Sedmi
hradska a Turecka. Pod vedením Dánska začaly státy vojenského paktu koordinovat svůj po
stup. Koaliční armáda vytvořená hlavně z dánských sborů a z vojska  Jana Arnošta Sasko – 
Výmarského vpochodovala počátkem roku 1626 do střední Evropy, což pro jezuitský plán 
zkatolizovat celou střední Evropu znamenalo vážné ohrožení jeho realizace. Postup armády 
však k úlevě jezuitů zastavil dne 25. dubna 1626 v bitvě u Dessavy Albrecht z Valdštejna, kte
rý byl tehdy vrchním velitelem císařských vojsk. Dánské vojsko následně vtrhlo do Slezska a 
přes Moravu do Uher s cílem se zde spojit se sedmihradským vévodou Gáborem Bethlenem. 
Ale i tato vojenská operace skončila pro Habsburky vítězně nepočítáme-li zpuštošená území, 
na nichž se bojovalo. Sedmihradský vévoda nakonec uzavřel mír s císařem a umožnil tak za
stavení a postupnou likvidaci dánského vpádu. Dánové utrpěli také porážku na západoevrop
ském bojišti. 27. srpna 1626 získala habsburská strana převahu díky vítězství vojska katolické 
Ligy u  Lutteru. Císařská a ligistická armáda obsadily téměř celé  severní Německo a získaly 
kontrolu nad částí baltického pobřeží.

Vojenské operace protestantských států však i přes svoji prohu posílila roku 1626 tehdejší 
prostestantský  odboj  v Čechách.  Luteránské  obyvatelstvo  horních  královských měst  stejně 
jako i města Chebu pak díky tomu ještě dlouho odolávalo „náboženské nápravě“ a zůstávalo 
stále nepřístupné katolické propagandě a vyučování od jezuitů, které nazývali „kaziteli a niči
teli evangelia“ a všemožným způsobem je veřejně tupilo a hanělo. A tak právě v samotném 
srdci  Evropy, kde ztroskotaly snahy evropských protestantských vojsk, byly paradoxně díky 
českému,  moravskému a slezskému domácímu protestantskému odboji  zmařeny i  všechny 
snahy jezuitů, zvláště jezuitského kněze Lamormaina, který neustále na císaře naléhal a u něj 
apeloval na obnovení katolické reformace v těchto městech dokládaje přitom, že jejich ná
boženský stav je nanejvýš nebezpečný a zhoubný pro celý katolizační plán a že by právě tato 
města ležící na hranici měla být hradbou a štítem proti zemím německých protestantských 
knížat.
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Aby bylo obyvatelstvo královských měst přivedeno k přestoupení na katolickou víru, bylo 
nakonec císařskou rezolucí ze dne 19.  dubna roku 1627 rozhodnuto,  že budou všem krá
lovským městům a  jejich  obyvatelům,  pokud  by  přistoupili  ke  katolické  víře,  prominuty 
všechny tresty a pokuty pro jejich provinění v předchozí vzpouře a zároveň bylo královské ko
moře nařízeno, aby byly městům navráceny statky, které jim byly odňaty, pokud už nebyly 
předány jiným osobám. Naproti tomu městské živnosti měly být dál nekatolickým měšťanům 
zastavovány a odnímány.

Avšak i přes všechny represní zákony, nařízení a opatření se našli mnozí nekatoličtí měš
ťané, zvláště v pražských a horních městech, kteří setrvali ve své zarputilosti a kteří vzdorova
li jezuitské „reformaci“ užívajíce přitom různých výmluv, jež vedly k průtahům katolické „re
formace“.

Od samého počátku odporoval „náboženské nápravě“,  přesněji  jezuitské katolizaci také 
prostý poddaný lid, a to dokonce ve větším měřítku a mnohem rázněji než obyvatelstvo krá
lovských měst.  Dělo se tak nejen na panstvích nekatolických vrchností,  ale přímo také na 
samotných katolických panstvích. Hlavní příčinou tohoto odporu byli nekatoličtí kazatelé, kte
ré přechovávali i přes opětné a nejpřísnější císařské nařízení mnozí nekatoličtí majitelé statků. 
Kromě toho nebyla požadovaná „náboženská náprava“ důsledně vykonávána ani od někte
rých katolických vrchností, neboť se již v mnoha krajích stalo, že zabavené, zkatolizované 
statky zůstaly zcela bez poddaných pro fanatické chování nových, dosazených katolických 
pánů,  kteří  si  předsevzali  provést  katolizaci  do  důsledku a  všemi  dostupnými  prostředky. 
Mnoho katolických statkářů mělo obavu, že z jejich statků poddaní náhle utečou a že jejich 
pole zpustnou a hospodářství zkrachuje. Volili proto raději mírnějších způsobů a v mnohých 
bodech císařská nařízení ignorovali.

Toto chování  poddaných jezuitští špiclové však brzy vysledovali a na nátlak jezuitských 
knězů pak vydal císař 11. ledna 1626 nařízení, podle něhož měli být nekompromisně pro
puštěni všichni nekatoličtí úřednící, hejtmané, majitelé a vrchní správci statků, tvrdošíjní pod
daní pak měli být přivedeni vrchností ke katolické víře třeba i vězením a hladověním, pří
padně dlouhodobým postem o suchém chlebu a vodě. Kromě toho bylo nekatolickým pod
daným zakázáno vstupovat do manželského stavu a bylo nařízeno, aby každý, kdo by jednal 
proti, byl potrestán ztrátou polovice svého jmění.

Všechna nařízení vůči  poddaným vyhlášená v první polovině roku 1626 neměla valného 
účinku. Jezuité proto navedli císaře k vydání rozkazu, aby se vojsko začalo umisťovat přímo 
do jednotlivých příbytků nekatolických poddaných, od nichž mělo být vydržováno a živeno 
tak dlouho, dokud by nepřestoupili na katolickou víru. Tímto ubytováním vojska do mnohých 
soukromých statků a do komorních panstvích v městech, městečkách a na vesnicích, zvláště 
jezdectva Dona Martina de Huerta, které nad ostatní vynikalo týráním a trápením nekatolíků, 
bylo na katolickou víru násilně obráceno mnoho poddaných.

„Na rozdíl od šlechty a svobodných měšťanů královských měst totiž poddaní na vesnici (ale  
i obyvatelé poddanských měst) neměli právo vystěhovat se pro víru ze země. Byli poddanými  
svých vrchností a zbývala jim jen jedna legální možnost – bezpodmínečně se přizpůsobit kato
lickému vyznání. Tak to na nich vyžadoval panovník, církev a pokud byly katolické, ta i vrch
nost.“ (J. Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 23 – 24).

Avšak mnozí obyvatelé, zvláště vesnický lid, před vojskem utíkali a to i přes zákaz vrch
nosti a skrývali se v horách a lesích a odmítali se navrátit ke svým pracem a živnosti, které 
byly jízdními oddíly beztak zcela zpustošeny a zlikvidovány. Tito lidé byli neustále po horách 
honěni  rozzuřenými vojáky v pozadí  s  jezuitskými knězi  jako divoká zvěř.  Počet  nekato
lických  poddaných, který roku 1626 z důvodu vojenského násilí utekl do sousedních zemí, 
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zvláště do  Saska,  Míšeňska a  Lužic byl skutečně ohromný. Podle zpráv projezuitsky zamě
řeného Viléma hraběte Slavaty to činilo přes 30 000 usedlíků nepočítaje v to ženy, děti, starce 
a také přidaný věkově různý další svobodný lid. Avšak útěk obyvatel a měšťanů za hranice 
království přes protijezuitské Chebsko, které utečencům pomáhalo, se zdál být nekončený. Do 
roku 1627 uteklo přes 50 000 měšťanů a prostých obyvatel nepočítaje jejich rodiny. Útěkem 
nekatolických  poddaných z náboženských důvodů a pro vojenskou tyranii ve všech krajích, 
jak v královských městech a panstvích, z nichž pobírali požitky král nebo královna (věnná 
města a panství), tak i na jiných panstvích vznikalo mnoho pustých statků, opuštěných vesnic 
a dědin a ladem ležících polí.

I pražský arcibiskup Harrach píše ve svém pravidelném hlášení papeži o poměrech v Če
chách ve 40. a v první polovině 50. let 17. století, „že se venkovský lid ve velkém počtu při
pravuje buď k útěku do jiných zemí nebo na povstání, že se se zbraněmi, rodinami a dobytkem  
uchyluje do hlubin lesů (které jsou husté a rozkládají se široko daleko), ba dokonce, že se tito  
lidé navzájem zapřísahali svátostí, že raději společně učiní a vytrpí cokoliv, než by se poddali  
dekretům ve věci víry. Také správci statků v dopisech ustavičně varovali své pány, kteří žili u  
dvora a v Čechách vlastnili význačná panství, plná kacířských poddaných, že protestanti vy
hrožují zničením statků, pokud by poddaní byli násilím nuceni ke změně víry. A vskutku pro  
české  pány  žijící  z výtěžku  pozemků  není  nic  zhoubnějšího,  než  ztráta  poddaných.“  (J.  
Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 25 – 26).

Na některých panstvích a statcích se  poddaní zpěčovali přestoupit  na katolickou víru a 
když byli  vrchností  nebo reformační komisí  podle rad jezuitů nuceni k navštěvování kato
lických bohoslužeb násilím a mocí, proti svým vrchnostem se vzbouřili. Tito vzbouřenci však 
byli (pokud neutekli) pokaždé poraženi vojskem. Mnoho z těch, co přežilo, bylo pak zajato a 
příkladně pro ostatní nejpřísněji potrestáno. Někteří z nich byli lámáni kolem, jiní byli oběšeni 
nebo  sťati,  mnozí  byli  zohaveni  vypálením znamení  na  čele  nebo  uříznutím  uší  a  nosů. 
Tvrdošíjní, odbojní a nezkrotní  poddaní měli být pak zkroceni ubytováním vojska u těchto 
poddaných a pomocí jezuitů převedeni na katolickou víru. Ale náprava poddaného lidu se pře
ce jen nedařila tak, jak si to jezuité přáli, protože mnohá zbylá nekatolická vrchnost na svých 
statcích stále i přes nebezpečí života přechovávala a podporovala protestantské kazatele a uči
tele a tím nepřímo podněcovali i své poddané k odporu proti náboženské nápravě. Marně se 
takové vrchnosti vyhrožovalo pokutami a tresty a konfiskací jejich majetku. Jejich vysokým 
postavením a funkcemi před císařem se přeci jen nedalo tak snadno pohnout jako s nižší vrst
vou.

Jezuitům došla trpělivost. Kněz Lamormain, papežský vyslanec Carafa, kardinálové Ditri
chštejn a samostatně  Harrach (jehož poradcem byl kapucínský diplomat a teolog  Valerián 
Magni) a také sám papež prostřednictvím římského úřadu pro rekatolizační politiku a rozvoj 
katolického náboženství „Congregatio de propaganda fide“ (Kongregace pro šíření víry) dali 
císaři a králi uherskému a českému Ferdinandu II. k důkladnému uvážení, zda chce mít České 
království polokatolické a tedy plné neustálých zmatků (které ovšem vyvolávali sami jezuité 
se svými agenty a kolaboranty) a nebo zda ho chce mít cele katolické a tedy podle jezuitů 
spořádané, klidné, blahobytné a šťastné, plné pokorných, římskokatolických poddaných a od
dané katolické šlechty, jako tomu bylo (podle jezuitských našeptávačů) údajně za dob Karla 
IV. a zda se chce vůbec sám dožít této „slavné“ chvíle.

Jezuité také císaři neustále předkládali ideologickou lež – dotaženou jezuitskými moralisty 
a teology do nejvyšší dokonalosti, co se týká citového a současně náboženského vydírání ja
kéhokoli panovníka za účelem prosazení svých vlastních, řádových mocenských zájmů a cílů 
– a sice, že je panovník osobně Bohu a papeži (jemuž se k tomu zavázal) zodpovědný za 
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duchovní stav svých podřízených a poddaných ve svém království a že právě on, jako nejvyšší 
hlava státu musí pečovat o jejich římskokatolickou víru, o jejich náboženské cítění, o jejich 
svědomí, o jejich spásu a tím také o jejich celý život a blaho a že je povinen přivést všechny 
zbloudilé duše k jediné pravé, římskokatolické „samospasitelné“ víře a že musí ostatní víry, 
vyznání a náboženství jakýmikoli prostředky potírat a likvidovat.

Zároveň také jezuité intenzivně a systematicky na císaře naléhali tím, že nebudou-li napra
veni  nekatoličtí  obyvatelé panského a rytířského stavu,  že jen těžko lze očekávat  nápravu 
jejich poddaných a proto, že se musí konečně přistoupit na „reformaci“ samotné nekatolické 
šlechty bez ohledu na důležitost postavení a funkci před císařem, jinak, že se mohou s nadějí 
na  brzkou  úspěšnou  katolizaci  Čech,  Moravy a  Slezska definitivně  rozloučit.  V co  nej
černějších barvách líčili králi, jak je římskokatolická šlechta denně ohrožována zpupnou, pod
danskou lůzou, jež nemá žádnou úctu k pravé církvi  Říma a k jeho svatým a jak je stabilita 
království neustále ohrožována jejich údajným protestantským rebelantstvím, které prý nedává 
římskokatolické víře ani na chvíli klidu, pokoje a míru. Jezuité ztotožňovali římskokatolické 
náboženství  a fanatickou barokní  zbožnost  plnou pověrčivosti  a nenávisti  k jiným věřícím 
s prosperitou Českého království a tvrdili, že jakákoli odchylka od katolicismu musí nutně při
nést zemi jen zkázu a záhubu. Arcibiskup Lohelius v jednom ze svých mnohých dopisů císaři 
z roku 1621 přímo napsal, že „pokud nebude ze země odstraněno kacířství, bude se království  
nacházet v neustálém neklidu“ (J. Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace šlechty v Čechách..., str.  
35). Tímto lživým politickým argumentem se snažili jezuité a  Řím v králi neustále udržovat 
oheň nenávisti vůči všem nekatolickým náboženstvím a jejím stoupencům, kteří překáželi vy
tvoření pravého prosperujícího státu.

Na tuto státotvornou strunu hráli jezuité císaři velmi intenzivně. Byli to právě jezuitští ba
rokní patrioté a „stavitelé“ barokních dějin českého národa, kdo králi  podsouvali  další  fa
lešnou, zidealizovanou teorii o tom, že doba  Karla IV. představuje nejen období rozkvětu a 
blahobytu českého státu, ale také pro římskokatolickou církev „poslední klidné a stabilní ob
dobí před velkým náboženským rozkolem za husitství. Toto pojetí českých dějin se stalo téměř 
závazným pro české zemské vlastenectví doby baroka, jež zdůrazňovalo katolické tradice v mi
nulosti českých zemí.“ Jezuité druhé poloviny 17. století a první poloviny 18. století „s obli
bou ve svých historických spisováních rozvíjeli motiv blahobytu českého státu za Karla IV.,  
v době,  která  ještě  nebyla  poznamenána náboženským rozkolem.  Takové  pasáže  nalézáme  
v historických spisech řady autorů, jako byl kupř. Bohuslav Balbín, Tomáš Pešina z Čechoro
du,  František  Jan  Beckovský,  Jan  Florian  Hammerschmid  a  mnozí  další.“  (J.  Mikulec: 
31.7.1627 Rekatolizace šlechty v Čechách..., str. 13).

Kardinál Harrach s teologem a diplomatem Magnim kráčeli vlivem svých vlastních ambicí 
a vlivem odporu vůči jezuitskému řádu a vůči papežskému nunciu Carafovi nikoli po státní 
jezuitské linii, ale po své vlastní církevní linii a císařovi zastoupenému císařskou vídeňskou 
komisí,  jíž předsedal olomoucký biskup a kardinál  Ditrichštejn, se snažili předložit vlastní 
koncepci.

„Ve Vídni na podzim roku 1626 předložil kardinál Harrach císařské komisi, která byla pro  
tento účel zřízena, několik požadavků. Především šlo o žádost zřídit na území arcidiecéze čtyři  
nová biskupství (zajímavé je, že realizace tohoto plánu, jehož počátky můžeme vysledovat až  
na přelom 16. a 17. století, byla dokončena teprve o téměř čtyři století později, v roce 1993,  
kdy vzniklo  poslední  z plánovaných biskupství  v Plzni).  Dalším Harrachovým požadavkem 
byla zmíněná náhrada rozchvácených církevních statků; zde kardinál požadoval na císaři po
díl na solní dani, kterou vybíral stát. Harrach také panovníkovi předložil spis o podobě reka
tolizacev Čechách. V něm rozvinul svou koncepci rekatolizace, která odmítala nejnásilnější  
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metody  při  obracení  jinověrců  na  katolickou  víru.  Snad  díky  tomuto  odporu  vůči  nej
brutálnějšímu násilí, který kardinál Harrach spolu s Valeriánem Magnim několikrát v průbě
hu dvacátých let  17. století  projevili,  bývají oba považováni za stoupence mírného rekato
lizačního postupu.

Takový obraz kardinála Arnošta Harracha a kapucínského diplomata Valeriána Magniho,  
který byl charakteristický pro starší české dějepisectví, je ovšem poměrně zkreslený. Z doku
mentů předložených Harrachem ve Vídni víme, že ve skutečnosti se násilným formám rekato
lizačního nátlaku vůbec nevyhýbali. Je to ostatně patrné i z Magniho dopisu kardinálu Lu
dovisimu, představiteli římské Kongregace pro šíření víry, jenž byl napsán na počátku září  
1626,  těsně před odjezdem kardinála a jeho kapucínského pomocníka do Vídně.  Valerián  
Magni rozebral Harrachovu rekatolizační koncepci a nastínil principy, které kardinál hodlá  
prosadit ve Vídni. Nedílnou součástí oné koncepce jsou ostré a násilné metody proti jinověr
cům. Harrach i Magni s naprostou samozřejmostí počítali s vyháněním nekatolických kazate
lů i ostatních osob, které nabádají nekatolíky, aby zůstali u své víry, stejně jako s vypovídáním 
těch protestantů,  u nichž není naděje na přestoupení.  Navrhovali  povinnou katolickou vý
chovu dětí, biskupy zaváděnou inkvizici proti kacířům, vyhledávání a likvidaci nekatolických  
knih a řadu dalších opatření, jejichž provádění si bez příslušného násilí ani nelze představit.  
Proti čemu však Harrachova a Magniho rekatolizační koncepce směřovala, bylo brutální ná
silí světské moci, především obracení nekatolíků prostřednictvím vojenských dragonád. Vale
rián Magni ve svém dopise argumentuje nebezpečím vzpour (jako bylo selské povstání zuřící  
v létě roku 1626 v Horních Rakousích), ale i tím, že takové násilnosti vzbuzují u postižených 
zbytečný odpor vůči katolické víře a jsou koneckonců negativně vnímány i v zahraničí. Za ne
bezpečí rovněž Magni považuje masové odchody protestantů do zahraničí. K násilí dále píše,  
že na základě momentálního přinucení není konverze upřímná a takoví jedinci lehce opět upa
dají do své hereze. Kapucínský diplomat ve své analýze rekatolizačních postupů charakte
rizoval svůj a arcibiskupův přístup jako metodu, při níž »se zajistí přestoupení na víru v rámci  
jednoho života, zatímco druhý způsob má vyhnat ze země všechny kacíře během několika mě
síců.«

Harrachova a Magniho »mírná« rekatolizační koncepce nebyla motivována nějakým hu
mánnějším přístupem vůči jinověrcům...  V uvedené koncepci pražského arcibiskupa a jeho  
kapucínského poradce lze předpokládat spíš pragmatické důvody; některé Magni zmínil ve  
svém dopise a těmi také (zejména obavou z povstání nekatolíků) argumentoval při vídeňských 
jednáních sám Harrach. Hlavní důvod však nemohl otevřeně zaznít, i když byl zřejmě všem  
zúčastněným jasný – svou rekatolizační koncepcí se pražský arcibiskup snažil zaujmout vlast
ní nezávislé stanovisko a distancovat se od zásahů světské moci do rekatolizace.

Pobělohorskou rekatolizaci od jejích počátků doprovázel spor mezi církví a státem. Církev  
usilovala o zásadní a nikým neomezenou pravomoc při obracení nekatolíků, ale tu si hned od  
počátku přivlastnil panovník a jeho politikové. Svým odporem vůči rychlému a násilnému ob
racení jinověrců, jaké provádělo ve dvacátých letech 17. století císařské vojsko ve spolupráci  
se zemskými úřady, tak kardinál Harrach vlastně oponoval státní moci a současně se stavěl i  
proti jezuitům. Na straně panovníka totiž stáli příslušníci jezuitského řádu, kteří podporovali  
nárok  císaře  na  rozhodování  o  rekatolizaci.  Takové  názory  jezuitů  ovšem  posilovaly  
Harrachův odpor, protože sám kardinál i jeho kapucínský pomocník měli už tehdy vůči Tova
ryšstvu značně negativní poměr (arcibiskupova roztržka s řádem sice vyvrcholí  o deset let  
později sporem o pražskou univerzitu a arcibiskupský seminář, ale základy oboustranné an
tipatie jsou položeny již ve dvacátých letech).
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Odpor vůči státním zásahům do rekatolizace Čech nebyl jediným prvkem, který ovlivnil  
Harrachovu rekatolizační  koncepci.  Kardinálovo  postavení  bylo  v této  době velmi  složité,  
pražský arcibiskup nestál jen proti vlivnému řádu a nevzpíral se pouze zasahováním státu do 
náboženských poměrů, on se zároveň snažil vymanit svou arcidiecézi ze silného vlivu papež
ského diplomata Carafy. Nuncius sice stál v otázce rekatolizace na stejné straně jako pražský  
arcibiskup, shodně s ním hájil stanovisko, že světská moc nemá zasahovat do církevních zá
ležitostí, ale současně pro Harracha představoval nepříjemně nadřazenou autoritu. V době 
jeho nástupu do arcibiskupského úřadu totiž Carafa zaujímal postavení nejvlivnější katolické 
síly v Čechách a mladý arcibiskup zůstával v pozadí. Při vytváření Harrachovy rekatolizační  
koncepce proto hrála roli i snaha vymanit se z nunciova stínu – názory pražského arcibiskupa 
na obracení nekatolíků v Čechách se liší jak od rekatolizace prováděné státem, tak od před
stav o rychlém obrácení českých protestantů, které prosazoval Carafa. Ve skutečnosti si ale  
všichni Harrachovi protihráči – panovník, jeho světští politici a jezuitští poradci, stejně jako  
papežský nuncius – dobře uvědomovali, že skutečný obrat obyvatelstva k víře je generační zá
ležitostí a že po násilném obrácení protestantů musí následovat jejich výchova. Nelze se tedy 
zbavit pocitu, že v celém sporu představovala otázka podoby rekatolizace pověstnou špičku  
ledovce,  pod  níž  jsou  patrné  mocenské  ambice  všech  zúčastněných  stran.“  (J.  Mikulec: 
31.7.1627 Rekatolizace šlechty..., str. 62 – 65).

Harrachova koncepce však nenalezla souhlas ani u císaře ani u jeho jezuitských rádců. 
Nejvíce se jim nelíbila snaha prosadit církev jako hlavní a neomezenou sílu při rekatolizaci a 
nemožnost státní moci zasahovat do tohoto procesu. Císařův jezuitský zpovědník Lamormain 
pak jako odezvu na Harrachův návrh vypracoval v prosinci roku 1626 spolu s dalším jezui
tským knězem Philippim, zpovědníkem císařova nejstaršího syna a v té době již korunované
ho uherského krále  Ferdinanda,  rozbor celé problematiky ze stanoviska panovnické moci. 
Protože má podle jezuitských zásad jakýkoliv král a tedy i český povinnost odstranit ze země 
nekatolická vyznání a může přitom na rozdíl od církve disponovat i mocenskými donucovací
mi prostředky, měla by katolizace probíhat v úzké spolupráci církve a státu, přičemž panovník 
(a tedy v podstatě jezuité) by měl mít v rekatolizaci rozhodující slovo. To byl hlavní protiargu
ment vůči Harrachově koncepci.

V mnoha bodech se však oba jezuité  s Harrachem shodují.  Uznávali  například nutnost 
nových biskupství, odsouhlasili podíl na navrhované solní dani, nezavrhli užívání vojska při 
rekatolizaci, nekatolické šlechtice, kteří by odmítli konvertovat, radili ponechat v zemi, ale 
jejich duchovní musí odejít.  Děti  nekatolických šlechticů mají  být vyučovány jezuity a po 
smrti  svých rodičů  smějí  jejich  majetek  zdědit  jen tehdy,  pokud přijmou katolickou víru. 
Z královských měst  má být  nepřizpůsobivý měšťan vyhnán,  u  poddaných nesmí  existovat 
možnost emigrace a smí být na ně nasazeny těžké donucovací prostředky – psychické, fyzické, 
finanční a ekonomické tresty, vězení, odnímání dětí pro jejich následnou katolickou výchovu, 
pronásledování účastníků nekatolických pobožností a podobně. Úředníci mají být napřed zba
veni svých funkcí a zaměstnání a pak se s nimi má zacházet podle jejich společenského posta
vení, zda jde o rytíře, měšťana nebo poddaného.

Vídeňská jednání kardinála Harracha na císařském dvoře nakonec skončila počátkem roku 
1627 kompromisem. Harrach si z Vídně odvezl příslib určité částky ze solní daně a navíc si 
odvážel  příslib  titulu  tajného rady,  což  byla  hodnost,  která  mu umožňovala  další  vzestup 
v jeho politické kariéře. Osobním Harrachovým úspěchem byla dohoda o penězích ze solní 
daně, které připadnou české církvi. To byl totiž základ k dalším jednáním, z nichž na počátku 
třicátých let 17. století vykrystalizovala definitivní smlouva mezi papežem a císařem o tzv. 
solní pokladně k financování české římskokatolické církve. Všechny ostatní body Harrachovy 
koncepce byly jezuity buď úplně zamítnuty nebo pozměněny tak, aby nejpotřebnější rekato
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lizační nástroj,  totiž  rekatolizační komise,  byla výhradně záležitostí  státní (a tedy jezuitů a 
panovníka) a teprve potom církevní, to jest arcibiskupova. Rekatolizační komise začala být ná
rokována na popud jezuitských či projezuitských a katolických vysokých státních úředníků, 
kteří zaslali 14. ledna 1626, tedy ještě v průběhu vídeňských jednání o rekatolizaci a o budou
cí podobě české římskokatolické církve, jakousi dobrovolně sepsanou rozsáhlou žádost adre
sovanou panovníkovi, v níž doporučili ustanovit reformační komisi, která by byla svým zamě
řením a organizační strukturou podobná té, jaké použil kdysi císař ve  Štýrsku ještě jako ar
civévoda. Tuto žádost okamžitě podchytili jezuité ve Vídni a důkladně ji rozpracovali do po
drobné studie, kterou pak zahrnuli do svého rekatolizačního plánu a která počítala s katolizací 
všech vrstev obyvatel, od všech šlechticů až po poddané.

Ferdinand II. pochopitelně se všemi jezuitskými argumenty a reakcemi na všechny rekato
lizační návrhy a s jejich vypracovanými expertizami ochotně souhlasil a tak netrvalo dlouho a 
jezuité na králi  vymohli  novou  ústavu o názvu: „Obnovené zřízení zemské“, jíž byli sami 
prvotními autory, kterou císař pro Čechy vyhlásil 10. (někteří píší 15.) května 1627 a pro Mo
ravu (Markrabství moravské)  pak 10. května 1628 a která například ve článku A 23 zrušila 
veškerá privilegia směřující proti římskokatolickému náboženství:

15. května 1627 vydal  Ferdinand II. dokument:  Obnovené zřízení zemské. „Jeho § 23.  
stanovil, že římskokatolické náboženství je jediné uznané a oprávněné v Českém království  
pro všechny stavy a lidi  bez rozdílu a ten, kdo by se pokoušel o obnovu starých řádů ná
boženských, má být považován za škůdce míru a země a trestán ztrátou cti, hrdla i statků. Ná
sledující dekret z 31. července 1627 – na svátek Ignáce, zakladatele jezuitského řádu a patro
na protireformace – stanovil, že panovník nemíní ve svých zemích trpěti nikoho, kdo se nehlá
sí k víře katolické. Stejné zásady a opatření byly uzákoněny i na Moravě. Protože stále zů
stávalo hojně lidí, pro něž vlastní svědomí znamenalo více nežli zvrhlé představy habsbursko  
– římských usurpátorů »z  boží  milosti«,  musely  být  dekrety a mandáty proti  evangelíkům  
znovu a znovu opakovány.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 79).

Přesnější text Obnoveného zřízení zemského (text vyžaduje maximální soustředěnost, ne
boť každá věta obsahuje hned několik myšlenek vedle sebe):

„My, Ferdinand Druhý, z Boží milosti volený císař římský, po všechny časy rozmnožitel  
říše a uherský, český, dalmátský, charvátský atd. král atd., věděti Vám milostivě dáváme, že  
hned, jak jsme z milosti a pomoci svrchovaného Pána Boha zase dědičné království Naše čes
ké mečem dobyli a v moc a pod poslušenství Naše uvésti ráčili, mezi všemi jinými věcmi o to  
nejvíce jsme pečovali, jakby v dotčeném dědičném království Našem českém čest a sláva Boží  
vzrůst svůj bráti, a ti, kteří jsou se proti Nám, jakožto jich pořádné a od Boha představené  
vrchnosti pozdvíhli, i té minulé vysoce ohavné rebelie (skrze kterouž netoliko vlast jich, ale i  
všecka křesťanská království a země zbouřené a v nepokoj uvedené jsou) účastna učinili, ve
dle zasloužení a povahy takového neslýchaného přečinění, i pro uvarování škodlivých příkla
dův, kteřížby budoucně netoliko Nám, ale i jiným potentátům křesťanským z toho následovati  
mohli (majíce však na pozoru přitom milostivost Naši císařskou), ztrestáni byli; naproti pak  
tomu ti, jenž jsou Nám věrnost a stálost svou v rebelii skutkem dokázali, a neohlédajíce se na  
to, že království Naše dědičné in forma universitatis se pozdvíhlo, předce však on raději všeho 
se opovážili, i vlast svou milou opustili, nežliby v čem nejmenším proti Nám, jakožto králi a  
vrchnosti své přirozené, stavěti se měli, zase nad jiné všelijakou počestností, důstojenstvím i  
jměním od Nás  milostivě  obdaření  jsouce,  toho jako věčnou a  neskonalou  památku jmíti  
mohli.

A poněvadž to všechno vykonáno jest, ne bez příčiny, z naší královské a otcovské péče, rá
číme i ty cesty v tom obírati, kterakby dotčené dědičné království Naše české, od Nás s nema
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lým válečným nákladem dobyté, zase v dobrý řád, tak aby poddaní Naši, věrní milí, předně 
všickni zespolka v náležitém poslušenství stojíce, k Nám a dědicům našim, budoucím králům 
českým, jakožto jich jediné, pořádné, přirozené a dědičné vrchnosti, každého času své zření  
měli,  i  sami mezi sebou, pod milostivou ochranou naší královskou, jednostejného práva a  
jednostejného náboženství užívajíce, v lásce, svornosti a pokoji zůstávali, uvedeno, a všecko,  
cožbykoli tomu na odpor býti chtělo, dokonce zastaveno a přetrženo bylo.

Z těch tedy příčin Naše toto následující  Obnovené zřízení zemské jsme vůbec vydali,  a  
v něm vedle toho gruntu a základu, kteréhož všickni křesťanští potentátové, když jaký dobrý  
řád a dobrou správu naříditi chtějí, slušně požívají, jura privatorum, jak nejvíceji býti mohlo,  
při starém sposobu zanechati; avšak některé vedlé nynější povahy království tohoto, v kterémž 
rozliční národové, rozdílných jazykův užívajíce, obývají, jsme zříditi a ustanoviti i také po
někud vedlé práv naších císařských a jinde v svaté římské říši, též v královstvím a jiných ze
mích Našich obyčejných, napraviti, nejvíceji pak v tom ve všem předně cti a slávy Boží, přiro
zeného práva a obecného dobrého šetřiti, i sobě moci netoliko tohoto zřízení Našeho zemské
ho k rozšíření, změnění, opravení i činění toho, což s sebou jus legis ferendae přináší, zane
chati; aby na věčné časy všecky příčiny k vysoce ohavnému pozdvížení a roztržitosti odňaty  
byly: pročež ustanovujem, nařizujem a chceme, pokudžby kdo aneb jich víceji, poddaných Na
šich, jakéhoby ti koli důstojenství, stavu, řádu a povolání byli, nyní i budoucně se pokusiti  
směl nebo směli, ty od dotčených rebelův, k dolíčení jich mimo řád a právo předsevzatému a  
nenáležitému volení, jakýmkolivěk spůsobem vedené důvody a zlé výklady, které jsou oni proti  
nadepsanému Našemu dědičnému právu neprávě vymyslili, a jiné scestné výklady tomu nežli  
náleželo dávali a přivodili, řečí neb skutkem, v čem nejmenším zase vyzdvihovali, aneb jiným 
také spůsobem proti témuž Našemu dědičnému právu se stavěti chtěl neb chtěli: že ti všickni  
hned  skutečně  skrze  to  v pokutu  ourážky  nejvyšší  velebnosti  královské  a  zjevné  rebelie  
upadnouti, čest, hrdlo i statek ztratiti mají.

Co se náboženství dotýče, nařizovati a tomu chtíti ráčíme, aby netoliko nad tím, co jsme 
tak v věcech, náboženství se dotýkajících, od času Nám od Pána Boha propůjčeného vítězství,  
v tomto dědičném království Našem skrze rozličné rezolucí milostivě nařídili, stále a pevně dr
žáno, ale také vše to, co proti tomu k ujmě a škodě našeho svatého katolického náboženství  
skrze majestáty,  sněmovní  snešení,  reversy,  rezolucí,  privilegia anebo jiné nařízení,  jak ta  
jmenována býti mohou, ustanoveno a od stavův, jenž jsou se pod obojí jmenovali, kteréhokoliv  
času k libosti jich vyjednáno, obdrženo a zavříno jest, nyní i na budoucí věčné časy cassi
rováno a v nic obráceno bylo a zůstalo. A všickni ti, kteřížby na nětco takového nastupovati a  
tím znovu hýbati  chtěli,  za  zjevné  rušitele  obecného pokoje  ipso  facto  anebo tím samým  
skutkem jmíni a držáni byli, a čest, hrdlo i statek ztratili. Jakož pak také napotom žádný do  
země aneb měst, lečby našeho svatého katolického náboženství byl, přijat býti nemá.

Ačkoli již od dávného času, jak jsou některá nekatolická učení a smyslové v dědičném krá
lovství tomto Našem povstali, preláti mezi jiné stavy téhož království víceji počítáni nebyli;  
ale však poněvadž vědomé, an Nám toho zapřímo býti nemůže, že jest stav prelátův za času  
předka Našeho slavné paměti císaře Karla Čtvrtého, a ještě mnohá léta před tím, v tomto krá
lovství  byl,  a  preláti  spolu  a vedle  jiných stavův tolikéž kontribuci  dávati  musejí:  pročež  
ustanovovati, nařizovati a tomu chtíti ráčíme, aby napotom arcibiskup pražský spolu s preláty  
a se vším kněžstvem v dědičném tomto království Našem, netoliko za jeden stav téhož králov
ství na budoucí věčné časy držán, anobrž také týž duchovní stav, jakž to v jiných křesťanských 
dobře zřízených regimentech za obyčej jest, mezi jinými stavy první a nejpřednější byl.

A jakož tomu, aby napotom stav duchovní v tomto dědičném království Našem na svrchu  
dotčený spůsob první stav byl, milostivě chtíti ráčíme: tak tedy stav panský stav druhý, v kte
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rémž tolikéž vévodové a knížata dotčeného dědičného království Našeho, žádného obzvláštní
ho stavu nečiníce, obsažení jsou, jmín býti má.

Jak jest prvé stav rytířský za stav druhý byl: tak napotom za stav třetí  v dotčeném dě
dičném království Našem jmín a držán býti má. Co se královských měst dotýče, takové jsme  
My všecky, i jedno každé z nich, tak dalekou milostí obdařili, že jsme je ovšem zase za jeden, a  
tak za čtvrtý stav, milostivě přijíti ráčili. Však naproti tomu oni společně, i jedno každé z nich,  
kromě měst Plzně a Českých Budějovic (kteréž jsme My od takového břemena a platu proto,  
že jsou Nám v té předešlé rebelii vždycky věrně zůstali, osvoboditi ráčili), z jednoho každého 
u nich v městě svařeného aneb z jiných měst k nim přivezeného a v nich vydaného sudu piva,  
jeden zlatý, po šedesáti krejcřích počítajíc, ungeltu aneb posudného, nyní i na budoucí věčné  
časy do Naší komory královské, k Naší aneb budoucích králův dispozici bez přestání skládati  
a odvozovati povinny býti mají.“

„Obnovené zřízení zemské pro Čechy z roku 1627 je základní listina ústavního charakteru,  
která vymezuje Čechům prostor pro jejich další národní a státní život podle představ a potřeb  
vítěze jak v oblasti náboženské, tak politické a státní. Hlavními změnami je zásadní popření  
Majestátu Rudolfa II. a vyhlášení dědičnosti Habsburků na českém trůně. Všechna nařízení,  
která tomuto principu odporují nebo se s ním neshodují, jsou prohlašována za neplatná a ti,  
kteří se jich dovolávají i směrem do minulosti, jsou označení za rušitele obecného pokoje a  
hrozí se jim nejvyššími tresty.“  (Luboš Balcar,  Vladislav Cvekl:  Historia Magistra 2,  Od 
středověku k moderní společnosti, Český stát po Bílé hoře, Nakladatelství Svoboda, Praha 
1974, www.centrumhistorie.cz).

Místo dosavadního stavovství byl touto novou ústavou (zřízením) uzákoněn absolutismus, 
česká koruna byla vyhlášena za dědičnou pro habsburský rod až do vymření mužského potom
stva, římskokatolické duchovenstvo zaujalo první místo v zemském sněmu (za ním byl teprve 
stav panský, rytířský a královská města – ta měla na sněmu jen jeden hlas), čímž zemské stavy 
již neměly právo volit českého krále. Za jediné povolené vyznání v českých zemích bylo pro
hlášeno římskokatolické náboženství a německý jazyk byl zrovnoprávněn s českým. Převe
dení celé země na jediné státní náboženství bylo pojímáno mimo jiné i jako záruka trvalé a 
úplné podřízenosti a totální poslušnosti obyvatelstva habsburským panovníkům. Proto Obno
vené zřízení zemské právně utvrzovalo podřízení českých zemí habsburskému absolutismu. 
Panovník měl právo uvádět do  Čech cizí šlechtu a přenechávat jim zkonfiskovaný majetek. 
Ustanovení obnoveného zřízení zemského se udrželo prakticky až do roku 1848, kdy revolucí 
skončil tento Římem a jezuity vedený pokus o totální likvidaci českého národa.

Císař novou ústavu jak pro Čechy tak i pro Moravu vydal bez souhlasu sněmu na pouhém 
základě vítězství nad stavy v občanské válce a na základě zdánlivě opodstatněné teorie o pro
padlých právech. Na závěrečné úpravě textu (v originále německého) se kromě jezuitů také 
podíleli olomoucký biskup  František kardinál z Ditrichštejna a pražský arcibiskup kardinál 
Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu.

13.50   Jezuitská rekatolizace šlechty, patent z 31. července 1627
Ale jezuitům to bylo stále málo. Usilovali o to zavést legislativní cestou jednoznačný zá

kon, který by co nejkonkrétněji a nejsrozumitelněji definoval přímé, nekompromisní pokato
ličtění šlechty a poddaných v Českém království, a to prostřednictvím nějakého speciálního, 
samostatného výnosu, jak o tom svědčí jezuitský rozbor a expertiza návrhů tajných císařských 
radů ze 17. července 1627 s důrazem na katolizaci šlechty a na její odstranění v případě od
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mítnutí  konverze.  Autoři  ve  dvanácti  bodech svého rozboru situace zdůvodňují  potřebu a 
oprávněnost tohoto legislativního opatření.

V rozboru lze jasně číst myšlenky, že bez rekatolizace šlechty nemůže být království sku
tečně přivedeno ke katolickému náboženství. Opět je zde zdůrazněná jezuitská myšlenka, že 
spásu duší poddaných může zajistit  pouze katolická „samospasitelná“ víra prostřednictvím 
římskokatolické církve ruku v ruce s panovníkem a se státní mocí a že tato správná víra a spá
sa  duší  poddaných a  tím i  její  zajištění  a  realizace,  to  jest  i  rekatolizace,  má být v nejo
sobnějším a nejpřednějším zájmu katolického vladaře. Jezuité ve spolupráci se Slavatou, který 
do textu vnesl historickou argumentaci a pod níž se v návrhu i podepsal, co by dohromady 
šest  autorů urychleně sepsali  pro vladaře další  výnos.  Když byl připraven k vyhlášení  a k 
podepsání, oznámil panovník dne 26. července 1627 dvěma deskripty jeho vznik reformačním 
komisařům a pražským místodržícím. Za pět dní nato, 31. července 1627, pak Ferdinand II. 
výnos podepsal a vyhlásil ho se vší slávou a pompézností jako svůj císařský patent.

Tytéž argumenty jezuitů, které vedly k vyhlášení ústavy „Obnovené zřízení zemské“ vedly 
i k vyhlášení patentu dne 31. července 1627. Historicky nesprávné tvrzení o římskokatolické 
stabilitě  Českého království z dob  Karla IV., ideologická propaganda a lži jezuitské morální 
teologie o povinnosti katolického vladaře pečovat o katolickou spásu jeho poddaných a pře
devším neustálé přesvědčování o nutnosti konverze nekatolické šlechty k Římu i za cenu násilí 
vykonaly své a panovník neváhal vložit do rukou jezuitského řádu další sekeru k rozsekání a 
k plánovanému totálnímu vyhlazení identity českého národa. Navíc je známo, že 31. červenec 
připadá  od  roku 1622 podle  katolického kalendáře  na  svátek  Ignáce  z Loyoly a  že  právě 
z tohoto důvodu vybral císař tento den „sv.“ Ignáce jako den vyhlášení svého patentu a to na 
počest jezuitského řádu.

„Rekatolizační patent Ferdinanda II z 31. července 1627
My, Ferdinand Druhý atd., vzkazujeme N. všem a svým poddaným a obyvatelům všech čtyř  

stavů našeho dědičného království svou císařskou a královskou milost a vše dobré.
Milí věrní!
Jest známo po světě i v zemi, že Naše dědičné Království české nebylo téměř nikdy a vůbec 

v žádné jiné době v lepším blahobytu a výši než za časů života a vlády zvěčnělého Našeho vy
soce ctěného předka, císaře Karla Čtvrtého, bohumilé a slavné paměti. Karel z obvzláštní ot
covské péče a lásky, kterou měl k vašim prarodičům a milé vlasti, zcela rozumně a dobře před
vídal, že rozdíl a nerovnost náboženství v jistém království a zemi by nemohly založiti nebo  
zachovati pravý trvalý mír nebo pravou upřímnou poslušnost jak k vrchnosti, tak ani mezi  
samými poddanými. Vydal proto také v Království českém zákon a nařízení a zavázal všechny 
své duchovní i světské úředníky a rady míti je v každém směru a v prvé řadě na zřeteli a dbáti  
jich s největší pílí, aby tak mimo svaté apoštolské a jediné spasitelné křesťanské římské ná
boženství (které od doby, kdy království bylo přivedeno od pohanství ke křesťanské víře, nepo
rušeně v něm trvalo) nebyla zaváděna a dovolena žádná jiná víra nebo svádějící kacířské  
zhoubné bludy, roty a sekty.

Jest pak však také, žel, dosti známo a na bíledni, že po jeho blahé smrti, za časů vlády  
zvěčnělého krále Václava, snad z jisté nedbalosti se vloudily do tohoto Našeho dědičného krá
lovství všemožné bludy a kacířstva a že pak ihned nastaly zmatky, různice a nekalosti mezi  
samými poddanými, jako neméně škodlivá povstání a rebelie proti vrchnosti, které téměř za 
všech následujících králů, zvláště však za vlády zvěčnělého císaře Rudolfa a Matyáše, bohu
milé paměti, se znovu obnovily a které za Našich dnů se velmi začaly, povstaly a přerostly.
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Aby nyní zmíněné Naše dědičné Království české zase mohlo dojíti blahobytu, v němž bylo  
za časů blahé paměti Našeho předka, zvěčnělého císaře Karla Čtvrtého, tedy jsme si neuložili  
do té doby, kdy Nám dal všemohoucí Bůh svým božským požehnáním vítěznou viktorii před  
Prahou proti Našim rebelům, nepřátelům a odpůrcům, nic většího ani obsažnějšího, než sku
tečně následovati chvály a slávy hodný příklad blahého císaře Karla Čtvrtého (který byl ve  
své době považován za Otce vlasti a takovým činem se osvědčil) v ochraně a provádění sva
tého jedině spasitelného katolického náboženství a jako on vědomě nedovolovati, aby byla za
váděna kacířství nebo bludy v zmíněném Našem dědičném Království českém, nebo, poněvadž  
si ony bludy dovedou tajně počínati, naříditi, aby všechny sekty a bludy katolickému nábožen
ství odporující byly se zcela chvalitebnou horlivostí odstraňovány a přísně trestány.

A protože tedy jsme musili s největší nelibostí slyšeti, že u nekatolických obyvatelů, ještě  
zůstávajících v Našem dědičném Království českém, nechce ustati nebezpečné praktikování,  
které jest Nám a všem Našim poslušným a věrným poddaným k veliké újmě a škodě, byli jsme  
tedy přinuceni naříditi – protože nosíme a Nás k tomu zavazuje královský úřad jakož i pro  
blaho a spásu duší Našich poddaných (zač budeme musit jedenkrát všemohoucímu Bohu účty  
klásti), pak též pro založení a podporování stálého míru, lásky a svornosti mezi zmíněnými  
Našimi věrnými a milými poddanými, jako neméně pro zachování dědičného práva Našeho a  
Našich potomků, budoucích králů často zmíněného Království českého – aby zmínění Naši ne
katoličtí a v škodlivém kacířství zatvrzelí poddaní zanechali bludy a sekty, zavlečené po smrti  
blahé paměti císaře Karla Čtvrtého, a aby se vrátili k svaté jediné spasitelné katolické církvi  
a náboženství.

Nelze proto ani nyní ani napříště, jak řečeno, též pro svědomí, ponechávati někoho právě  
tak z vyšších jako z nižších stavů, mužské i ženské osoby, v zmíněném Našem dědičném Krá
lovství českém v usvědčených kacířských bludech a sektách, nýbrž spíše se shledává přimě
řeným právu a chvalitebnosti, též Božské vůli a zákonům, aby všichni a každý z Našich po
slušných a věrných poddaných jednomyslně se srovnali s Námi v prastarém římském kato
lickém náboženství, a tím i s náboženstvím Našich a jejich prarodičů, v právu a životě a z do
puštění Božího milosrdenství v spasitelném rozloučení s tímto světem.

Nařídili jsme tedy ještě před touto dobou, pro založení a rozvinutí velmi nutného a hojivé
ho a Bohu velmi milého reformačního díla, komisaře a těm jsme v císařské a královské milosti  
poručili, aby si dali s největší pílí práci, jak sami tak svými podřízenými instruktory, aby často  
zmínění Naši věrní a poslušní poddaní mohli býti od základu a dobře v katolické víře infor
mováni, od rozšířených kacířských bludů znovu odvedeni a přivedeni na pravé cestě k svaté  
jediné spasitelné katolické církvi a náboženství. Podle toho jsme také mimo jiné u zmíněných  
Našich nařízených komisařů zvláště toto opatření učinili, aby si povolali příslušníky panského  
a rytířského stavu, na které jest tento Náš milostivý patent zvláště namířen, a to během šesti  
měsíců po jeho uveřejnění, jakožto šest měsíců jest dosti obsáhlý termín, a je buď sami nebo  
prostřednictvím jiných k tomu zřízených osob v často zmíněné římské katolické víře důkladně  
informovali a aby učinili jistou a důkladnou relaci po uplynutí tohoto termínu, jak se ten či  
onen osvědčí a ukáže v prokazování povinné poslušnosti k všemohoucímu Bohu a svaté kato
lické církvi, také k Našemu otcovskému laskavému rozkazu, směřujícímu k jejich vlastní spáse 
duší.  To jsme pak pokládali milostivě za dobré všechny Naše poslušné a věrné poddané z  
obou vyšších stavů tímto milostivě a otcovsky napomenouti, aby každý ony upřímně míněné  
informace  od  zmíněných  Našich  komisařů  nebo  jejich  podřízených  instruktorů  přijal  
dobrovolně  s  dychtivostí  a  horlivým  srdcem,  aby  také  sám  byl  k  svému  blahu,  užitku  a  
zbožnosti po vůli a aby se srovnal v jediné spasitelné svaté katolické víře s Námi a s obecnou 
křesťanskou apoštolskou římskou církví.
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V opačném případě, kdyby se někdo v stanoveném termínu šesti měsíců s Námi v Naší sva
té katolické víře nesrovnal, jsme zcela rozhodnuti a chceme, aby bylo konečně vysvětleno mocí  
tohoto císařského a královského patentu, že po uplynutí stanoveného šestiměsíčního termínu 
nedovolujeme a nepřipouštíme, aby jediný takový člověk déle bydlel v často zmíněném Našem 
dědičném Království českém a své statky tu osobně vlastnil, nýbrž, aby titíž pak odešli z často  
řečeného Našeho Království českého, své statky však aby byli povinni prodati svým příbuzným  
nebo jiným katolickým obyvatelům; k tomu účelu a prodeji statků chceme ustanoviti druhý  
termín, také šest měsíců jako prvý dlouhý.

Aby se však nikdo nemohl domnívati, že se tu hledají peníze nebo majetek a ne jedině čest  
a chvála všemohoucího Boha, chceme, aby bylo dále tímto a mocí tohoto listu vysvětleno v cí
sařské a královské milosti každému, že pokud by se ten či onen této Naší milostivé a konečné  
vůli  poslušně  nepodvolil  (čehož  se  však nikterak není  Nám nadíti),  tomu nebo těmto jest  
otevřena a svobodna emigrace a odchod bez placení jakýchkoliv dávek; podobně pak také  
chceme, aby tímto bylo dovoleno, aby kdokoliv byl oprávněn k opatření a zpeněžení svých  
statků stejně jako k vybrání svých pohledávek v království (v tom má jim pak býti co nejrych
leji a nejbedlivěji k právu pomoženo) zplnomocniti a zanechati někoho ze svých příbuzných 
nebo též jiných katolických osob.

Poněvadž však nic bychom raději nechtěli ani viděti ani si přáti, než aby ony staré a dobré  
rody,  jejichž  prarodiče  žili  v  Našem  dědičném  Království  českém  pod  mírnou  vládou  a  
ochranou našeho vysoce slavného arcidomu rakouského v jednotě katolického náboženství, a  
to blaze a v dobrém stavu, i nadále mohly býti v stejné jednotě náboženství v království za
chovány a zůstaveny, napomínáme tedy zcela otcovsky a milostivě všechny Své věrné pod
dané, aby každý pomněl svého vlastního blaha, aby šel do svého svědomí a dobře uvážil, aby  
neztrácel ze spravedlivého trestu a dopuštění Boha všemohoucího vedle časného také věčné,  
což bychom nikomu rádi nepřáli, nýbrž aby spíše opustili své bludy a kacířstva (jimiž oni i  
jejich předci byli svedeni a vzhledné království a milá vlast do největší zkázy vydána) a vrátili  
se k staré svaté katolické víře a uvolili se také s Námi v náboženství srovnati.

A v tom všem je dokonána Naše milostivá a konečná neměnitelná vůle a mínění.
Dáno v Našem městě Vídni v sobotu o památce svatého Ignáce roku 1627, království Na

šich: římského osmého, uherského desátého a českého jedenáctého roku.“
(http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/rekatol.htm; J. Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace..., str.  

173 – 177; Originál  patentu uložen ve Státním ústředním archivu Praha, fond Sbírka pa
tentů  č.  334,  český překlad  –  K.  Doskočil:  LISTY A LISTINY Z DĚJIN ČESKOSLO
VENSKÝCH, str. 75 – 78; Z. Veselý: Dějiny českého státu v dokumentech).

Ferdinandojezuitský patent, publikovaný výhradně v němčině, zpečetil osud všech nekato
líků z řad vyšší a nižší šlechty, kteří stále ještě i v době po Bílé hoře žili v Českém království. 
Tímto patentem císař korunoval své rekatolizační úsilí a úsilí své legislativy o návrat králov
ství  pod římskokatolickou víru a berlu  Říma.  Je to dokument vydaný k úplnému potlačení 
všech  druhů  nekatolických  vyznání  v Čechách a  nutí  všechny  nekatolické  šlechtice  roz
hodnout se pro jednu ze dvou jasně definovaných možností: buď konvertovat nebo prodat 
rodový majetek, vzdát se erbu a opustit zemi.

Podle  patentu byla ke spokojenosti jezuitů konečně nařízena  rekatolizace –  katolická re
formace (podle protestantů „katolická deformace“) se zvláštním zaměřením na osoby panské
ho a rytířského stavu s tím, že všichni nekatoličtí šlechtici měli povinně přestoupit na kato
lické náboženství ve lhůtě šesti měsíců. Kdo by se z nich na „pravou víru“ ve stanovené lhůtě 
neobrátil, tomu nemělo být povoleno, aby v zemi déle zůstával a osobně vlastnil své rodové 
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statky. Takový šlechtic měl své statky prodat výhradně katolickým kupcům nebo přenechat 
svým katolickým příbuzným nebo jiným katolickým obyvatelům ve druhé lhůtě šesti měsíců 
prodloužené pouze za tímto účelem a po vypršení této lhůty se musel okamžitě vystěhovat ze 
zemí Království českého. O rok později dne 9. března 1628 bylo toto nařízení vyhlášeno i pro 
Moravu. V něm se povolovalo pokutovat moravské stavy, rušit jejich výnosy a ustanovení, 
protivit se jejich nárokům, požadavkům a stížnostem, prohlašovat je za veřejné buřiče a ruši
tele  obecného  klidu  a  trestat  je  vězněním a  ztrátou  cti,  majetku,  statků,  volného  pohybu 
z města do města a nakonec i hrdla.

Patentem byla také legalizována činnost takzvané reformační (rekatolizační) komise, sku
tečného rekatolizačního nástroje v rukou jezuitů  dohromady se státními  ozbrojenými slož
kami, která byla ustanovena 5. února 1627 a jejích  rekatolizačních komisařů.  Rekatolizační  
komise se skládala z duchovních (hlavně jezuité) a ze zemských úředníků. Do vrcholného ve
dení této  komise byl ustanoven nejvyšší státní  komoří  Jaroslav Bořita z Martinic,  nejvyšší 
státní sudí a prezident apelačního soudu  Fridrich z Talmberka, nejvyšší písař  Kryštof Vrati
slav z Mitrovic a pražský arcibiskup kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu. Těmto vrchním ko
misařům byli  podřízeni  komisaři,  kteří  pracovali  v jednotlivých  krajích  (opět  duchovní  a 
šlechtičtí úředníci) a tito krajští komisaři měli pak pod sebou v každém kraji několik dalších 
duchovních a světských komisařů.

„Hlavní komise sice začala se svou činností ještě na jaře 1627, jednalo se však zejména o  
přípravné práce; krajští komisaři, na nichž leželo hlavní břímě rekatolizace, se vydali do teré
nu až ke konci roku či na počátku roku následujícího. Patent z 31. července 1627 ovšem dával  
nekatolíkům jasnou lhůtu, během níž měli změnit víru nebo odejít – a to šest měsíců. Tento  
půlrok měl vypršet na konci ledna 1628, jenže již na sklonku podzimu 1627 bylo jasné, že se  
vymezený čas pomalu chýlí ke konci, zatímco skutečná práce komisí teprve začne. Panovník a  
jeho okolí si zřejmě dobře uvědomovali, že sám patent nikoho ze šlechty k definitivnímu roz
hodnutí nepřinutí, že sám o sobě je vlastně bezmocným kusem papíru. Proto Ferdinand II. vy
dal ještě za svého pobytu v Praze dne 6. prosince 1627 nový patent, kterým prodloužil lhůtu 
k odchodu o další půlrok, tedy do konce května 1628. To už je termín, který byl v souladu 
s působením krajských  komisařů,  jehož  těžiště  spadalo  do  první  poloviny  roku  1628.“  (J.  
Mikulec: 31.7.1627 Rekatolizace..., str. 114).

Povinností rekatolizačních komisařů bylo agitovat obyvatelstvo na římskokatolickou víru a 
donutit je ke konverzi a zároveň přesvědčovat nižší a vyšší šlechtu, aby se přidali na stranu 
Říma. Díky své špionážní síti vytvářeli komisaři důkladnou evidenci nekatolíků, s nimiž pak 
jednali osobně, přičemž na ně vytvářeli různé formy náboženského nátlaku, často za spolu
účasti vojska. Jejich postup doporučený jezuitským řádem byl takový, že napřed osobně for
mou nepříjemných pohovorů jednali  vždy s vyššími  složkami  (např.  s  nekatolickou šlech
tickou vrchností, s úředníky jednotlivých panství, s městskou radou, s měšťanstvem, se sed
láky  a  s  rychtáři  vesnic)  a  kombinací  rozkazů,  vyhrožování,  vysvětlování,  domlouvání  a 
ideologického a citového nátlaku a vydírání byli předvolaní protestanté a ostatní nekatolíci do
nucováni k rozhodnutí. Před komisi se museli dostavit i ti, kteří přijali katolickou víru, ale 
jejichž rodiny či poddaní zůstávali nadále v protestantství.

Podle dekretu rekatolizační komise ze dne 31. srpna 1627 mělo následovat trestání jak na 
majetku tak i na hrdle každého toho, kdo by byl přistižen při tom, že někoho skutkem nebo 
řečí odvracel konverze na katolickou víru a nebo komukoli radil k odchodu pryč ze země. 
Kromě  toho  bylo  měšťanům  a  vůbec  všem  obyvatelům,  kteří  ze  země  emigrovali  z ná
boženských důvodů, striktně zakázáno brát sebou sirotky, pokud jim byly předtím svěřeny do 
jejich rodinné péče.
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Pod tíhou a hrozbou těchto nařízení mnozí z vyšších nekatolických šlechticů nakonec na 
naléhání a domlouvání jezuitů rezignovali a přestoupili na katolickou víru, čímž byli osvobo
zeni od vyhlášených trestů a mohli si ponechat svůj veškerý majetek i poddané. Někteří šlech
tici  však konvertovali  na  katolickou víru  jenom naoko,  aby mohli  zůstat  v zemi.  Pomocí 
úplatků si od katolických kněží nebo od jiných osob, kteří za ně několikrát vykonali zpověď a 
přijímání zaopatřili falešné zpovědní lístky.

Ale nejvíc bylo těch nekatolických šlechticů, kteří se snažili ve stanovené lhůtě prodat své 
statky a se svými rodinami se vystěhovat ze země. Jejich počet podle Viléma Slavaty dosáhl 
185  rodin  z panského  a  rytířského  stavu.  Ve  skutečnosti,  jak  píše  Bílek,  jich  bylo  však 
mnohem víc,  neboť  podle  seznamu jiných vzájemně  se  shodujících  se  vystěhovalo  z ná
boženského důvodu ze země 369 osob z vyšších stavů. Do tohoto počtu není navíc zahrnuto 
52 šlechticů, kteří ujeli hned po bitvě na Bílé hoře z důvodu své účasti ve vzpouře (více o tom 
v knihách od T.V. Bílka: Dějiny konfiskací v Čechách r. 1618 a Reformace katolická neboli  
obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské r. 1620, str. 176 
– 216).

Avšak mnozí z těchto vystěhovalců se z různých příčin vrátili zpátky do země, kde pak zdr
žovali buď na svých statcích, které doposud neprodali nebo u katolických příbuzných, které 
odvraceli od jejich víry. Proto podle císařského nařízení ze dne 18. října roku 1628 všichni ne
poslušní nekatoličtí šlechtici, zvláště pak vystěhovalci, kteří se navrátili zpět do země, měli 
být uvězněni v Bílé věži na pražském hradu a pokud by ve stanovené lhůtě nepřistoupili ke 
konverzi na katolickou víru, měli být vypovězeni ze země oproti prohlášení, že se do zemí 
Království  českého mohou navrátit  pouze jako katolíci,  jinak že propadnou ztrátou všeho 
majetku a hrdla.

Avšak i přes všechna tato císařská nařízení zůstávalo v následujících letech v zemi ještě 
mnoho nekatolických šlechticů a stejně tak i někteří nekatoličtí úředníci na statcích katolické 
vrchnosti. Na několika málo místech království bylo od pronásledování přeci jenom čas od 
času trochu oddechu a úlevy. Byly to malinké ostrůvky evangelictví a oddechu v moři katoli
cismu a bouři pronásledování. Například Albrecht z Valdštejna nepatřil k těm, kteří obdivovali 
násilí a prahli po pomstě a krveprolévání, i když jezuitskou řeholi obdivoval a svým způso
bem miloval a ji  hájil  a pomáhal jí  i  v její rekatolizační práci.  Avšak vůči represím a na
řízením, které směřovali proti nekatolíkům byl laxní a jako vévoda nedůsledný až apatický. 
Sice musel na svém Frýdlantském vévodství vyhlásit nepopulární represní jezuitská nařízení o 
povinné, nekompromisní účasti na mších, o povinné nedělní výuce katechismu poddaných, o 
povinném svěcení všech církevních svátků a neděle, o povinném zdržování se masa v pátek, v 
sobotu a o čtyřicetidenním půstu, o zákazu posmívat se katolíkům a zesměšňovat jejich víru, o 
zákazu skrývat, přijímat a podporovat nekatolické kazatele, o zákazu křtění dětí jiným knězem 
než katolickým, o zákazu uzavírání manželství před jiným než katolickým duchovním, nicmé
ně sám předně preferoval ekonomickou stránku věci. Vévodství se stalo především hospodář
skou základnou jeho válečného podnikání. Valdštejn zde vyráběl výstroj a výzbroj pro armády, 
vyráběl potraviny pro zásobování císařských vojsk. V náboženské otázce, ač založil jezuitskou 
kolej v Jičíně a snažil se tam zřídit i  biskupství, upřednostňoval užívání mírných prostředků. 
Na jeho panství byl klid a dokonce tam trpěl i nekatolické kazatele, kteří tam konali s jeho vě
domím a tichým souhlasem i protestantské bohoslužby. Zvláště na svých statcích ve Frýdlant
ském knížectví ponechával mnohé evangelické úředníky i hejtmany a na statcích, které mu cí
sař propůjčil k dočasnému správcovství dovolil svým nekatolickým poddaným zůstávat a dr
žet si i své evangelické kazatele. Odmítal zavést k obrácení svých poddaných ony přísné a 
kruté prostředky, kterých se podle rady jezuitů všude jinde užívalo. V ten čas byl na jeho pan
ství takový klid a blahobyt, že se i Slavata podivoval, jak je ta země šťastná a pokojná (terra 
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felix), zatímco ostatní  Čechy nazýval zemí zpustlou (terra deserta) Je historicky známo, že 
ještě roku 1655 v hlavním středisku Frýdlantského panství, v Jičíně, bylo jen nepatrně katolí
ků a podobně tomu bylo i na Ašsku, jehož obyvatelé byli většinou evangelického vyznání po 
celou dobu vlády Habsburků.

Ovšem jezuité za to Albrechta z Valdštejna, i když jim financoval mnoho seminářů, kolejí a 
dalších jiných staveb, nenáviděli. Od roku 1628 mu neustále činili jen samé úklady, zvláště 
jezuitský kněz Lamormain. Těmi se nakonec jezuitům díky Lamormainovi podařilo Albrechta 
skutečně zlikvidovat a způsobit jeho definitivní pád a smrt.

O císařském vojevůdci  Valdštejnovi z dob tehdejšího jezuitského  generála Vitalleschiho 
historik  R.F. Miller píše: „Zpočátku panovalo mezi jezuity a Valdštejnem úzké přátelství, a  
ještě v roce 1629 generál psal otci zpovědníkovi velice laskavé dopisy. Později však, když bylo  
stále zřejmější, že Valdštejn se zuby nehty brání válce a snaží se přes hlavu císaře vyjednat se  
Švédy  mírové vyrovnání,  pokládal  Lamormaini  za svůj  důležitý  úkol  vojevůdcovu politiku 
překřížit.  Valdštejnovo zavraždění roku 1633 tak jezuitského zpovědníka zbavilo tíživé sta
rosti.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 424).  Valdštejnova smrt bezesporu není 
v této inkriminované době náhodná a velmi čilý korespondent, politik, státník, kancléř, zpo
vědník, archivář a diplomat ve službách evropských států a ničitel míru s protestantskými ná
rody, jezuitský kněz Lamormain, by nám o této vraždě jistě pověděl víc podrobností, kdyby 
mohl promluvit.

Když pak byla z mnohých panství a statků odstraněna nekatolická vrchnost, přikročilo se 
opět k násilné „reformaci“ tvrdošíjného poddaného lidu. Pro tento účel bylo s jezuity povo
lanými k reformaci posláno do každého kraje 100 pěších vojáků a 50 jezdců. Pomocí tohoto 
vojska a přičiněním jezuitů bylo od roku 1627 do roku 1 630 obráceno v Čechách a na Mo
ravě celkem 160 666 nekatolíků. Ale na některých panstvích v Čechách, zvláště na Fridland
ských panstvích, kde nakonec podle císařského nařízení roku 1629 musela být také zavedena 
náboženská oprava, postavili se poddaní vojsku na odpor. Bylo to i z toho důvodu, že zde bylo 
vojsko k násilí podněcováno nejvíce jezuitskými knězi, zvláště z jičínské koleje knězem Mati
ášem Burnatiem, který si svou fanatickou horlivostí a svou upjatou přísností nakonec vyslou
žil od rovenských měšťanů smrt. O intrikách a úkladech jezuitů proti Valdštejnovi a o činnosti 
jezuitů, zvláště jezuitského kněze Burnatia na panstvích friedlandského knížete je obšírně na
psáno v knihách od T.V. Bílka: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 a  Reformace kato
lická neboli obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské r.  
1620, str. 143 – 156.

Na Moravě měla náboženská náprava po  Bílé hoře větší úspěch, než v Čechách. Biskup 
olomoucký, kardinál František z Ditrichštejna, gubernátor Markrabství moravského, kterému 
císař svěřil realizaci „reformace“, dělal totiž všechno pro to, aby přivedl katolické náboženství 
k úplnému rozkvětu a aby zlikvidoval podle císařova přání všechna ostatní církevní učení a 
proudy, neboť se v zemi nemělo trpět výhradně nic jiného než katolické náboženství.  Aby 
toho kardinál dosáhl, snažil se především zlomit moc a postavení nekatolické moravské šlech
ty, aniž čekal na zvláštní císařova povolení a na jeho výnosy.

Moc moravské nekatolické šlechty byla napřed zlomena roku 1621 přísným potrestáním 
vůdců a účastníků dřívější vzpoury buď smrtí a konfiskací majetků nebo vyhoštěním ze země 
a zrušením všech stavovských práv. Ve městech pak Ditrichštejn téhož roku ustanovil komi
saře a zřídil komisariáty, skrze něž propustil všechny nekatolické konšely a na jejich místo do
sadil výhradně katolíky, čímž ve všech městech obnovil ryzí katolickou radu.

Ve druhé etapě vyhlásil vyhoštění evangelických kazatelů a pomocí jezuitů zjistil přesný 
stav knězů pod obojí po celém Markrabství moravském, které začal postupně vyměňovat za 
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římskokatolické kněze. Když měl pak stratetická náboženská centra obsazena svými knězi, 
nechal po celém Markrabství vyhlásit, aby se všichni evangeličtí kněží a kazatelé se svými 
manželkami  a  dětmi,  kteří  se  ještě  zdržovali  mezi  svými  posluchači  a  přáteli  na  území 
Markrabství, okamžitě během osmi dnů vystěhovali ze země a nevraceli se do ní až do konce 
svého života, jinak že propadnou hrdlem.

Obyvatelstvo měst a poddaní byli obraceni na katolickou víru „zvláštním úsilím jezuitů“ 
podporovaných od kardinála a vojenskou pomocí, a kdo nechtěl z měšťanstva a ze šlechty 
přestoupit na katolickou víru, musel se ze země vystěhovat. Nejprve byli vypovězeni roku 
1621 novokřtěnci, z nichž pak podle císařského rozkazu ze dne 17. září 1622 měl být každý, 
kdo by ještě v zemi zůstal a nebo se do ní opět navrátil, bez milosti potrestán smrtí. I když se 
následkem toho vystěhovalo několik tisíc novokřtěnců, přesto se našlo mnoho odvážlivců, 
kteří v zemi zůstali a zdržovali se zde v ilegalitě. I ti však byli nakonec roku 1624 a pak ještě 
roku 1628 ze země natrvalo vyhnáni. Stejný osud stihl pak také protestanty, kališníky a bratry 
(pikharty), s nimiž měli jezuité největší práci, protože jen těžko, ve většině případech vůbec, 
s nimi mohli cokoliv pořídat a jejich učení zlomit.

S mnohem většími obtížemi a nesnázemi než v Čechách a na Moravě byla spojena činnost 
jezuitů ve  Slezsku. Z počátku zde jezuitští pátres nevykazovali téměř žádných výsledků ani 
přes své největší úsilí. V roce 1622 bylo v Hlohově obráceno pouze deset nekatolíků a v Nise 
jich bylo jen 105. Potom převedli nisenští jezuité v Nise na katolickou víru 778 osob, ovšem 
to až roku 1628 a 1629, i přesto, že byli jezuité ve veliké míře podporováni všemi prostředky 
od správce panství, vratislavského biskupa a že jim pomáhalo i vojsko.

Stejně tak jezuité z olomoucké koleje roku 1625 vyslaní do Opavy dle přání knížete Karla 
z Lichtenštejna, museli toto město opustit již roku 1626, když se připojilo k Mansfeldovi. Brzy 
však nato, když se roku 1627 Opavy zmocnil zase Albrecht z Valdštejna, odevzdal jezuitům, 
které tam podle císařské vůle poslal zpět, správu všech kostelů v celém Opavském knížectví a 
s císařským povolením jim vykázal k založení nové koleje 43 000 zlatých rýnských, které byly 
vzaty z pokuty udělené opavské obci za její provinění. Jezuitskou kolej pak pomohl postavit a 
uvést do chodu roku 1629 kníže z Lichtenštejna.

Jezuité nemohli na severní  Moravě tak rychle pronikat a snadno šířit katolicismus jako v 
Čechách,  a  proto  tam  zaváděli  krutější  způsoby katolizace  než  jinde.  Nejvíce  účinné  se 
ukázalo  vojenské  mučení  bezbranného  obyvatelstva,  zvláště  dětí  a  žen.  Severomoravské 
obyvatelstvo se vůči tomu bouřilo a díky drastickým, násilným metodám jezuitů a jeho po
mocného vojska bylo doháněno k boji s katolíky, zvláště s vojenskými oddíly a s jezuity, ale 
téměř pokaždé to mělo tragické následky a ještě surovější katolizaci toho či onoho odbojného 
kraje.

Tak například v Těšínském knížectví se zavádění katolicismu Karlem Hanibalem z Donína 
za  podpory  vojenské  síly  a  moci  setkalo  v roce  1628  s velikým  odporem  evangelického 
obyvatelstva. Jezuité z olomoucké koleje tam nakonec přinutili ke konverzi do roku 1629 jen 
1240 osob.

A podobně v Kladském hrabství,  které  ještě  tehdy náležely k Čechám,  bylo působením 
jezuitů z kladské koleje přinuceno ke konverzi od roku 1625 do roku 1627 jenom 677 nekato
líků. Proto byla počátkem roku 1628 na základě rozkazu krále Ferdinanda III., který byl v té 
době  pánem  Kladska,  nařízena  povinná  náboženská  reformace  realizovaná  jezuity 
prostřednictvím zvláštních císařských komisařů  Karla barona Fuchse, císařského kladského 
hejtmana a Jana Arbogasta hraběte z Annebergu. Avšak ani císařští komisaři ani jezuité se při 
této „reformaci“ příliš neosvědčili, takže sám arcibiskupský komisař, kladský děkan Jeroným 
Keck z Eiserdorfu, si ve své zprávě, kterou podal pražskému arcibiskupovi dne 9. srpna 1628 
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velmi stěžoval na komisaře a na jezuity dokládaje, že špatně poradili zájmům katolického ná
boženství a že díky jejich chování a původu „mnozí, obrácení již dříve na víru, nyní uprchli a  
vrátili  se  znovu  k bludům“.  Jedním  z velikých  důvodů  zde  bylo  i  nečekané  násilí  a 
plundrování vojenských jednotek, které katolizaci všude doprovázelo a ke kterému se přikro
čilo, aby se nekatolíci zalekli a bez odporu přešli na katolickou víru. Násilí na civilním obyva
telstvu však mělo výsledek přesně opačný. Téměř všichni usedlíci raději utekli z Kladska do 
míst,  která ještě nebyla osídlena,  aby tak ze sebe setřásli  jho pronásledování a tyranie od 
složek branných sil a od jezuitského kněžstva, „než aby se ubírali cestou pravé katolické víry  
a poslušných synů církve Boží“. K překvapení samotných jezuitů zde bylo také velmi mnoho 
samotných katolíků, kteří, když viděli zlo a násilí páchané na nekatolickém obyvatelstvu, při
dávali se k nekatolíkům a znechuceni s nimi odcházeli pryč. Odmítali se na celé věci podílet a 
nechtěli mít nic společného ani s břemenem branné moci a se sloužením v armádě provádějící 
katolizaci. I manželky katolických mužů uprchly z Kladska a raději opustily své manžely, jen 
aby se vyvarovaly zpupnosti a samolibosti krutého a bezohledného vojska.

Z královského města Habelschwerdtu, kde byli měšťané pro svůj odpor naháněni do koste
la k vyučování vojskem, uteklo více než sto lidí. Vojenský zákrok, který bezprostředně násle
doval, měl na svědomí mnoho ukrutností. Když vkročili žoldnéři do domu každého z měš
ťanů, řvali, aby se všichni zavázali k vyznávání katolického náboženství a mezi tím se ostatní 
z přítomných vojáků dopouštěli na členech domácnosti hrubého násilí, hrozných nestydatostí, 
prostopášností a nemravností a pak drancování domu a loupeže majetku. Zdálo se, že raziím 
vojenských jednotek snad nebude nikdy konec. Nebyl nikdo, kdo by se vojsku postavil na od
por a kdo by se zastal evangelíků. Ani stížnosti kladského děkana nic nepomohly. Nakonec řá
děním vojska musel udělat přítrž samotný kladský děkan Keck, který se při jedné razii na měš
ťany postavil  osobně  vojsku  do  cesty a  odmítl  je  pustit  na  vesničany.  S tím  však  nebyli 
spokojeni  jezuité  ani  císařský hejtman,  který byl  jezuitům svou přízní  silně nakloněn.  Na 
jejich radu žádal krále, aby byla pravomoc arcibiskupského komisaře přenesena na něj i na 
jezuity a všemi prostředky podporoval zdejší jezuitský řád, který si stále více svémocně oso
boval nárok na rozsuzování, co je a co není spravedlivé.

Jak  Bílek píše, pokud byl roku 1628 vůbec někdo z evangelíků přiveden ke katolickému 
náboženství a pokud vůbec někdo přijal katolickou víru, pak to nebylo v žádném případě zá
sluhou  zde  působících  jezuitů  a  jejich  vojáků,  nýbrž  se  tak  uskutečnilo  výhradně  díky 
mírnosti, laskavosti a obětavosti děkana  Kecka.  Bílek píše o 560 osobách v  Kladsku, které 
konvertovali na katolickou víru a o 500 osobách v Habelschwerdtu. Drastická metoda s po
mocí vojáků přinesla jezuitům z kladské koleje úspěchy až roku 1629, kdy bylo v Kladském 
hrabství přinuceno  přestoupit  na  katolickou  víru  1 489  nekatolíků,  z nichž  na  město 
Frankenstein připadlo  1 000  osob,  které  byly  přinuceny  ke  konverzi  vojskem  od  Karla 
purkrabího z Donína, jež ve městě ubytoval.

Podobným způsobem probíhala náboženská „reforma“ roku 1628 v Hlohovském knížectví, 
rovněž pod patronací jezuitů a vojska. Na základě císařského nařízení ze dne 26. dubna 1628 
jezuité naléhali, aby byl katolíkům odevzdán zdejší hlohovecký kostel sv. Mikuláše, který je
diný náležel evangelickým měšťanům i přesto, že jich bylo ve městě 967, zatímco katolických 
měšťanů bylo jen 140 a měli  již  sedm kostelů.  Tomuto císařskému rozkazu a nárokování 
jezuitů se měšťané vzepřeli a to dokonce vojensky a svůj kostel odmítli jezuitům odevzdat. 
Pročež reformační komisaři Karel Hannibal purkrabí z Donína, pán na Wartemberku a prezi
dent slezské komory a Jiří hrabě z Opperštorfu, císařský rada a hejtman Hlohovského knížec
tví, vtrhli nenadále v noci dne 26. října 1628 do města s celým plukem vojska Karla Lichten
štejnského a  obsadili  všechny ulice  a  domy nekatolíků.  Dva měšťané,  kteří  se  odevzdání 
jmenovaného kostela nejvíce protivili, byly zajati a jakožto původci vzpoury byly potrestáni 
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smrtí. Ostatní pak byli nesnesitelným vojenským mučením přinuceni nejen kostel odevzdat, 
ale současně i konvertovat na katolickou víru. Po skončení pak musela městská rada a celá 
obec zvláštním písemným prohlášením reformačním komisařům potvrdit, že přijali katolickou 
víru dobrovolně a sami ze své vůle a stejně tak i kostel, že byl odevzdán dobrovolně. Když 
byla vzpoura Hlohovských takto potlačena vojenskou mocí, byly měšťanům sebrány všechny 
nekatolické knihy a  řáděním jezuitů  bylo následně přinuceno ke katolické víře  celkem na 
6 000 osob z celého kraje.  A aby byla katolická víra v Hlohově navždy „zachována“,  bylo 
usnesením městské rady ze dne 4. listopadu 1628 ustanoveno, aby se všichni zbylí případní, 
tajní nekatolíci vystěhovali nejpozději do půl roku z města a po skončení této lhůty, aby nikdo 
nedostal měšťanské právo, ani nebyl přijat do žádného z cechu za mistra, kdo by nebyl kato
líkem. Také, aby nikdo z obyvatel nevlastnil nebo neprodával „kacířské knihy“, ani neposílal 
své děti do žádných nekatolických škol ani v zahraničí. Teprve potom, když se z města vystě
hovalo mnoho měšťanů do Polska, byl Hlohov osvobozen od vojska a 3 000 vojáků z města 
odtáhlo pryč. Toto vojsko pak Donín ubytoval v ostatních městech Hlohovského knížectví, aby 
jejich obyvatele přinutilo k přijetí katolické víry. Tak byla „obrácena“ města  Gora,  Frýstat, 
Sprotava, Grünberg, Svěbodzim a Polkovice. Tím získali jezuité v celém Hlohovského knížec
tví na katolickou víru přes 20 000 konvertitů z řad nekatolíků.

Nicméně již následujícího roku 1629 měšťané výše uvedených měst a zvláště v Grünbergu 
od  katolické  víry  odpadli.  Proto  bylo  město  Grünberg císařským  hejtmanem,  hrabětem 
z Opperštorfu a velitelem vojsk, purkrabím z Donína obklíčeno a pak obsazeno, přičemž osm 
měšťanů,  kteří  se  postavili  na  odpor,  bylo  zabito.  Ostatní,  zvláště  původci  protikatolické 
vzpoury, z města  utekli.  Brzy se však navrátili  zpět  a zavázali  se  císaři  a katolické církvi 
novou přísahou. Větší množství však bylo těch, kteří se nechtěli nechat ponížit a odmítli složit 
slib přísahy císaři i církvi. Ti pak byli veřejně mrskáni pro svoji účast v povstání a pak byli ze 
země vypovězeni. Potrestání zapůsobilo na ostatní města v Hlohovském knížectví, zvláště na 
Bytom, Hirschberg a Goru a jejich vyděšení obyvatelé urychleně slibovali věrnost a stálost ka
tolické víře. Aby pak museli svůj slib splnit, bylo v jednotlivých městech ubytováno vojsko a 
obyvatelům měst byly sebrány všechny nekatolické knihy. Zároveň bylo od císařského hejtma
na poručeno, aby byl vypovězen každý, kdo by se znovu nepřihlásil během dvou týdnů ke ka
tolické víře (Schmidl: Hist. Soc. Jesu, III., str. 844, 910, 998, 1001).

Také všechna města ve  Svídnickém a  Javorském knížectví měla být co nejrychleji zkato
lizovaná. Aby se však měšťané podle příkladu hlohovských nezprotivili císařskému nařízení, 
poslal purkrabí z Donína roku 1629 veliké množství zesílené vojenské jednotky z Hlohovské
ho knížectví, aby neprodleně obsadily města Svídnice a Javory. Nicméně i přes toto vojenské 
opatření vzdorovalo obyvatelstvo v těchto a ještě okolních městech jak císařskému nařízení 
tak i jezuitům a dokonce i vojákům. Zvláště ve Lvově ženy pronásledovaly císařského hejtma
na obou knížectví, Henricha pána z Bibran, noži a kamením, když urputně naléhal na realiza
ci „katolické reformace“. Vyvázl jen tak tak, když se zachránil útěkem z města. Přesto utržil 
mnoho ran. A když jezuité nic nepořídili ani po ubytování vojska ve městech a v jednotlivých 
domech a odpor obyvatelstva nejen, že nebyl zlomen, ale byl dokonce ještě větší, než na po
čátku,  bylo podle rozkazu krále  Ferdinanda III.  roku 1630 zřízeno ve  Svídnicích zvláštní 
jezuitské sídlo.

Stejně tak nemohli jezuité slavit zdárné úspěchy ani v Zahaňském knížectví, přestože jim 
Albrecht z Valdštejna založil v Zahani roku 1629 novou, zahaňskou kolej.

Pro toto období nemůžeme nepřipomenout další císařský Patent, jenž vznikl právě tohoto 
roku 1629 a který nařizoval propuštění všech hospodářských pracovníků a úředníků na ja
kémkoli statku, kteří dosud nekonvertovali na katolíky. Ironií osudu však nastalo to, že jeho 
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provedení se náhle stalo téměř nemožné. Z důvodu neustále nových a nových patentů, na
řízení, vyhlášek a dalších a dalších omezení a rozhodnutí uteklo z království za hranice již to
lik pracovní síly, že nastala doba, kdy už nebylo možné okamžitě nahradit všechny utečence 
nebo všechny ty, kteří byli vsazeni do vězení pro svou víru a vzdor vůči katolicismu. A tak se 
paradoxně musely i církevní vrchnosti  a dokonce i samotní jezuité – patent nepatent – na 
dlouho smířit se službami mnoha nenáviděných kacířů v mnoha oblastech naší země. Svým 
nesmyslným terorizováním obyvatelstva způsobily, že utekla z našich zemí více jak polovina 
pracovní  síly  do  zahraničí,  mnoho  poddaných bylo  posláno na  galeje,  mnoho  do  vězení, 
mnoho jich bylo umučeno a popraveno. A tak přišla doba, kdy právě světská vrchnost začala 
sama naříkat na nedostatek pracovníků na venkově a vyjadřovala přání, že by raději viděla víc 
lidí na polích nežli ve vězeních. V roce 1650 to dokonce došlo již tak daleko, že si vrchnosti u 
panovníka vynutily zmírnění dekretu místodržících, jímž bylo poddaným, pokud by se do tří 
neděl neobrátili  na katolictví, vyhrožováno vězením,  dragonádami, odnímáním statků, mu
čením či přímo smrtí, neboť hrozilo nebezpečí, že se poddaní, v případě realizace dekretu, 
okamžitě rozutečou. Veliké obtíže měla vrchnost právě v severních Čechách, kde katolizaci 
vzdorovalo nejen mnoho poddaných, ale i sedláků, kteří je ochraňovali. A když nastoupilo do 
vesnic vojsko, okamžitě opouštěli své statky a svá rodiště a jejich domovem se staly lesy a 
pak cizina.

13.51   Činnost jezuitů v zemích Království českého během třicetileté války
Roku 1631 vtrhli do Čech Sasové a zmocnili se Prahy, roku 1639 Švédové a země se neu

stále zmítala ve válce, bídě a zoufalství až do roku 1648, kdy byl podepsán vestfálský mír. Do 
této doby se od roku 1631 řádění jezuitů utlumilo, postupně omezilo a nakonec úplně přeruši
lo, neboť cizí vojsko jim k panování nedalo žádnou příležitost. Jezuité z Čech a Moravy utíka
li,  opouštějíce  své  rezidence,  protože  se  báli  o  své  životy.  Svá  nová  sídla  zřídili  jezuité 
v Chebu, kde měli svoji rezidenci od roku 1628, v Žampachu, kde se usídlili od roku 1630, 
v Litoměřicích (1630), v Klatovech (1636) a v Březnicích (1637). Z těchto nových rezidencí 
pak  zřizovali  nové  koleje,  zvláště  v Hradci  Králové (1636),  kam  se  přesídlili  jezuité  ze 
Žampachu. Švédové likvidovali jezuitské kláštery a chrámy se vší zuřivostí a na nic přitom ne
brali ohled. Koho tam našli, okamžitě ho zabili. Tak byla zlikvidována například nákladně vy
zdobená kolej v Kroměříži. Utéct museli jezuité i z Brna, Jihlavy a Olomouce.

O nepatrném výsledku působení jezuitů v Čechách během válečných dob v letech 1631 – 
1649 svědčí skromný počet obrácených nekatolíků, který za celou tu dobu činil dohromady 
jen 48 162 osob, z nichž největší část (9 540) připadá na rok 1638. V tomto roce byla podle 
rozkazu císaře obnovena v litoměřickém, boleslavském a hradeckém kraji katolická „reforma
ce“ poddaných.  Za dozorce těchto misií  ustanovil  arcibiskup pražský podle  císařovy vůle 
jezuity, kteří vynikali svoji učeností. Vybaveni plnou mocí chodili z vesnice do vesnice, z osa
dy do osady a prostřednictvím misionářů a s pomocí vojenských jednotek pátrali po nekatolí
cích, které pak mučili a vojensky týrali, pokud nechtěli konvertovat na katolickou víru. Sou
časně vyhledávali „knihy bludařské“, které pak buď posílali do Prahy nebo je pálili hned na 
místě (Schmidl: Hist. Soc. Jesu, IV.; Krásl: Kardinál Harrach, str. 129).

Přesto všechno se jezuitské misie svému zdaru neustále míjely a to jak mezi poddanými, 
tak také u obyvatelstva královských horních měst, zvláště v loketském kraji. Tento kraj odpo
roval náboženské opravě v té době snad nejvytrvaleji. Nic nepomohlo ubytování vojska roku 
1631, nic nepomohly nejpřísnější tresty, kterými bylo obyvatelstvo neustále ohrožováno a su
žováno, i když odevzdalo chomutovským jezuitům všechny své knihy k prohlédnutí. Nic nepo
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mohlo zabavování statků všech měšťanů, kteří utekli z náboženských důvodů do Saska. Nic 
nepomohla  pokuta  udělená  jáchymovským občanům v hodnotě 100 000 dolarů za  vzpouru 
proti reformační komisi a proti jezuitům. A také nic neprospělo jezuitským cílům, když roku 
1636 dostalo město Jáchymov císařský slib, že budou městu udělena a potvrzena všechna nej
vyšší císařská privilegia a výsady, pokud obyvatelstvo přestoupí na katolickou víru. Kdykoliv 
se na popud jezuitů použilo přísnějších nebo přímo drastických prostředků k obrácení jáchy
movských, ihned odešlo z města mnoho nejzámožnějších a v hornictví nejzběhlejších měšťanů 
do Saska, čímž město stále více a více pustlo, až zdejší hornictví zaniklo úplně.

Proto bylo roku 1644 zanecháno v horních městech přísného provádění „reformace“ a za
čalo se tam pěstovat katolické náboženství výhradně mírným způsobem pomocí kapucínů. Ale 
ani tímto způsobem nebylo až do roku 1650 ničeho dosaženo, protože všechna horní města 
v loketském kraji byla ještě roku 1650 nekatolická.

Také na Moravě byli jezuité ve své činnosti omezeni válkou i přesto, že byli vydatně pod
porováni  kardinálem Ditrichštejnem, který jim předal k obývání svůj hrad a pak i výstavní 
rozsáhlý dům na náměstí, aby materiálně podpořil jejich kolej nově založenou roku 1636 od 
šlechtičny Alžběty Zoubkové ze Zdětína ve svém biskupském sídle v Kroměříži. Avšak již roku 
1643  bylo  kroměřížské  kolegium vydrancováno od  Švédů a  následně  vypáleno a  zničeno. 
Jezuité  pak  byli  zajati  a  když  nemohli  zaplatit  výkupné  30 000  zlatých,  které  jim  bylo 
uloženo, byli odvedeni do  Olomouce, kde byli po zaplacení 2 250 zlatých rýnských od  Tor
stensohna propuštěni. Odtud se jezuité odebrali do Brna a do Znojma a nakonec se na zimu 
usadili v královském městě v Hradišti, kde podle ustanovení zakladatelky měla být původně 
založena kolej. Tam také s povolením císaře a kardinála získali své nové trvalé sídlo a později  
hradišťskou kolej místo zničené  kroměřížské koleje.  Také v Olomouci a v Jihlavě byla v té 
době přerušena činnost tamnějších jezuitů, protože tato města byla po dobu několika let ob
sazena  Švédy.  Přesto se  však jezuitům podařilo  v letech 1633 až  1649 obrátit  na  Moravě 
celkem 3 826 nekatolíků. Kde však nedosáhli žádných úspěchů po celou dobu třicetileté války 
bylo mezi Valachy, neboť valašští horalé hledali pomoc u Švédů, kterým byli za to nápomocni. 
Za toto provinění pak byli od císařského vojska i od mimořádného soudu hrozným způsobem 
potrestáni.

Ani ve Slezsku nemohli jezuité od roku 1631 do r. 1649 nic pořídit a to jak z důvodu války 
tak i z důvodu velkého odporu nekatolického obyvatelstva. Jenom v Kladsku a v Nise se jim 
po celou tuto dobu podařilo udržet si nepřetržitě svoje koleje a svoje školy. Také v Opavě zís
kali jezuité roku 1634 stálé sídlo upravením koleje od knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna a 
na jemetickém statku, který jim byl darován roku 1635 si navíc zřídili roku 1642 svoji rezi
denci. Odtud pak získali pro katolickou církev nejen veškeré obyvatelstvo Opavy, ale také ob
rátili na katolickou víru v Opavském knížectví v letech 1633 – 1649 celkem 1 012 nekatolíků 
(Schmidl: Hist. Soc. Jesu, IV./2. str. 76). Hlavní kostel opavských jezuitů se stal  kostel sv.  
Jiří, který byl významným poutním místem v regionu.

Ale v ostatních Slezských knížectvích museli jezuité svá sídla často opustit. Tak například 
uprchli před nepřítelem již roku 1631 ze svého nového sídla ve  Svídnicích,  které bylo za
loženo roku 1630 z královského platu, do Kladska, odkud se sice roku 1635 do Svídnic opět 
navrátili,  ale pro válečné přeháňky museli  své sídlo zase roku 1643 urychleně opustit.  Po 
celou dobu svého zdějšího působení na  Svídnicku od roku 1639 – 1642 a od roku 1645 až 
1648 obrátili navíc jen 108 nekatolíků. Jezuité také utrpěli ve Svídnicích roku 1643 velikou 
pohromu,  neboť  tři  z nich  byli  na  rozkaz  Torstensohna popraveni,  protože  měli  v plánu 
provést na Švédech zradu.
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Stejně tak opustili jezuité roku 1633 Hlohov a zdržovali se po devět let v Polsku. Jejich ko
lej v Hlohově i  s kostelem byla vydrancována a vypálena. V Hlohovském knížectví v letech 
1639 a 1642, když Švédové pod velením Torstensohna obsadili Slezsko, bylo opět v některých 
městech zavedeno evangelické náboženství. Zvláště obyvatelstvo města  Wartenberga a pod
daní na  Wartenbergském panství byli ještě roku 1649 veskrze nekatolické. V této době bylo 
panství odevzdáno jezuitům české provincie jako dědičný odkaz Jana Arnošta z Prinzenštejna 
z roku 1639 pro založení nového sídla. Jezuité proto roku 1649 ve Wartenbergu a později také 
ve Lhenici zřídili své nové koleje.

Z důvodu vpádu Švédů do země opustili jezuité roku 1635 také zaháňskou kolej založenou 
knížetem Valdštejnem roku 1629, avšak po jeho smrti zpustošenou a vydrancovanou a zpět do 
Zahaně se vrátili  až roku 1652  (Schmidl: Hist.  Soc. Jesu, III.,  str.  925; IV/1.,  str.  205  a 
IV./2., str. 148 a 152).

Z tohoto všeho je patrné, že ve Slezsku nemohlo být nekatolické obyvatelstvo obráceno na 
katolickou víru podle císařovy vůle, který si ve zmiňovaných knížectvích vyhradil pražským 
mírem  roku  1635  „jus  reformandi“  a  pouze  protestantským  slezským  knížatům,  zejména 
v Břežském,  Lehnickém a  Olešnickém knížectví stejně jako i městu  Vratislavi znovu zaručil 
náboženskou svobodu a dovolil  jim náboženství vyznávat  a praktikovat podle  Augšpurské 
konfese.

Silně tomu napomohla také ta skutečnost, že v zemi po vypršení termínu, který byl určen 
císařským patentem z 31. července 1627 stále zůstávalo v ilegálním pobytu nebo se do ilegali
ty vrátilo ze zahraničí mnoho duchovních protestantského vyznání. Žili ukryti u svých přátel 
ochotných pro svou víru riskovat v případě vyzrazení ztrátu majetku, ztrátu svých dětí, vězení, 
mučení či přímo vlastní život. Tito protestantští kazatelé pak tajně udržovali po celé zemi ne
katolickou víru v aktivní činnosti. Císař Ferdinand II. a po jeho smrti roku 1637 i jeho nástup
ce  Ferdinand III.  vydali,  většinou prostřednictvím pražských místodržících,  v letech 1632, 
1635, 1637, 1639, 1640, 1641, 1642, 1644 a 1647 řadu dalších patentů proti nekatolíkům, kte
ří tajně pobývají v zemi, ale (hlavně za  Ferdinanda III.), se již nevyžadovalo jejich přísné 
plnění. To, že se mnoho vyhnaných nekatolíků tajně vracelo zpět do Čech, měl možnost vidět 
osobně i císař Ferdinand III., což dokazuje patent ze 4. února 1639, ve kterém se píše, že při 
nedávném pobytu v Praze to císař „sám očitě spatřiti ráčil“, jak se nekatolíci tajně vracejí do 
Čech a dokonce i do pražských měst. Ferdinand III. vládl mírnou rukou a byl rozhodně proti 
tvrdému násilí obyvatelstva a vnucování katolické víry násilnými prostředky. Za jeho vlády 
proto neměli již jezuité takovou státní a vojenskou podporu ke svým „misiím“, jako za éry 
jeho otce Ferdinanda II. Dokonce mohli někteří emigranti a exulanti získat povolení ke krát
kodobému pobytu v Čechách. V Sasku po uzavření pražského míru roku 1635 podpořil české 
nekatolíky při jejich žádostech o povolení pobytů v Čechách navíc i sám saský kurfiřt (v tzv. 
Interzessiones), což mělo za následek jednodušší udělování těchto povolení ke krátkodobým 
pobytům v Čechách.

Ve  vestfálském míru (1648) pak vymohli  Švédové i protestantům v bezprostředních  Slez
ských knížectvích ty výhody, že nesměli být nikým nuceni k vystěhování ze země a že směli 
mít u měst Svídnic (později Svidnic), Javor a Hlohova za městskou bránou po jednom kostele 
pro svoji bohoslužbu. Nicméně součástí vestfálského míru bylo mimo jiné i zákaz návratu čes
kých protestantských emigrantů, což přispělo k důslednému prosazování habsburských zájmů 
a k dalšímu utlumení české, moravské a slezské národnosti.

Jak  se  Bílek dále  zmiňuje,  někteří  jezuité  se  ke  konci  období  třicetileté  války osobně 
účastnili v některých městech bojů proti Švédům. Například v době obléhání Brna Švédy roku 
1645 stál jezuitský kněz  Jan Kořínek s jezuitou  Molibickým v čele akademické, studentské 
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legie, která byla zformovaná ze studentů tamnějších církevních a jezuitských škol a škol měst
ských. Potom roku 1648 jezuitský kněz Jiří Plachý (Ferus) stál a pomáhal v čele akademické 
mládeže složenou převážně z jezuitských studentů bránit proti Švédům Staré Město pražské a 
během celé doby švédského obléhání vykonával se svými studenty na Starém a Novém Městě 
pražském různé služby duchovní i vojenské.

Kromě toho jezuité Kořínek i Plachý byli aktivními spisovateli. Plachý například sepsal a 
vydal mnoho latinských knih, ale ještě více českých knih náboženského obsahu. Psal a vy
dával také o mravouce a neopomněl vydat ani svoje vlastní dějepisy a dějepisná pojetí světa, 
jako například roku 1630 knihu „Mappu katolickou“ pojednávající o obrácení národů všeho 
světa na katolickou víru, dále životy mnohých svatých – sv. Ignácia, sv. Františka, sv. Isidora 
a svatých českých patronů – z nichž naposledy vydané jsou ozdobeny rytinami od konvertity a 
později silně projezuitského malíře  Karla Škréty (1610 – 1674). Dále napsal a vydal modli
tební knihu „Velký Nebeklíč“ pro ženy, slečny a dívky všeho věku a také napsal a vydal vlastní 
duchovní literaturu pojednávající o stavu duší v očistci, o nebeských radostech (De coelesti
bus gaudiis), o pekelných trestech (De poenis inferi), o zázracích Panny Marie Svatohorské a 
o Pouti  nejsvětější  Panny Marie k Boží krvi v Neukirchu v Bavořích.  Svými knihami,  po
jednáními, spisy a kázáními, které Plachý psal a vydával, horlil proti protestantskému způsobu 
vyznávání Boha, proti světské nemravnosti a uvolněnosti mládeže a až do své smrti roku 1659 
se svojí literaturou snažil nahrazovat zabavenou a spálenou nekatolickou literaturu a přispívat 
tak k rozšíření a upevnění katolické víry.

Kořínek působil zvláště v kutnohorské koleji, kde sbíral historické paměti a listiny, které se 
týkaly města Kutné Hory, z nichž pak sepsal a v roce 1675 vydal „Staré paměti kutnohorské“. 
Také působil v Litoměřicích, kde byl mezi jezuity roku 1643 oblíbeným rektorem litoměřické 
koleje, která byla zřízena z tamnější rezidence. Zemřel roku 1681 v pražské koleji.

13.52   Činnost jezuitů v zemích Království českého od r. 1650 do roku 1653
I když bylo k obrácení nekatolíků v zemích Království českého užíváno různého stupně a 

různých forem násilí a přísných prostředků, přesto bylo působením jezuitů v těchto zemích 
v letech 1621 až 1649 obráceno celkem jen 260 633 nekatolíků. Podle zpráv samotných jezui
tů nebyla po skončení války roku 1649 ani jedna třetina  Čech skutečně katolickou a z pod
daných byl katolíkem sotva každý pátý člověk a kromě toho, málokdo z obrácených byl nato
lik pevný v katolické víře, aby od ní hned neodpadl, kdyby to mohl provést svobodně a bez 
rizika  potrestání.  Zvláště  pak  skoro  všichni  poddaní  v severních  a  východních  Čechách, 
zvláště v hradeckém, boleslavském, litoměřickém, loketském a chebském kraji zůstali věrni ne
katolickému náboženství až do konce třicetileté války.

Z toho důvodu byla hned roku 1650 obnovena jezuitská misionářská činnost, která byla ve 
větších rozměrech zahájena zvláště v krajích, kde zůstávala pro nedostatek kněží neosazená 
většina  far  a  kde  se  tudíž  nedostávalo  katolické  duchovní  správy.  Tyto  misie  však  byly 
provázeny přílišnou horlivostí a fanatismem jezuitů, což mělo za následek spolu s nekompro
misní přísností katolických majitelů panství vůči nekatolickým poddaným, že vzniklo roku 
1651 proti misionářské činnosti jezuitů povstání nekatolických obyvatel, které bylo potlačeno 
teprve až vojskem. Z tohoto důvodu nebyli jezuité oblíbeni dvojnásob, takže i mnozí samotní 
římskokatoličtí faráři museli roku 1651 u konzistoře žádat, aby jim byli za misionáře posíláni 
namísto jezuitů raději kapucíni, protože venkovský lid jezuity přímo nenáviděl tou největší 
averzí.
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Pouze někteří jezuité se snažili získat nekatolické obyvatelstvo Království mírnějšími mi
sijními prostředky. Svou umírněnější misionářskou činností podle Bílka vynikal jezuita Bridel 
(Bridelius)  na  Hradecku,  Chrudimsku,  Čáslavsku a  Boleslavsku.  Dále  pak  Bílek jmenuje 
jezuitu Adama Kravařského na Hradecku, kde také působil jezuita Bohuslav Balbín, jenž byl 
podle Bílka pro svou lidskost a ušlechtilou povahu údajně velmi oblíben.

Ke konci roku 1651 iniciací jezuitů a na naléhání fanatického generálního vikáře J. Kara
muela (Caramuela) z Lobkovic zastávajícího ostrou protireformační linii s drastickými postu
py se přikročilo podle královského nařízení ze dne 3. června 1651 a podle královské instrukce 
ze dne 25.  října 1651 opět k co nejpřísnějšímu trestání  nekatolického obyvatelstva a pod
daných. Ti všichni začali být znovu pro svou víru nekompromisně vězněni, vyháněni ze země, 
mučeni a pokutováni. Pokuty se týkaly všech, kdo přechovávali kohokoli, jenž musel pro svou 
nekatolickou  víru  utéct.  Realizace  všech  sankcí  probíhala  za  spoluúčasti  vojáků,  jejichž 
jednotky byly ubytovávány ve městech „postižených“ krajů na účet měst a nebo byli samotní 
vojáci ubytováváni přímo v jednotlivých domácnostech na účet domácích tak dlouho, dokud 
se domácí a poddaní nepoddali katolické víře.

„Stát i církev podnikaly velké soupisové akce obyvatelstva z náboženských hledisek (státní  
úřady  nechaly  r.  1651 vyhotovit  tzv.  Soupis  poddaných podle  víry,  církev  v téže  době  se
stavovala tzv. Status animarum /Stav duší/, také soupis obyvatelstva podle vyznání). Současně  
byly opět zřízeny rekatolizační komise, které se brzy ujaly svého úkolu a navíc státní správa  
obnovovala  a  opakovala  předešlé  zákony  a  nařízení  proti  nekatolíkům,  které  podpořil  i  
stavovský zemský sněm.“ (J. Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 32). Všechno to bylo 
financováno z pokut nekatolíkům a vrchnosti ukrývající nekatolíky. Odtud plynuly peníze i 
všem farářům a jezuitům vyučujícím nekatolíky katolické víře.

Při této obnovené „reformaci“ byli v hradeckém kraji činnými misionáři kněží z jezuitské 
koleje v Hradci Králové, zejména jezuitský kněz  Adam Kravařský,  Jan Christoforus,  Karel  
Schweger, Jan Slavikovský, Arnold Engel, Augustin Rappolt, Mikuláš Luch a Bartoloměj Bu
kovský, jejichž přičiněním bylo koncem roku 1651 a počátkem roku 1652 převedeno na Opo
čenském, Novoměstském, Náchodském a Smiřickém panství a pak také na všech ostatních pan
stvích a stacích  hradeckého kraje na katolickou víru veskrze vojenskou mocí 46 492 pod
daných a devět šlechticů.  Naproti  tomu ze strachu z vojenského násilí  a tyranie uteklo ze 
svých statků do sousedního Slezska 5 477 poddaných.

Stejně násilným způsobem bylo jezuitskými misionáři obráceno roku 1652 na katolickou 
víru v boleslavském kraji 26 543 poddaných, a to zvláště na Fridlandském,  Rohoseckém,  Se
milském a  Maloskalském,  Svijanském a  Skalském,  Grabštejnském,  Dubském a  Hodkovickém, 
Kostském a Turnovském panství. Naproti tomu ze svých statků uteklo ze země ještě před pří
chodem jezuitsko – vojenských misionářů 10 817 poddaných.

Také byla pomocí vojska a za asistence jezuitů provedena „náboženská oprava“ poddaných 
skoro na všech panstvích a statcích litoměřického kraje a to již roku 1651. Ale na Rumbur
ském panství se to uskutečnilo až roku 1653, kde bylo za pomoci hejtmana téhož panství při
nuceno ke konverzi na římskokatolickou víru pouze 970 poddaných a to ještě s velikou ná
mahou dvou jezuitských misionářů a s použitím drastických metod jako kruté vězení, bití a 
přikování k mučidlu z prken sbitých do úhlu, na jehož ostří byl „provinilec“ posazen. Ostatní 
obyvatelstvo, i když bylo na popud misionáře, jezuitského kněze Becka, drženo v krutém vě
zení na mizivé stravě po dobu čtyř až deseti týdnů, zůstalo své nekatolické víře věrno a mnoho 
těch, co přežili i těch, co byli násilím obráceni, pak ze svých statků uprchli. Tyto kruté misio
nářské způsoby přinutily obyvatelstvo z celého širokého okolí,  aby co nejrychleji ze svých 
domovů a statků uteklo. Hromadné útěky nastaly zvláště, když se hejtman na popud jezuity 
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Becka rozhodl ve vsi  Horní Dubnici zatýkat s pomocí vojska každou noc po dobu osmi dnů 
tamnější poddané a formou krutého mučení a vězení je nutit k přijetí katolického náboženství.

Podobně téměř nic nepořídili roku 1652 ani jezuitští misionáři  kněz Ondřej a  kněz Vilém 
v loketském kraji, kteří přišli z jezuitské  chomutovské koleje. Tito dva fanatičtí kněží začali 
s největší přísností a tvrdostí obracet na katolickou víru obyvatelstvo v horních městech. To 
mělo ten účinek, že lidé v těchto horních městech, zvláště měšťané, horničtí podnikatelé a 
horníci sami začali znovu houfně utíkat z měst za hranice Království, zvláště z Jáchymova a z 
Českého Wiesenthalu. Všichni svá sídla a své domovy raději opouštěli, než aby se stali kato
líky  a  utíkali  pod  ochranu  kurfiřta  saského,  který  všechny  české  vystěhovalce  a  zvláště 
horníky do své země velice rád přijímal a k jejichž usídlení na svém území dal postavit i úplně 
nové horní město s názvem  Johann–Georgenstadt.  Aby nakonec česká horní města znovu 
úplně nezpustla, byla v té době podle královského rozkazu zastavena „reformace“ v loketském 
kraji.

Ani v chebské kraji, jehož obyvatelé a poddaní byli převážně nekatolického vyznání se re
formační komisi „náboženská oprava“ nedařila. Komise byla pro tento kraj nařízena v roce 
1652. Jezuité zde sklízeli takový neúspěch, že si v roce 1653 jezuitský kněz a misionář, On
dřej Kuhn komisařům stěžoval, že na statcích Liebenštejnu a Vildštejnu poddaní nepřicházejí 
k vyučování a že ani nechtějí na svoji výchovu ničím přispívat. Proto bylo na žádost komise 
iniciované jezuitským knězem Kuhnem a na jeho samotný návrh rozhodnuto o provedení „re
formace“ s pomocí vojska podle císařské rezoluce ze dne 2. srpna 1653.

Jezuité se tak pod rouchem misie rozlézali po celém království a prováděli jak veřejnou, 
tak,  kvůli  venkovanům,  i  tajnou  agitaci  a  katolizaci,  neboť  venkovský  lid  jezuity  přímo 
nenáviděl. Ale největšího vlivu a moci získali jezuité po vestfálském míru hlavně na Moravě, 
a to především vlivem kardinála Ditrichštejna a rodu Slavatů, díky nimž získali jezuité v celé 
zemi nesmírně velikou moc a veliký vliv. Nepodléhali biskupům, prováděli veškerou cenzuru 
knih a rozhodovali o mnoha státních záležitostech. Toto privilegium si dali jezuité znovu po
tvrdit od arciknížete biskupa Leopolda Viléma dne 17. října roku 1653. Tehdy měli pod svojí 
mocí a ve svých rukou nejen všechnu literaturu a tvorbu nových písemností, ale také výchovu 
všeho budoucího kněžstva. Proto mohli na Moravě působit zdárněji než v Čechách, zvláště, 
když ke svým předchozím sídlům obdrželi ještě nové sídlo v Telči, které jim roku 1651 založi
la  Františka hraběnka Slavatová a k tomu získali ještě farní kostel  U sv. Jakuba, který jim 
rovněž k jejich bohoslužbám věnovala hraběnka Slavatová.

Pouze s Valachy nemohli jezuitští misionáři jakkoli pohnout, a to ani ti nejzkušenější a nej
obratnější z jejich řádu. Proto bylo rozhodnuto o tvrdých opatřeních a misijní úsilí mělo vy
střídat vojenské tažení s jejich týráním, mučením, vězněním a deptáním obyvatelstva. Ani to 
však nepřinášelo očekávaných výsledků a tak jezuité a vojáci stupňovali své násilí a své donu
covací formy. Ovšem valašští horalé se proti tomu roku 1649 vzbouřili a povstání bylo málem 
utopeno v krvi. Valaši potom sice přistoupili na katolickou víru, ale bylo to jen naoko. V srd
cích zůstávali stále těmi rozhodnými nekatolíky, takže roku 1653 to byli nakonec sami jezuité, 
kdo boj vzdali a zastavili mezi nimi svoji misijní činnost a odešli.

Ve Slezsku roku 1649 nastala jezuitům doba poněkud příznivější než mezi Valachy. Jejich 
koleje v Kladsku a v Nise se neustále rozšiřovaly a sílily novými přírůstky i z řad nekatolíků. 
Také v Zahani byla dokončena stavba nové jezuitské koleje, kam roku 1652 nastoupili navrá
tivší se jezuité ke své již nepřerušené činnosti. Ve Svídnicích byla dosavadní jezuitská reziden
ce povýšena roku 1652 na kolej, k jejímuž nadačnímu provozu byl vykázán zkonfiskovaný 
šmelvický statek v hodnotě 24 000 slezských dolarů. Potom bylo roku 1653 ve Svídnickém a 
Javorském knížectví na naléhání jezuitů odebráno nekatolíkům vojenskou mocí 248 kostelů. 
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Z Wartenberga byli na podnět jezuitů podle císařské rezoluce 5. července roku 1652 vypově
zeni nekatoličtí kazatelé a učitelé, jejich kostely a školy pak byly úřední mocí jezuitů odevzdá
ny na jezuitském  Wartenbergském panství ve  wartenbergském sídle,  které náleželo k vrati
slavské koleji. Zisky z  Wartenbergského panství pak investovali jezuité na založení nového 
kolegia a semináře ve městě Lhenici. V Hlohově začali jezuité, kteří se vrátili do svého sídla 
z Polska, stavět roku 1653 honosnou kolej jako náhradu za kolej, která jim byla v minulosti 
vydrancována a vypálena. Ve Vratislavi se však jezuitům postavila na odpor celá nekatolická 
obec a tudíž zde nemohli ještě zahájit stavbu své nové koleje, k jejímuž nadačnímu provozu 
ustanovil císař jistinu 50.000 zlatých. Jezuité navíc na císaři roku 1653 požadovali, aby jim 
povolil umístit jejich kolej do vratislavského císařského hradu, čehož dosáhli až v roce 1659.

Ve všech jmenovaných slezských kolejích a sídlech byly také zřízeny jezuitské školy, které 
vykazovaly důkladnou organizaci a četnou návštěvnost. Jezuité do nich přijímali i děti z pro
testantských rodin, což přirozeně vedlo i k jejich pozdějším konverzím na katolickou víru. 
Kromě toho jezuité všude obživili slavnost Božího Těla a všemi prostředky pobožnosti a ze
vní krásy, honosnosti, velkoleposti a slavnostnosti působili na mysl všech tříd lidí. Jejich uči
telé a žáci chodili na procesí k poutním místům a katolické církevní svátky, jejichž oslava byla 
ve slezských městech zvláště pak v protestantské  Vratislavi zapomenuta, byly jezuity znovu 
obnoveny.  Tímto  způsobem získali  jezuité  katolické  církvi  ve  Slezsku mnoho  nekatolíků, 
zvláště pak ve Vratislavi, z nichž některým pak dali i lukrativnější místo, funkci a slávu, jako 
například vzdělanému lékaři Janovi Schefflerovi, který roku 1653 veřejně přestoupil na kato
lickou víru ve vratislavském chrámu a potom se roku 1654 stal císařským dvorním lékařem a 
roku  1657  pod  jménem  Angelus  Silesius „proslul“  jako  mystický  básník  a  skladatel  ná
boženských písní.

Jezuité  pracovali  misijně  také  mezi  slezskými  venkovskými  lidmi.  Podle  potřeby byla 
jejich misijní činnost v některých oblastech i trvalá a na mnoha místech vyvstaly i nové kole
je. Je zajímavé, že i když měli jezuité ve  Slezsku v určité době větší „misijní úspěchy“ než 
v Čechách a  na  Moravě,  nakonec byla ve  Slezsku „katolická reforma“ nejméně úspěšná, i 
když zde na podněty jezuitů nikdy nepřestalo utiskování, pronásledování, týrání a deptání ne
katolíků, z nichž mnozí byli nakonec ze země vypovězeni. Pouze bylo ponecháno svobodné 
vykonávání protestantského náboženství jen některým vysoce postaveným evangelickým pá
nům starých šlechtických rodů, jejichž služby by císař nutně postrádal.

13.53   Jezuité v Království českém od roku 1653 do roku 1705
Z Království českého a moravského se v té době rozlézali jezuité do polského Slezska, do 

Maďarska a na Slovensko. U nás i v Evropě se konaly jezuitské poutě do památných „svatých“ 
míst a do míst světců, pořádali se slavnosti Božího Těla, organizovala se nekonečná procesí, 
ve většině obcí vyrostly barokní věže kostelů, na náměstích, návsích a při cestách a stezkách 
vyrostlo tisíce barokních soch a sousoší, kaplí a kapliček, Božích muk a prostých i bohatě 
zdobených křížů a krucifixů a barokní pověrečnost se udržovala v nejvyšší míře.

Moc jezuitů byla už tak veliká, že si drze osobovali nárok získat pro svůj řád dokonce i 
nejslavnější pražskou univerzitu. Na tuto univerzitu si dělali nárok už od roku 1628. Tehdy se 
proti nim postavil i kardinál Harrach. Vznikl z toho spor, který řešil papež Urban VIII. Cham
tivost jezuitů papež a král tehdy rozdělili mezi univerzitu Karolinum a Klementinum s pravo
mocí dosazovat si tam své profesory, ale počet fakult jim byl přísně omezen. Všechny ostatní 
univerzitní fakulty měly patřit pod správu města.
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Římskokatolický profesor a historik T.V. Bílek ve své knize Dějiny řádu Tovaryšstva Ježí
šova popisuje tento spor o univerzitu jako dlouholetý boj pražských jezuitů s pražským arci
biskupem. Boj, který nakonec moc a prestiž jezuitů oslabil. Postoupením této univerzity roku 
1622  jezuitům  z pražské  koleje  od  krále  Ferdinanda  II.  bylo  arcibiskupovi  odňato  nejen 
univerzitní kancléřství, nýbrž i dozor nad jeho vlastní metropolitní školou. Tím jezuité nabyli 
ohromnou moc. Navíc měli plně ve svých rukou veškeré školství v Čechách a obě tyto sku
tečnosti vedly nakonec k tomu, že ostatní duchovenstvo, všeobecné i řeholní, tuto jezuitskou 
moc nenávidělo stejně jako nekatolíci, neboť se většina mladých chlapců vychovaná v jezui
tských školách plně v duchu a cílech jezuitských páterů obracela, pokud se rozhodla dál vě
novat se duchovnímu stavu, do jezuitského řádu, zatímco ostatní řády měly kleriků málo a jak 
samy často tvrdily, musely se spokojit s „vývrhelem mládeže“, následkem čehož ostatní řády 
„hynuly“. A stejně tak nastal veliký nedostatek všeobecného duchovenstva. Aby se tomu za
mezilo, byl roku 1627 založen papežský jezuitský seminář v Praze, který měl však, jak je na
psáno již v předchozích kapitolách, jen velmi skromný počet žáků. Navíc to byla další jezui
tská instituce.

Aby tedy výchova mládeže, hlavně nastávajícího duchovenstva, nezůstávalo výhradně a 
plně v rukou jezuitů a aby se zvýšil počet i všeobecného duchovenstva, předsevzal si arcibis
kup,  kardinál Arnošt  Harrach,  zvláště  po marném domáhání  se  svého práva na zabranou 
univerzitu roku 1622, zřídit si svůj vlastní,  arcibiskupský seminář. Podle jeho plánů měl být 
seminář spojen se školami filozofického a bohosloveckého směru. Školy měli řídit všeobecní 
nebo řeholní učitelé a kněží kromě jezuitského řádu. Harrach plánoval, že mládež by měla být 
na těchto školách ve všem dotována – v ubytování, šacení, stravě, výchově a výuce pro budou
cí způsobilost v kompletní duchovní správě.

V této věci se  kardinál Harrach obrátil roku 1628 zvláštním dopisem na papeže Urbana 
VIII., v němž si stěžoval na jezuity, o nichž mimo jiné uvedl: „Bídný stav církve v Království  
českém, jenž se stává každým dnem nebezpečnějším, naplňuje ducha a mé pastýřské svědomí  
nepokojem a nutí mne Tvojí Svatosti odkrýt, jakými chorobami tato církev churaví. Tento za
jisté arcibiskupský sbor i s ovečkami jemu svěřenými jest uchvácen tak zřetelným nebezpečím,  
že by si člověk spíše přál, než aby mohl jen doufat, aby se na to zlo už objevil nějaký lék. Li
dem se zdá být už nečestné, když se stane církevním knězem ten, kdo má větší převahu. Neboť  
kdokoli  vyniká výborným úsudkem aneb jakýmkoli  duchem, bývá se vší  určitostí  přiváben  
jezuity do jejich tovaryšstva, ovšem beze sporu k obrovské škodě církevní obce, neřku-li nic o  
politických záležitostech. Z titulu pravomoce jsou v tomto Království ze všech škůdců nejne
bezpečnější právě jezuité, neboť usilují zatemněním ducha a zhoubou církve povýšit výhradně 
své mocnářství.“

„Co se pak týká ramene Tvé Svatosti, a to hlavně jen proti jezuitům, má se věc takto: Je  
tomu  již  několik  let,  co  se  jezuité  zdržují  v tomto  Království  českém;  avšak  jejich  práce 
v rozšiřování  katolické víry nejen,  že je bez veškerého prospěchu, ale oni tady vzbuzují  u  
všech moudřejších lidí podezření, že touží a baží po jakési moci a pomíjivé slávě, zakrývajíce  
to však pláštíkem »větší slávy Boží«. Jezuité si vzali do hlavy, že budou v zemi nejmocnější a  
lichotí si, jako by to bylo k větší slávě Boží, když budou mocní a když budou za mocné poklá
dáni také u lidí. Je také podivné, jakými kousky jezuité usilují toto mínění rozšířit a ustálit  
mezi pány a knížaty a mezi všemi lidmi, takže nakonec z jedné strany smrtelně nenávidí ty,  
kteří tuto jejich moc nechtějí uznat a odmítají se jí pokorně kořit, na druhou stranu pak ne
chtějí nic připustit, i kdyby to bylo seberozumnější, potlačujíce to »k větší slávě Boží« tak, aby  
v myslích nejvyšších i nejnižších lidí učinili svou moc strašnou. Přitom se domnívají, že by se 
nebe a katolická víra ihned zřítily a zhroutily, kdyby oni sami nenaplnili všechny nejmocnější  
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lidi hrůzou, nejpokornější úctou a otrockou věrností.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 516 – 
517).

Touto stížností nedosáhl kardinál Harrach ničeho jiného, než že papež Urban VIII., který 
byl  horlivým  podporovatelem  jezuitů,  pouze  zakázal  jezuitům  doktorovat  v Karolinu na 
právnické a lékařské fakultě. I přes toto omezení však nepřestali jezuitští pátres nadále řídit 
přednášky na zdejší univerzitě, a to skrze najaté profesory. A tak jezuité vládli neomezeně na 
univerzitě  Klementinu  prostřednictvím  bohoslovecké  a  filozofické  fakulty  i  na  Karolinu 
prostřednictvím fakulty právnické a lékařské až do roku 1638, kdy uplynulo téměř rok od smr
ti císaře Ferdinanda II. na základě papežského nařízení. Tehdy bylo vyňato Karolinum z moci 
jezuitů se všemi svými statky, pozemky a dalšími objekty a správou a bylo dáno královským 
rozkazem pod dohled prokurátora, jímž byl dne 3. července 1638 od krále jmenován Bedřich 
z Talmberga.

Z toho vzešel nový tuhý boj mezi arcibiskupem Harrachem s králem Ferdinandem III., kte
rý dal rok 1640 násilně uzavřít arcibiskupské školy, takže arcibiskup obžaloval u papežské 
stolice krále a jezuity, že porušili práva pražských arcibiskupů stejně jako kancléřů univerzity 
od doby jejího založení. Aby z toho nevzniklo veřejné pohoršení, pracovalo se v letech 1642 – 
1653 na mírném urovnání. Nakonec bylo královským listem ze dne 17. listopadu 1653 roz
hodnuto, že pražská univerzita se má jmenovat Karlo – Ferdinandská a má se skládat ze čtyř 
fakult, dvou klementinských a dvou karolinských. Privilegia, nezávislost, svoboda a všechna 
práva obou dosavadních kolejí mají zůstat v platnosti a mají  být základem sloučených vy
sokých škol. Kancléřství nad univerzitou má mít pražský arcibiskup, rektor univerzity se má 
volit ročně a střídavě po fakultách, jeho volba má být schválena králem. Na bohoslovecké a fi
lozofické  fakultě  bylo  omezeno  pasivní  volební  právo  na  tři  rektory  jezuitských  kolejí 
v Praze. Dosazování právnických a lékařských profesorů si vyhradil panovník, od něhož mu
seli být také potvrzeni i bohoslovečtí a filozofičtí profesoři, kteří byli vybraní z řad jezuitů. 
Majetek  klementinské  koleje byl  ponechán jezuitům,  statky  Karlovy  koleje měl  spravovat 
zvláští úředník, který byl k tomu účelu ustanovený českou komorou. A tak byla svrchovanost 
jezuitů, která trvala od roku 1622 až do roku 1653 nakonec na pražské univerzitě omezena.

Ovšem nejen ve školství, nýbrž i ve své duchovní činnosti začali jezuité v této době ztrácet 
půdu pod nohama. Roku 1653 totiž vyvstaly spory mezi faráři a jezuity. Zvláště si stěžoval 
královéhradecký vikář Martin Štěpek a kutnohorský arciděkan Jan Pasch na jezuity jičínské 
koleje, že si přivlastňují práva a povinnosti farního duchovenstva. Proto pražský arcibiskup 
kardinál Harrach vydal dne 11. července 1653 leták s nařízením, že jezuitům není v místech, 
kde je trvalá duchovní správa, dovoleno bez svolení místního faráře udílet svátosti a vyko
návat funkce, které přísluší farářům. Aby však osadníci, kteří náleželi k pustým farám nebyli 
úplně  od  náboženského  života  izolováni  a  nezůstávali  bez  veškerého  náboženského  vyu
čování, bylo k nim na základě rozkazu královských místodržících ze dne 4. dubna 1654 a dle 
rozkazu arcibiskupa uděleného všem tehdejším farářům vysíláno v postní době na panství a 
statky, které nebyly dostatečně opatřeny duchovními správci, šest misionářů jezuitského řádu, 
aby lidi připravovali aspoň k velikonoční zpovědi.

Stejně tak srovnal arcibiskup roku 1656 spor mezi jezuity a farářem v Nepomuku, který tam 
vznikl proto, že si jezuité přivlastnili zdejší kostelík založený Františkem ze Šternberka ke cti 
Jana Nepomuckého, kterého už tehdy prohlašovali jezuité za svatého, aby v českém národě 
vyhladili památku Jana Husa.

Roku 1657 nastoupil císař  Leopold I. Habsburský (v letech 1657 – 1705 českým a uher
ským králem). Nenáviděl násilí, a proto zakázal katolizaci drastickými prostředky. Nastalo od
dechnutí a úleva. Z velké části začalo mizet týrání, mučení a pronásledování. Jezuité se při 
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misii nesměli dopouštět žádného násilí. Pouze na Moravě se misií stále ještě účastnili i vojáci 
jako věrní pomocníci jezuitského řádu.

Zákaz týrání a veškeré omezení drastických prostředků k misijnímu tažení jezuitů mělo za 
následek omezení a úpadek jezuitské misionářské činnosti vůbec. I když byl Leopold I. jezui
tům zcela oddán, byl mírné a tiché povahy. Proto ihned po nastoupení jeho vlády nařídil na 
radu Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, opata benediktinského kláštera u sv. Mikuláše 
na Starém Městě pražském nejen zrušení přísné „katolické reformace“, ale také aby byly pusté 
fary opatřeny dobrými a příkladnými katolickými duchovními, „kteří by ubohý prostý lid neu
stále každého času prospěšně vyučovali katolickému náboženství.“

Když se pak také stav far poněkud zlepšil zřízením nových biskupství v Litoměřicích roku 
1655 a v Hradci Králové roku 1660/1664 přičiněním prvních tamnějších biskupů, Maxmiliá
na Rudolfa sv. p. ze Šleinic a Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, byli jezuitští misionáři 
z pražského profesního domu vysíláni zvláště v postní době jenom do těch krajů, kde byl ještě 
nedostatek far. Tito misionáři dostávali z královské české komory denně půl kopy míšeňských 
grošů na základě sněmovního usnesení pro svoji výchovu. Jezuitští misionáři však přispěli 
k obrácení lidí jen velmi málo. Svými misiemi od roku 1661 až do roku 1678, tedy během 18 
let, obrátili jenom 5 589 nekatolíků, z větší části luteránů, mezi nimiž bylo 567 vojínů a 2 443 
horníků v Joachimsthalu, kteří však brzy od katolické církve zase odešli.  Zvláště pak byla 
marná snaha jezuitských misonářů v letech 1667 – 1676 mezi nekatolickým obyvatelstvem 
v horních městech, v Blatné, Gottesgabu, Abertamu a jiných. Opět se opakoval stejný scénář 
jako například v Jáchymově.  Kdykoliv  se  jezuitští  misionáři  z chomutovské koleje,  zvláště 
jezuitský kněz  Krištof  Bok,  objevili  ve městech s vojenskou asistencí,  aby z nekatolického 
obyvatelstva „udělali“ „katolicky věřící vojáky jediné, pravé Kristovy církve“, zejména v ža
teckém a loketském kraji, ihned horní obyvatelstvo utíkalo ze svých statků do zemí saského 
kurfiřta, který se jich ochotně ujímal.

Stejně tak skoro bez výsledku zůstalo namáhání misionářů jezuitského řádu v litoměřickém 
kraji v letech  1672  –  1682,  kde  působili  jezuité  na  žádost  tamnějšího  biskupa  a  rovněž 
s vojenskou asistencí. Na katolickou víru obrátili v té době jen 3 953 nekatolíků, takže bylo 
v letech 1661 – 1678 působením jezuitů obráceno v Čechách jen celkem 9 542 nekatolíků. 
Kromě nich získali  jezuité v Praze také 174  Židů,  z jejichž škol a synagog bylo na popud 
jezuitů roku 1669 sebráno několik tisíc knih (výtisky Talmudu) a Židům bylo zakázáno tištění 
nových knih.

Naproti tomu na Moravě a ve Slezsku učinila „katolická reforma“ působením jezuitů v té 
době  veliké  pokroky,  i  když  za  to  mohou  jezuité  vděčit  hlavně  vojenské  pomoci.  Díky 
vojenskému  nátlaku  a  vojenské  tyranii  na  obyvatelstvo  konvertovalo  na  Moravě celkem 
11 364 jinověrců. Roku 1665 bylo misiemi například v Třebíči a v patnácti vesnicích násilím 
zkatolizováno na 2 000 nekatolíků, v roce 1667 bylo v Rýmařově zkatolizováno 1 711 osob a 
v roce 1669 na Šternberském panství to bylo 4 134 luteránů pomocí jedné eskadrony dragou
nů. Ve Slezsku pak získali jezuité dohromady celkem 8 680 luteránů. Zvláště jezuitský kněz 
Jan Tanner obrátil svým kázáním na Těšínsku údajně mnoho evangelíků. Podrobné zprávy o 
této činnosti jezuitů, kterou bylo v české provincii obráceno celkem 29 588 jinověrců najdeme 
ve Věstníku Královské české společnosti nauk v ročníku 1892. Rezek, Balbini S.J. Relatio  
progressus in exstirpanda haeresi  an. 1661 – 1678 opera P. P. Soc. Jesu.  Tentýž jezuita 
Tanner sepsal a vydal několik náboženských, polemických a historických knih a rozdával li
dem české katolické knížky za knihy „kacířské“, které na Moravě a ve Slezsku fanaticky vy
hledával a ničil.
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Když nemohli jezuité v době  Leopolda I. nenávidějícího násilí provádět katolizaci podle 
svého pravidla: „Hnis kacířství odstraníš jedině násilným stlačením nebo vyříznutím“, oblékli 
další roušku – roušku beránčí povahy – podle hesla: „Jaký král, takový sluha“ (jinými slovy: 
„Jaký král a císař, takový je také jeho služebník – jezuitský řád“) a více než misii se začali po 
vzoru svého krále věnovat literatuře,  umění a vědě.  Jezuité sepsali  a vydali  mnoho svých 
kázání, polemik, historických studií, životopisů svatých, mnoho spisů o katolických zázracích, 
různé kancionály, náboženské texty písní a nepřeberné množství básní. Přepsali a vydali nové 
výklady českých dějin, v nichž jsou katolíci a jezuité především vykresleni jako mučedníci 
pravé víry a  protestanté jako skutečné satanovo sémě naplňující závěrečnou knihu  Bible – 
knihu Zjevení. České pobělohorské (barokní) umění, školství všech stupňů, věda a kultura se 
tak staly dalším nástrojem nesmlouvavé a netolerantní rekatolizace země.

13.54   Jezuité v české literatuře a umění v době barokního 17. až 18. století
V Čechách se jezuité soustředili hlavně na překladatelskou a sběratelskou činnost. Vzniklo 

tak veliké  množství  náboženských spisů  a  knih přeložených jezuitským řádem do češtiny 
hlavně z německé a latinské zahraniční jezuitské tvorby, ale také mnoho přímé české jezuitské 
literatury – přesněji sbírek – obsahující různé domácí i zahraniční legendy, pověsti, mýty, his
torické záznamy, vyprávění, kázání, studia, pojednání, teologické rozbory a jednoduché ka
techismy ( např. „Katechismus pro sprostnej lid...“ z doby okolo roku 1680) a dokonce i po
hádky. Ovšem stejně tak velikou část jezuitské literatury tvoří i vlastní tvorba českého jezui
tského řádu v latině a pak znovu (hlavně v pozdějším období baroka) v češtině.

Po vzoru světové jezuitské literatury z tohoto období vynikaly v české barokní literatuře 
převážně španělský mysticimus, poezie, alegoričnost, mytologická symboličnost, středověké 
vzory svatých, zveličování vlastností nebo emocí (hyperbola), nadsazování, propojování bib
lických motivů  s motivy mytologickými  nebo orientálními,  propojování  realistických scén 
s výmysly,  vyvyšování  pověrečnosti  a  pověrčivosti  nad  skutečnou  víru  v jediného  Boha, 
metafora, metafyzika, alegorický mysticismus, magie, astrologie, lidová slovesnost, spojování 
výrazů s opačnými významy (oxymoronismus) a spojování protikladných pojmů, přebujelost 
výrazových kudrlinek, vrstvení metafor, zdobnost, komplikování větných struktur používáním 
změnou pořadí slov ve větě (inverzí) či přesahů (konec veršů neodpovídá konci skladebné 
jednotky – např. věta končí na začátku následujícího verše), opakování stejného obratu nebo 
výrazu  na  začátku  jednotlivých veršů  (anafora),  cizojazyčné  a  nespisovné výrazy v textu, 
prokládání národního jazyka latinskými vsuvkami (makaronismus).

K jezuitským, projezuitským nebo římskokatolickým spisovatelům, kteří v této době slou
žili jezuitské „větší cti a slávě Boží“ a intenzivní katolizaci země patřili například:

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC  (* cca 1600 Jindřichův Hradec – † 1676 
tamtéž), projezuitský šlechtic se vzděláním z jezuitské koleje v Jindřichově Hradci a pak v 
Praze, zámožný měšťan, člen jindřichohradeckého literárního spolku spisovatelů, učitel hudby 
a zpěvu v jezuitské koleji, básník, varhaník, hudební skladatel a také majitel šenku. Pocházel 
z erbovní rodiny povýšené Jiřím z Poděbrad roku 1461 do vladyckého stavu, která se usadila 
v 16. století v Jindřichově Hradci. Byl vnukem Michala Michny z Otradovic, purkrabího na 
jindřichohradeckém zámku v letech 1584 – 1601. Absolvoval jindřichohradeckou jezuitskou 
kolej (principia roku 1611, gramatiku v roce 1615, syntaxi roku 1616 a poetiku v roce 1617). 
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Jezuitská kolej v  Jindřichově Hradci byla druhou kolejí zřízenou v  jižních Čechách (první 
byla v Českém Krumlově). Jezuity povolal do Jindřichova Hradce pan Adam II. z Hradce roku 
1594, rok nato byl pak položen základní kámen k jezuitské koleji za „přítomnosti mnoha lidí  
vyššího i nižšího stavu skrze dlouhé zpívání, troubení a zvonění“.

Od počátku byli hradečtí jezuité sponzorováni velkým deputátem od hradeckých pánů, měli 
však značné potíže s hradeckými nekatolíky, a zejména s městským úřadem, který – pokud ne
byl právě vystaven nátlaku shora – brzdil činnost jezuitů, jak mohl. Když např. r. 1604 žádal 
rektor koleje,  Mikuláš Pistorius, městskou radu o úpravu domu pro kostelní zpěváky a pro 
kantora,  dostalo se  mu dost  jedovaté  dopovědi.  Prý „pokudž ve škole  mládež  pobožnosti,  
dobrejm  mravům,  liternímu  umění  se  vyučovala,  officiales  hodní…  tu  náležité  opatření  
jměli… ale jakž to na kolej (tj. na jezuity) přenešeno a tam mládež v literním umění se cvičí,  
neuznává se toho potřeba pro samy zpěváky, kteří více po hospodách nežli v kostele nalezeni  
bývají, aby jměli co nádhernýho stavěti“. Střety byly i mezi hradeckými občany a jezuity, do
šlo  dokonce  k  násilnostem,  např.  roku  1610 při  útoku  na  jezuitskou  kolej.  Nenávist  lidí 
k jezuitům byla navíc ještě živena nadměrnou katolickou horlivostí  pana  Viléma Slavaty z  
Chlumu a Košumberka. Když se toto všechno odehrávalo, byl Adam Václav Michna dítětem, 
nicméně mnoho výjevů z této doby v něm zůstalo navždy. To byl také jeden z důvodů, proč se 
k jezuitskému řádu nikdy nehlásil  tak aktivně, jako mnoho jiných „umělců“ té doby. Jeho 
otec, ač římský katolík, byl navíc spřátelen s hlavou protijezuitských odbojníků,  Bramhauz
ským. A.V. Michna byl také římským katolíkem, není však jasné, zda z přesvědčení svého srd
ce nebo jen díky nátlaku a jezuitské výchově v jindřichohradecké koleji. Mnoho však napoví
dá jeho literární, textová a hudební tvorba i to, že proti jezuitům nikdy otevřeně ani v skrytu 
nevystoupil. Navíc udržoval kontakty s jezuitskou kolejí v Praze a s pozdějí kolejí v Brně a 
v Olomouci. „Úsměv nutně vzbuzuje to, že na titulní listy obou nám dochovaných Michnových 
tisků (České mariánské muziky a  Svatoroční muziky) užila jezuitská tiskárna dřevorytu ze  
starého »pikhartského« kancionálu, kde vedle kacířských chóristů zpívá sám Hus.“ (Zdeňka 
Tichá: Adam Václav Michna z Otradovic, Melantrich, Praha, 1976).

Vůbec první nezpochybněné datum týkající se života  Adama Michny z Otradovic je rok 
1633. Z toho roku pochází zápis o tom, že Adam Michna je varhaníkem proboštského kostela 
Nanebevzetí P. Marie v  Jindřichově Hradci. Nebylo to v  Michnově době zaměstnání nijak 
podřadné. Varhaníci platili za osoby požívající vážnosti a úcty a zaujímali význačné spole
čenské postavení. Můžeme říci, že hudba a poezie byly Michnovým „poetickým zaměstnáním“. 
Byl nejen varhaníkem, ale také učitelem hudby a zpěvu, napsal řadu hudebních děl i řadu 
básní, a není divu, že jako starší působil (od r. 1648) v jindřichohradeckém literátském kůru, 
který nebyl nijak bezvýznamný. (Literátské kůry byly důležitými institucemi všestranně pod
porujícími hudebními i literární kulturu měst.)

Adam Václav skládal technicky náročnou chrámovou hudbu na latinské liturgické texty, ale 
i duchovní písně na vlastní české texty. Málokdo ví, že to byl literát, který skloubil obecně ev
ropské „módní“ baroko s českou lidovou kulturou. Jeho dílo si jezuité nesmírně oblíbili. Do
dnes s ním koncertují. Je soustředěno do tří souborů písňové tvorby: Dvě hudebně básnická 
díla v původním tisku s notovým zápisem u každé písně: „Česká mariánská muzika radostná 
i žalostná, v tři díly rozdělená. Ke cti nerozdílné jediné Trojice, nejsvětější rodičky a všech 
svatých. Složená a vydaná od Adama Michny z Otradovic, jindřichohradeckého etc. S povo
lením jeho knížecí eminenci, pána, pana kardinála z Harrachu etc., arcibiskupa pražského 
etc. Vytištěna v Starém Městě pražském v Impressí akademické. Léta páně M.D.C.XLVII.“ 
(1647),  což je sbírka duchovních písní  obsahující  vánoční  i  velikonoční  skladby o Ježíši, 
Panně Marii (mariánské skladby) a o umírajících a zemřelých (prosebné skladby), a „Svato
roční (Svatodušní) muzika aneb sváteční kancionál ke cti a chvále svatých milých božích“ 
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(1661) připomínají kancionál, duchovní zpěvy jsou ve čtyř nebo pětihlasém provedení. Zatím
co třetí dílo „Loutna česká, v svátek ,v pátek, v kostele , při stole, jak se líbí, v každou chvíli  
radostně,  žalostně,spasitedlně  znící“  (1653)  z této  řady  vybočuje,  neboť  jde  o  soubor 
mystickoerotických básní s cílem oslavovat Pannu Marii. Autor čerpal náměty z celkové situa
ce, nálad a potřeb Evropy ztýrané třicetiletou válkou. Obsahuje 13 textů s refrény a s instru
mentálním  doprovodem.  Mnoho  veršů  z těchto  písňových  souborů  zlidovělo.  Například 
vánoční ukolébavka „Chtíc, aby spal“ se zpívá dodnes, a to nejen o vánocích, ale je i součástí 
svatebních písní. V podstatě jde opět o oslavování a vyvyšování Panny Marie nad Ježíše:

„Vánoční noc

Chtíc, aby spal, tak zpívala
Synáčkovi
Matka, jenž ponocovala,
miláčkovi:
»Nynej, rozkošné děťátko,
Synu Boží,
nynej, nynej, nemluvňátko,
světa zboží.

Tobě lůžko jsem ustlala,
Spasiteli;
tvory k tvé chvále zvolala,
Stvořiteli.
Nynej, kráso a koruno
svrchovaná,
nynej, milujících ceno
vinšovaná.

Nynej, ta jest matky žádost,
holubičko;
nynej, všech anjelův radost,
má perličko.
Slávu, chválu vždy nabudeš
od mamičky,
když se vyspíš, jísti budeš
med včeličky.

Osladímť nim tvou kašičku
k tvé libosti;
otevřeš, vím, tvou hubičku
k té sladkosti.
Nynej, ráje mého kvítku,
rozmaryne,
z tebeť sobě dělám kytku,
jež nezhyne.

Ó fialo, ó lilium,
ó růže má!
nynej, vonné konvalium,
zahrádko má.
Ó loutno má, ó labuť má,
můj slavíčku!
Nynej, libezná harfo má,
cimbáličku!

Na dobrou noc, ej hubička,
nynej, dítě:
kolíbat bude matička,
nynej hbitě.
Spí miláček, umlkněte,
anjelové,
se mnou k Bohu přiklekněte,
národové!«“

(Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo, Odeon, Praha 1985)
Dodnes se koncertně hrají například ještě písně: „Vánoční magnet a střelec“, „Vánoční  

hospoda“, „Vánoční vinšovaná pošta“, ukolébavka „Hajej, můj andílku“ nebo milostná pí
seň „Pod našimi okny“. Oblíbenou písní je také hudebně rozvinutá „Hle přijde Spasitel náš“. 
Ze sborníku milostných písní „Loutna česká“ se proslavila například nosná skladba: „Nebeští  
kavalérové“ či píseň „Svaté lásky labyrint“.

Dalším jezuity oblíbeným sborníkem Michnových skladeb je „Sacra et litanie“ (1654), kte
rý obsahuje latinské chrámové skladby v barokním slohu – šest mší (např. Svatováclavská a 
Mariánská), dvě litanie, rekviem a Te Deum. Uvedené skladby nejsou všechny, neboť se ně
které ztratily. Zachovaly se jen fragmenty písní a skladeb. U některých jsou známy dokonce 
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jen názvy z dobových soupisů hudebních děl. Jeho známá „Svatováclavská mše“ byla prove
dena až po Michnově smrti. Mnoho z jeho děl převzaly soudobé i pozdější katolické kancio
nály, některé si přivlastnily i lidové tradice a kramářská píseň. Na Michnovu tvorbu mělo vliv 
domácí jindřichohradecké prostředí, kde se už za posledních pánů z Hradce a ještě více pak 
pod známým pánem Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka živě uplatňovala barokní kul
tura, hlavně zásluhou roku 1594, kdy byla založena jezuitská kolej ovlivňující hradecký život. 
Jezuitskou kulturou poučený  Michna se ve své poezii  obrací nejen tématicky k baroknímu 
románskému světu – apostrofuje velké světce katolického baroka, jako byla sv. Terezie z Avily, 
sv. Ignác z Loyoly aj. – ale i formově navazuje na výtvarně bohaté tradice současné  italské, 
španělské,  jihoněmecké aj.  poezie  nechávaje  přitom ve svých verších  vynikat  daleko více 
živým a konkretním barvám i tónům tohoto poledního světa, ba přímo se zalíbením na nich 
spočívá a kochá se jimi intenzivněji, než to dovedla a mohla učiniti česká poezie renesanční 
doby. Že však při tom zůstal pevně stát na půdě svého domova, ukazují jeho výmluvné prosby 
ke svatému Václavu, k svaté Ludmile i k jiným českým patronům a nakonec i celá jeho zásoba 
představivosti se svými prvky domácího prostředí a české přírody, kterými oživuje verše, jako 
například fialkami, růžemi, husími nožky, stehlíčky, slavíky a podobně. Jako většina příslušní
ků či potomků našeho předbělohorského měšťanstva byl nacionálně velmi citlivý a v jeho tex
tech mimo jiné zaznívá i stesk nad úpadkem národního života v tehdejší době. Jeho poezie 
byla později  Vilémem Bitnarem shrnuta do dvou drobných sbírek: „Vánoční lyrika Adama 
Michny z Otradovic“ (Praha, 1936) a „Vánoční muzika“ (Praha, 1939).

ALBERT (ALBRECHT – VOJTĚCH) CHANOVSKÝ (*1581 Svéradice u Horažďovic – 
†1643 Klatovy), jezuitský kněz, potomek rytířského rodu  Chanovských z Dlouhé Vsi, aske
tický a fanatický misionář v západních a jižních Čechách, spoluzakladatel koleje v Klatovech 
a zakladatel jezuitského gymnázia v Klatovech (dnešní Gymnázium Jaroslava Vrchlického) po 
Bílé  hoře.  Už jako malé dítě  údajně usilovně přemlouval  svou matku (liberální  katolička 
uznávající  basilejský smír a  smlouvu),  aby přestala přijímat pod obojí  a přijímala jen pod 
jednou. Do tovaryšstva vstoupil roku 1601. Studoval u jezuitů v Praze a v Českém Krumlově, 
ve Štýrském Hradci se věnoval teologii, v Praze a Olomouci vyučoval matematice, hebrejštině 
a vykládal Písmo svaté. Byl profesorem na řádových školách. Roku 1620 se stal rektorem ko
leje v Českém Krumlově, kde byl ještě dva roky po Bílé hoře. Kvůli konfliktu se šlechtičnou 
Polyxenou z Pernštejna (podruhé  Lobkovicové,  vdově po  Vilémovi  z Rožmberka,  manželka 
nejvyššího českého kancléře Zdeňka Popela z Lobkovic), v němž si tato katolička spolu s arci
biskupem pražským Janem III. Loheliem stěžovala samotnému generálovi řádu, že Chanovský 
poškodil  při přestavbě kostela sv. Víta v  Českém Krumlově mramorem obložený náhrobek 
Petra Voka z Rožmberka, jejího švagra, Viléma z Rožmberka a Anny Marie Bádenské, mu nad
řízení řádu zamezili další kariérní postup. Od té doby už Chanovský nezastával žádné důležité 
řádové hodnosti a až do své smrti se věnoval misijní a literární činnosti. Psal drobné spisky 
(„Správa  křesťanská“)  a  církevní  romantické  povídky,  které  pak  rozdával.  Sbíral  také 
církevní písně, básně, lidová rčení, pohádky a zvláště k církevní divadelní hry, které potom 
hrál při různých příležitostech (církevní slavnosti, pouti, výročí a svátky) na svých misijních 
cestách v mnoha městech. Sám si je režíroval a různými způsoby vylepšoval (například zapo
joval do hry malé děti přestrojené za andělíčky nebo za čerty apod.). Ač trpěl velikými bolest
mi nohou, zad a ramen (trpěl na koliku, na kámen, na podagru, na chiragru a na těžké otoky 
končetin) a nesčetná zranění a rány (věčně podebrané a otevřené) mu neustále hnisaly vlivem 
asketické podvýživy, nedostatku tělesné hygieny, zavšivenosti a zablešenosti po celém těle, 
stále všude chodil pěšky libuje si přitom, jak trpí pro Krista. „»Dokonce i když ho zle trápil  
obtížný hmyz, tak ho rozhodně nechtěl nikterak omezovat: Aby pak ho nenutili jeho přátelé vší  
a blech vybírati, divně se jim vymlouval, prose jich, aby nechali, aby se ten hmyz na jeho  
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hříšném těle pásl, a tento jeho osel« (tak obyčejně přezdíval svému vlastnímu tělu: osel) »od  
vší a blech štípán byl. A říkával, že to jest jeho dobytek a stádo.« (Jeho hostitelé z něj museli  
mít radost.) »Vůbec se neohlížel na svoje otevřené rány a hnisající vředy, stejně neochvějně 
kráčel vstříc životu věčnému.« …Otec Chanovský byl vlídnost a tolerance sama. S jedinou vý
jimkou. Bylo jí zabavování nekatolických knížek. A kdyby jenom zabavování? On je s gustem 
pálil. Byl to takový jeho koníček. Dělal to vyloženě s láskou. Věru boží prosťáček. »Kacířské 
knihy téměř nesčíslné nic nedbaje na žalost a hněv všech lidí, popálil, a jakkoli jich v tmavých 
sklepích  a  skrýších  schováno  bylo,  však  on  je  chytře  nacházel  a  k  hranici  na  světlo  
vytahoval.«“  (Toulky českou minulostí,  Český Rozhlas,  17.2.2004, 17:09,  http://www.roz
hlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/105194).  Za svůj vzor v misionářství si kladl jezuitské 
misionáře Martina Strakonického, svého současníka Adama Kravařského a nebo Bedřicha 
Bridela. Je pohřben v klatovském jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a 
svatého Ignáce na náměstí vedle jezuitské Černé věže.

BEDŘICH (FRIEDRICH) BRIDEL (BRIDELIUS) (*1.4.1619 Vysoké Mýto u Ústí nad 
Orlicí – † 15.10.1680 Kutná Hora), jezuitský kněz a asketický misionář, básník a profesor ré
toriky a poetiky, překladatel, teolog a filosof, který psal latinsky i česky exkluzivní mystickou 
a meditativní poezii. Nejdříve studoval na gymnáziu v pražském Svatováclavském semináři, 
v osmnácti letech vstoupil do jezuitského řádu a na pražské univerzitě pak vystudoval spolu 
s B. Balbínem jako jeho spolužák teologii (1645 – 1650) a pak filosofii. Po vysvěcení na kně
ze pak vyučoval čtyři roky rétoriku a poetiku. V letech 1656 až 1660 byl správcem jezuitské 
tiskárny v pražském Klementinu, převážně měl na starost tisk pastoračních knih, ale přitom se 
také horlivě věnoval kazatelské, misijní a teologické činnosti. Po odchodu z  Klementina se 
pak až do své smrti věnoval misionářské činnosti. Působil na  Boleslavsku, kterému věnoval 
plných 15 let misijní práce a pak na Čáslavsku. Po vypuknutí moru v Kutné Hoře ošetřoval 
nemocné a po své nákaze zemřel. Napsal přibližně třicet děl. Psal legendy, písně, básně, medi
tativní a katechetická díla. V básnické patetické meditaci „Co Bůh? Co člověk?“ (nebo také 
„Co Bůh? Člověk?“) (1658) se snaží najít odpověď na otázku pátrající po smyslu lidské exis
tence. Jde o patetickou úvahu o Boží dokonalosti a velikosti oproti vlastní nicotnosti a ni
cotnosti celé lidské existence. Jde o kontrast mezi Bohem a člověkem. V podstatě zde na
cházíme ryzí příklad jezuitského sebepitvání, sebeponižování, sebetýrání a sebenenávisti. Na
příklad:
  Já jsem dejm, vítr, pára,
  z semena spolu smíšený,
  krátký den a dnův čára,
  zrozen jsem z života ženy.
  Tys propast, z nižto všeho
  všech všudý věcí zrození,
  rod jednoho každého,
  život první i poslední.

  Já jsem pařez, mech shnilý,
  všecken tvrdý a zdubělý,
  z hliny ruce slepily
  mně tvé, tupy, neuměly.
  Tys pevnost hlubokosti,
  podpora jsi země svatá,
  duch světa od věčnosti,
  všech všudy věci podstata.

  Kupka rosy tekoucí,
  krůpěje ranní, jedinká
  prázdný ořech padoucí,
  pomíjející bublinka.
  Tys pak slunce bez rána,
  mou nádobu naplňuješ,
  jenž tebou bývá plná, 
  s ní se sám obveseluješ…

  Já popel, prach a blato,
  trupl země a hnůj shnilý,
  ty sem přidáváš zlato, 
  činíš můj nástroj spanilý.
  Co jsi, ó Bože svatý?
  Coť mám před tebou řeknouti?
  Tvou jsem, ach láskou jatý,
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  smím-li jen k tobě vzdechnouti?...

  Tys propasti dno, svršek,
  já nejmenší krůpějička,
  ty jsi slunce okršlek,
  já jeho malá jiskřička,
  ty jsi v květu samý květ,
  já jsem jen pejří polední,
  rosy’s rosa, nový’s svět
  já pak bublínka večerní.

  Já mlha, mráz, kruh ledu,
  tys radosti neskončenost,
   náchylný k bídám, k pádu,
  tys pak pevná trvánlivost.
  Já jsem kroužek bolesti, 
  ty jsi stalostalá pevnost,
  já jsem kolo žalosti,
  ty jsi neskončená radost.

  Já kvílení, bublání, 
  tys zpěv, zvuk, pěkné varhany, 
  toužení, naříkání,
  pronikáš na všecky strany.
  Tys světlem, já temnosti,
  já bláto, a tys čistota,
  tys milost, já tesknosti,
  tys bezpečnost, a já psota.

  Ty jsi sladkost a já jed,
  tys lahodný, já kyselý,
  já žluč, hořkost, a tys med,

  já smutný, a tys veselý,
  já nemoc, tys zhojení,
  já zimníce, tys uzdravení,
  já hřích, ty odpuštění,
  já nepravost, tys spasení,

  já škaredý, tys pěkný,
  já zlost a ty oslavení,
  já mrzký, tys počestný,
  já putka, tys svítězení,
  já bitva, tys můj věnec,
  já práce, tys má odplata, 
  tys potejkání konec,
  tys odplata drahá zlata.

  Tys perla,kment, hedvábí,
  tys božská, hrozná velebnost,
     ta k sobě všecko vábí,
  neobsáhlost, neskončenost.
  Já pak jáma, sklep – co jsem?
  Jsem potvora nepravosti.
  Já kazichléb jen – co jsem?
  Hra všelijaké marnosti…

  Já nad oteklé vředy,
  i nad hnůj jsem ohavnější,
  všecken zapuchlý, bledý,
  nad jed i mor ohyzdnější.
  Já jsem samý pouhý vřed,
  umrlčina zpráchnivělá,
  puch, hnůj, hnis, jízlivý jed,
  pro svrab oplzlého těla.

Z citované ukázky je na první pohled dobře patrno, že pro Bridelovu volbu výrazových  
prostředků je charakteristické úsilí o názornost a působení na smysly vnímatele. Jde o zná
mou snahu barokní doby zesensualizovat náboženství, která sahá svými kořeny až k duchovní
mu teoretikovi baroka, Ignácovi z Loyoly. Ten ve svých Duchovních cvičeních všude klade dů
raz na smyslovou stránku vnímání a nazírání. Tak např. při rozjímání o pekle přikazuje »vidě
ti zrakem obrazivosti ty velké plameny a ty duše jako v tělech z ohně, slyšeti ušima pláč, ná
řek, rouhání proti Kristu, čichati dým, síru, kal a věci hnijící, zakoušeti chutí věcí hořkých,  
jako jsou slzy, hoře a červ svědomí, dotknouti se hmatem, totiž jak se plameny dotýkají duší a  
je žhnou« Příznačné je, že Ignácovi z Loyoly šlo o zhmotňování nehmotného, jako bylo např.  
»zakoušeti chutí věcí hořkých, jako jsou … hoře a červ svědomí«. (Zdeňka Tichá: Adam Vác
lav Michna z Otradovic, Melantrich, Praha, 1976).

Bridelovo Básnické dílo vydalo v současné době nakl. Torst, Praha, 1994. Vedle této básně 
vyšly v jediné knize současně ještě jeho rozsáhlé básnické skladby: „Rozjímání svatého Igná
ce na ta slova: Quam sordet mihi terra, dum coelum aspicio.. Jak mě mrzí země, když na 
nebe hledím“, „Hodinky o svatém arciotci Ignaciovi“ a „Hodinky o svatém otci Františku 
Xaveriovi“.  Autor  v tomto  souboru  básní  vyjadřuje  polaritu  Boha s člověkem na  příkladu 
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sama sebe. Význam své osoby autor záměrně snižuje a postavení Boha výrazně vyzdvihuje, 
aby ukázal nesouměřitelnost obou hlavních postav – Boha a člověka. Jeho filosoficko – ná
boženské úvahy v básních končí rezignací, protože člověk s nedokonalým rozumem nemůže 
pochopit dokonalého Boha.

Dalším Bridelovým dílem v latině je adaptace staré legendy: „Život svatého Ivana, první
ho v Čechách poustevníka a vyznavače,  z historií  sebraný a vysoce velebně důstojnému  
pánu, panu Matoušovi Ferdinandovi z Bilenberku, klášterův svatého Jana v Skále a sva
tého Mikuláše v Starém Městě pražském opatu připsaný“, která vyšla v tiskárně staropražské 
jezuitské koleje poblíž mostu roku 1657. Česká verze se pod zkráceným názvem „Život sva
tého Ivana, prvního v Čechách poustevníka“ dochovala pouze v rukopisu. V díle se střídá 
próza s poezií.  Ivan byl prvním českým poustevníkem. Charvátský princ se nejprve rozhodl 
pro život v mnišském rouchu, ale později odešel do pohanských Čech a usadil se v jeskyni 
uprostřed pustého lesa. Společnost mu dělali pouze démoni, kteří ho neúspěšně pokoušeli, a 
laňka, jejíž mléko pil. Tu ale zasáhl při lovu kníže Bořivoj. Jde ryze o vymyšlený děj s cílem 
přesvědčit čtenáře k pověrečnému uctívání kříže,  světců a  místa (oblíbený to námět jezuitů 
v hojné míře dodnes), kde údajně Ivan žil. Např.:
„Půtka s ďábly zlými   Vešel tehdy Ivan muž boží do Čech, a oblíbiv sobě místo a obydlí své v  
krásném a hlubokém oudolí při jedné vysoké skále, z kteréž silný pramen vody teče, vedením 
anjelským, který jeho do té skály přivedl, a aby tu zůstal, rozkázal. Když pak dvě léta v tom  
příbytku veliké a nesnesitelné protivenství od zlých duchův trpěl, a od nich jako přemožen jsa,  
odtud odcházel,  aby jiné nalezl  obydlé,  i  potkal  se s  ním svatý  Jan Křtitel,  a řekl  jemu:  
»Ivane, kde jdeš?« I odpověděl: »Zlí duchové mně tu bydleti nedají, půjdu, a někde jinde byd
leti budu.« Dí on k němu: »Navrať se zase.« A dal mu kříž, aby ním žehnaje, zlý duchy odtud  
odehnal. I učinil tak a navrátil se, maje víru v Pánu Bohu a v slovích Křtitele jeho svatého Ja
na. Toť oni na něj vzhlédajíce, z té skály hroznými hlasy křičeli, pravíce: »Ivane, nechoď sem,  
neb my tuto svou lázeň a příbytek máme.« I nesl on kříž před sebou, a oni všickni utíkali; jedi
ný toliko, a nejlítější odjíti nechtěl, do skály se vtlačil, na něho velmi škaredě hleděl, a hrozně  
křičel, i ústa svá otevřel, jako by ho chtěl pohltiti. I přiblíživ se k němu svatý Ivan, kříž od sva
tého Jana sobě daný vhodil do jeho hrdla, a on ještě větší a hroznější křik učiniv, uprostřed  
této celé skály díru udělav, v okamžení ven vyletěv, za jinými se přec odebral. Po půtce ďábel
ské jiné mu nastávalo potýkání od pastýřův a nevážných sedlákův, nebo od nich postižen jsa v 
jeskyni, hlavu, na kterou bezpochyby zaměřovali, do skály, an mu ustoupila, schoval, od nich  
pokrvavený, na kameni se posadil, který jeho svatou krev až podnes zachovává, měkčejší než  
lidé, a s velikou vážností ctěná bývá. Svatý Ivan dobrým se za zlé odměňoval, nebo jednomu z  
nich hovádko zapůjčené churavé zase zdravé navrátil, a až podnes v té skalině Pán Bůh divné 
věci působiti  ráčí,  že  mnozí nemocní na bolest  hlavy uzdravení  bývají,  jakž se již  někteří  
divové vyhledávají.“ (Bridel, Fridrich: Básnické dílo, Torst, Praha 1994).

Dále  Bridel napsal idylický rozsáhlý soubor vánočních písní a poezie „Jesličky: Staré,  
nové písničky, nově narozenému Králi Kristu Ježíši Bethlemskému za dar nového léta při
psané“ (1658), „Narodil se Kristus Pán“, „Veselé vánoční hody“. V Jesličkách Bridel vyzývá 
malé novorozeně Ježíše k příchodu a opěvuje jeho vzhled v jesličkách:
  Zavítej k nám, dítě milé,
  smutných kratochvíle!
  Žes nebylo přišlo dýle,
  byla smutná chvíle.
  Tebe ctí z nebes vesele 
  anděle, spívají mile,

       ó korunko mého cíle, 
  ó dítě přemilé!

  Když patřím na tvé očičky,
   vidím dvě hvězdičky, 
  z nichž skáči jasné jiskřičky, 
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  světlé co perličky.
  Plynou spanilé slzičky
  co křišťálové potůčky.
  Ó svěťte světu, očičky
  ó tečte, slzičky!

  Když dvě líčka rozvažují,
  dvě růže spatřují,
  jenž se nad krev červenají, 
  i nad sníh běleji.
  Ne tak malíři malují,
  ne tak růže v poli stojí –
  voni ty růže chutněji,
  mileji, líbějí.

  Šetřím-li krásné nožičky, 

  jsou mramor bíličký, 
  zimou trnoucí prstičky
  jsou jako jiskřičky
  Zleťte sem, malý čížičky,
  svlečte své perné kožíšky,
  udělejte poduštičky, 
  zahřejte jesličky!

  Čížičku, jestli prodlíváš,
  že péří malé máš,
  s nimž bys tak krále velkého
  nezahřel, dobře znáš,
  pojmi k sobě jiných více,
  slavíkův, i ty hrdlice,
  škřivany i holubice,
  havránky, orlice.

Podobně v  parafrázi  Baldeho Slavíka  sv.  Bonaventury,  kterou Bridel  příznačně  nazval  
Slavíček vánoční, básník se zřejmou oblibou rozpracovává po svém pasáž s jesličkovým vý
jevem. Líbeznost a klid jsou druhou stranou téže mince, totiž barokního umění – jeho první  
strana jako oby odrazovala neklidem, nejistotou, ba často i hrůzou. Společným jmenovatelem  
obou projevů, jak jsme upozornili už v první kapitole, je zvýšená citovost.  (Zdeňka Tichá:  
Adam Václav Michna z Otradovic, Melantrich, Praha, 1976).

Bridel dále napsal a klementinským tiskem vydal eucharistické kultovní dílo „Stůl Páně:  
Velebná boží předrahá svátost Večeře Páně, na poušti světa všem pocestným i počestným 
pokrm velmi laciný, protože jest bez peněz, bez stříbra a beze vší ceny“ (1659) přinášející ve
dle výkladů a dogmatických a hagiografických úvah opět řadu veršovaných Bridelových sklá
danek na počest Nejsvětější oltářní svátosti, dále napsal dvě knížky legendického rázu „Svatý 
František Xaverius z Tovaryšstva Ježíšového, obyvatelův potamských zázračný patron, t.j.  
zázrakové, které sv, František v Potamu, městečku v Kalabrii působil“ a „Studně zdravoho
jitelná sv. Václava knížete, mučedlníka a dědice českého v Hořejším Lauterbachu, kurfiršt
ského kraje Schrobenhauzu v Hořejších Bavořích nedávno vyprejštěná“, z nichž prvá byla 
přeložena z latiny, druhá se představuje jako „nejprv v německé řeči skrz Pavla Krygera, dok
tora a konovníka u Matky boží v městě Mnichově, faráře v Schrobenhauzu, sepsaná a nyní ke 
cti a slávě svatého Václava, Čechům k vzbuzení a k potěšení na česko vyložená“. Roku 1660 
vychází v Litomyšli u Jana Arnolda z Dobroslavína pod ochranou – jak se zdá – Tomáše Peši
ny z Čechorodu jeho překlad od francouzského jezuity Mikuláše Caussina „Den křesťanský 
neb způsob pobožného živobytí“, roku 1661 vydává v Praze překlad jiného jezuitského autora 
Jana Nadásiho „Annus Marianus“ pod názvem „Rok mariánský“, v roce 1662 jednak knihu 
Jodoka Keddeho S.J.: „Hortus Gethsemani“ – „Zahrada Getsemanská“ a jednak vlastní spis 
„Jiskra slávy svatoprokopské, ve veliké pustině zřícenin kláštera sázavského přes dvě stě let  
skrytá“. V dalších letech vydává vlastní nový překlad z latiny „Zástupce duší, zůstávajících 
v očistci, rozličnými vzbuzeními a mocnými prostředky, z rozličných spisovatelů vybranými,  
pro které a kterými pomoci by se jim mohlo a mělo, skrze jednoho kněze z Tovaryšstva Ježí
šova opatřený“, jednak několik spisů, jež vyšly až po jeho smrti: „Příprava k výborné smrti“, 
„Křesťanské učení veršemi vyložené“ (1681 – 1684) a „Duše v očistci, skrze Jozefa v žaláři  
postaveného, Daniela do jámy lvové uvrženého, Absolona pod Sionem vězícího a po spat
ření otcovské tváře toužícího vyobrazené a všem věrným křesťanům představené, aby bídou 
jejich srdečně pohnuti, jim z vězení toho pomáhali“. Známé jsou i jeho další básnické tituly, 
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jako např.: „Rozjímání o nebi v noci na jitřní Boží narození“ nebo „Píseň o kněžstvu sva
tého Prokopa“. A různé články římskokatolické věrouky popisoval Bridel ve svém katechis
mu z roku 1684, který nazval: „Catechismus s novými obrazy v nově na světlo vydaný pro  
slávy boží zjevení víry katolické rozmnožení, bludů kacířských vykořenění...“, kde zároveň 
přesvědčoval o nutnosti a prospěšnosti dodržování římských obřadů, zvláště o uctívání Panny 
Marie a modlení se růžence a povinnosti zpovědi.

BOHUMÍR HYNEK JOSEF BILOVSKÝ (*1659 slezský Hlučín – †1725 Slatenice u Olo
mouce), jezuitský kněz, kazatel. Poměrně pozdě vstoupil do řádu, kde jako magister konviktu 
sv.  Bartoloměje v Praze dosáhl roku 1689 kněžského vysvěcení. Po několika letech se však 
s řádem jezuitským ostře rozešel a nastoupil dráhu světského kněze. Nejprve se stal roku 1695 
děkanem v Písku, později, když se musel pro neshody s měšťany a patrně i pro nepřízeň v ně
kterých kruzích vyššího duchovenstva blízkých jezuitům vzdát této funkce a místa, odešel na 
Moravu, kde působil nejprve jako administrátor v Krahovicích, pak jako farář v Letovicích 
(1702 – 1708) a pak v Slatenicích u  Olomouce. Tam také jako slatenický farář zemřel roku 
1725. Životní příběhy  Bilovského, plné různý životních nárazů a to na všech nejrůznějších 
stranách dávají tušit, že šlo o prudkou a vznětlivou osobnost se sklonem k patosu. Pohled do 
jeho literárního díla tento dojem jenom potvrzuje.  Bilovský byl především kazatelem, jehož 
kázání prý plnívala rozsáhlý děkanský písecký chrám do té míry, že nebyl s to pojmout všech
ny dychtivé posluchače. Jeho kázání byla silně protireformační, nesmlouvavá, jeho proslov 
byl vždy údajně zanícený, čímž dokázal vybudit posluchače k fanatické horlivosti. Jeho kázá
ní, ve kterých především apeluje na praktickou stránku věci,  jsou shrnuta do šesti svazků: 
„Kázání nedělní a sváteční skrze celý advent“ (1720), „Cygnea cantio neboli hlas duchovní  
labutě“ (1720), „Doctrina christiana neboli křesťanská cvičení“ (1721), „Pia quadragesi
ma“ (1721) – zde Bilovský přesně vypočítává, co všechno vytrpěl Ježíš pro lidstvo, např.: Za 
svého života a při mučení vylil Spasitel více než šedesát dva tisíc přehořkých slz, dostal sto 
pohlavků, byl třicet krát udeřen na ústa, spočítal i přesný počet úderů na hřbet, prsa a na další 
části těla, uvedl přesný počet, kolikrát byl Ježíš poražen na zem, skopán nohama, rván za vla
sy a vousy, mrskán trnitými metlami a že dostal přesně 6 666 ran bičem; dále to je „Passio 
domini nostir“ (1721) a „Coelum vivum et firmamentum dogmatum Christi. Nebe svatosva
té anebo kázání sváteční“ (1724) – v této knize Bilovský vychvaluje jezuitský řád a jeho čle
ny, nad něž „náš věk nic učenějšího, nic důstojnějšího, nic církvi svaté užitečnějšího neměl“, a 
přirovnává jezuity k andělům: „anjelský život vedou..., jsou sice lidé, ale velicí lidé boží, těla  
lidského nemajíce,“ takže, když sedí u stolu překypující vybranými lahůdkami, „jenom se zdá,  
že jedí a pijí a zatím požívají pokrmu neviditelného. Jídlo jejich jestiť IHS – I jako Ježíš,  
druhé H jako andělský chléb hostie a třetí S jako sapientia et scientia (moudrost a vědění). 
Pozvěte je ke stolu, volejte k tabuli, žádejte na banket, předložte jim samé koroptve a bažanty,  
přidejte k nim citrony a sardelly, předložte ústřice a lososy, předkládejte ráčky a ptáčky, nalij
te nejlepší víno a pivo, oni však svého třetího jídla sapientia et scientia, moudrosti a umění,  
budou užívat...“. Na jiném místě píše další pověrečnou báchorku o tom, jak šel jakýsi mladík 
v Neapolském království o karnevalu v přestrojení za čerta a odmítl kleknout před knězem 
s velebnou svátostí. Za trest mu maska údajně přirostla k obličeji a musel již natrvalo zůstat 
ďáblem. Jinde zase Bilovský popisuje, jak šel jakýsi Leontius k příteli na hostinu a cestou přes 
hřbitov pozval hlavu mrtvého, aby přišla a vysvětlila, zda skutečně existuje druhý svět, Bůh a 
nesmrtelná duše. Umrlec skutečně údajně přišel a prohlásil, že je Leontiův děda zatracený pro 
hříchy, zakroutil rouhavému vnukovi hlavu a zmizel. Takové pověrečné bláboly jezuitů tedy 
měly nahradit  naše  národní  skutečné  dějinné  souvislosti  a  vštípit  lidem lásku k pravdě  a 
k Bibli svaté. V podstatě můžeme říci, že takováto písemná barokní tvorba je totéž, co jsou 
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dnes filmy s duchařskou, mystickou, rádoby historickou, pověrečnou, spiritistickou a horo
rovou tématikou a nebudeme daleko od pravdy.

Druhou částí jeho díla jsou hagiografické spisy a úvahy, jako např.: „Nový Cherubín, sv.  
Ignacius“ (1695), „První a nový farář sv. Josef“ (1696), „Stella nova Serenissimo archiduci  
Carolo ij Hispaniarum regnum bono omine praevia seu Joannes Sarcander“ – „Církevní  
Cherubín anebo slavný a stálý v ohni a mukách víry a svaté zpovědi zástupce Jan Sarkan
der“ (1703), „Zodiacus Sarcandri de Skoczowa“ (1712).

DANIEL NITSCH (* 16.3.1651 Praha – † 22.6.1709 Praha), jezuitský kněz, kazatel, peda
gog, autor teologických spisů, působil hlavně v Uherském Hradišti.

DAVID JAN KOPECKÝ,  jezuitský kněz,  napsal  např.  latinské libreto k barokní  opeře 
z roku 1728 o dvanácti scénách. Z celé původní opery se zachovalo pouze jedno libreto. Dnes 
je zhudebněné Tomášem Hanzlíkem a hrané např. v jezuitském konviktu Univerzity Palackého 
v Olomouci jako opera pod názvem: „Ita innocens“ – „Nevinná Ita“ v rámci tématu „Baroko 
2004“. Děj opery se točí kolem zločinu, žárlivosti, vášně a dvorských intrik, je ale i oslavou 
života v osamělosti.

EVERMOD JIŘÍ KOŠETICKÝ (*1639 Vlašim – †1700 Strahov, Praha), kněz premonstrá
tů. Vystudoval u jezuitů v Jihlavě a roku 1645 přišel do Prahy, kde se stal nejprve domácím 
učitelem v některých šlechtických rodinách a  později,  na  sklonku roku 1659,  vstoupil  do 
strahovského kláštera (premonstráti) a roku 1664 tu byl vysvěcen na kněze. V klášteře byl ně
jaký čas jakýmsi sekretářem opata Makaria Vinc. Frankeho, který si Košetického velice oblí
bil.  Vedl  například  jeho  písemnosti  v různých  záležitostech  i  choulostivých  a  důvěrných 
jednáních a směl čerpat z opatova archivu. Zde se patrně také seznámil s různými listinami, 
doklady atd., jež pro sebe i pro potřebu kláštera opisoval. To byl, zdá se, první základ nebo 
aspoň podnět k jeho rozsáhlému, čtyřdílnému „Sborníku“, do něhož shromáždil spoustu vše
lijakých zápisů nejrůznějšího druhu, počínaje současnými „novinami“ a „relacemi“ přes belet
ristická díla až po lékařské recepty a pod. a to jak v češtině, tak i v latině a v němčině. Ale 
Košetický nezůstal ve strahovském klášteře navždy. Ještě někdy před smrtí opata  Frankeho 
odešel jako domácí kaplan do rodiny Gerstorfů, později působil v Popovicích, v Ouhonicíh, 
v Milevsku, dále jako domácí kaplan hraběte Lodrona v Červeném Záhoří a jako vychovatel 
mladého barona Lacrona ve Starcově Lhotě. Teprve až zase od konce devadesátých let jej na
cházíme opět ve strahovském klášteře, kde zemřel roku 1700. O literárním díle je u  Koše
tického sotva co vzletného říci. Jeho „Sborník“ je jen soupisem po různu nasbíraných cizích 
prací domácího i zahraničního původu, kde se jako jeho vlastní práce přestavují jen bezvý
znamné drobnosti. Zanechal pouze vlastní rukopisný soubor kázání na neděle a svátky, jež 
byla vydána po jeho smrti ve “Výboru starších kázání českých“ (1862), a pak rovněž ru
kopisnou pamětní knihu, sepsanou pro Františka Bollinga Ostrovského, vrchního panství lob
kovických, z níž výňatek (o řádění Švédů na Strahově 1648) otiskl kdysi B. Mikovec v Lumíru 
roku 1851 – obě práce jsou však nepříliš velkého významu. Nicméně není pochyb, že svoji 
důležitost  má  hlavně  sběratelská  činnost  Košetického soustředěná  do  jeho  rukopisného 
„Sborníku“. Jí katolíci vděčí, že byla zachována celá řada her, písní, epických skládaček atd., 
které by jinak byly patrně beze stopy zanikly, a navíc, že je to vše pevně spojeno s určitým da
tem, což není pro historiky – zejména pro díla z lidové tvorby – bezvýznamné.
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FELIX KADLINSKÝ (*  18.10.1613 Horšův Týnec – †  15.11.1675 Uherské Hradiště), 
jezuitský kněz, náboženský lyrický básník a překladatel. Psal v češtině.  V roce 1635 stal se 
členem jezuitského řádu. V tovaryšstvu působil nejprve několik let jako profesor humanitních 
věd (hlavně v Jičíně, kde se vyznamenal za vpádu Banérova vojska roku 1639 svou srdnatostí, 
když odvrátil hrozící smrt od pátera rektora a uchránil kolej od výpalného, požadovaného veli
telem švédské posádky na Hrubé Skále), později 11 let pracoval jako hospodářský správce ko
leje v Uherském Hradišti a v jiných řádových funkcích. Poslední léta svého života byl těžce 
stižen revmatizmem, takže nemohl již do konce svého života opustit lože. Z jeho hojné tvor
by, kterou tvoří z velké části překlady, se dodnes připomíná dílo: „Vzdodoroslavíček v krato
chvilném háječku postavený“, které bylo poprvé vydané v Praze roku 1665 a pak 1726. Je to 
sbírka českých náboženských básní  převzatá z německé písňové předlohy „Trutznachtigall  
oder  Geistliches  poetisch  Lustwäldlein“,  kterou  napsal  německý mystik  a  jezuitský  kněz 
Friedrich  von  Spee.  Ve  srovnání  s předlohou  německého  básníka  užívá  však  Kadlinský 
mnohem složitější vyjádření a parafráze, aby tabuizoval obsah mystickoerotických skladeb. 
Mystická erotika se prolíná čtvrtinou sbírky. Najdeme zde mnoho rysů běžné světské milostné 
poezie (např. milostné dialogy nebo obdiv k ženské kráse různých Marií či mužské kráse Kris
ta a mnoho různých doplňků, které v německé předloze nenacházíme).

Z díla tohoto jezuitského mystika ještě přeložil  Kadlinský jeho  „Güldenes Tugendbuch“ 
pod názvem „Zlatá ctnostní kniha, tj. skutkové a cvičení třech božských ctností, víry, naděje  
a lásky“ (vydáno v Praze 1662) a mystickou báseň: „O tajemství nejsvětější Trojice“. Kadlin
ský překládal také z díla belgického jezuitského mystika  P. de Barry, jehož „Solitudo Hagi
ophili“ přetlumočil v knize „Poušť svatomilá aneb pravidlo, jak by bohabojný a křesťanské  
dokonalosti žádostivý člověk za osm dní pořád v duchovním cvičení se zaměstknávati mohl“ 
(vyd. v Praze 1674), překládal z díla polského jezuity  Mikuláše Łęczyckého – usazeného na 
čas v našich zemích jako jiní a který ovlivnil zejména B. Balbína – „Pobožná rozjímání na  
každý den přes celý rok i na některé svátky vejroční a slavnosti“ (vyd. v Praze 1667), překlá
dal i od českého řádového spolubratra Jana Tannera “Život a sláva sv. Václava“ (vyd. v Olo
mouci, 1666), z díla jezuitských knězů  P. Stengelia,  Roberta Bellarmina,  Vincenza Carafy, 
Fil.  Allegambeho a  Nierembergia.  Poslední  překlady,  které  zůstaly v rukopise,  uvádí  jeho 
nekrolog  v rukopisných „Elogia  PP.  et  FF.  Societatis  Iesu  Provincie  Bohenicae  1640  –  
1707“, chovaných v jezuitské knihovně rezidence u sv. Ignáce v Praze. K jeho původním pra
cem patří hagiografické spisy „Zrcadlo bolestné Matky boží Panny Marie z útrpností Kris
tových  zformované“,  které  vydal  v Olomouci 1666  a  úvahy  „Pokladnice  duchovní,  tj.  
pravých spasitedlných pokadův schránka“, vydané posmrtně roku 1698.

FRANTIŠEK PUBIČKA (* 19.8.1722 Chomutov – † 5.6.1807 Praha), absolvoval veškeré 
jezuitské školní vzdělání, roku 1738 vstoupil do řádu a po dalších studiích v řádových akade
miích učil na jezuitských kolejích řečtinu, rétoriku a gramatiku. Po zrušení jezuitského řádu v 
roce 1773 Marií Terezií zůstal světským knězem. Roku 1785 získal doktorát filosofie na praž
ské universitě a rok poté byl zde zvolen děkanem. Roku 1767 byl českými stavy jmenován 
oficiálním  historiografem  české  provincie  pověřeným  napsat  dějiny  Českého  království. 
Obšírné dílo šesti dílů v deseti svazcích nazval „Chronologische Geschichte Böhmens unter  
den Slaven“. První díl vyšel v roce 1768. Od roku 1778, počínaje dobou Vratislava II., vy
cházely jednotlivé svazky u stavovského tiskaře. V díle použil veliké množství pramenných 
citací.  Nejdříve popsal nejstarší  dějiny, především slovanské období a pak ve svém líčení 
pokračoval až k roku 1618.

377



TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 2 Kapitola 13

GELASIUS DOBNER (vlastním jménem JOB FELIX) (* 30.5.1719 Praha – † 24.5.1790 
Praha), piaristický kněz, historik, v letech 1729 – 1735 studoval na jezuitském gymnáziu v 
Praze, v roce 1736 vstoupil do piaristického řádu a přijal řádové jméno  Gelasius a Sancta 
Catharina. Po novicátu vystudoval v rakouském Hornu filosofii a teologii a ve Vídni práva. 
Tam učil na řádovém gymnáziu, rok učil v  Mikulově, potom tři roky v Kroměříži a od roku 
1752 byl prefektem pražského piaristického gymnázia. Kritický vydavatel  Hájkovy kroniky, 
badatel v oblasti dějin a kultury raného českého středověku.

JAKUB  BESKOVSKÝ (BESKOVIUS)  (*1579  Lipovice  okr.  Prachatice  /podle  jiných 
v Čisťovicích na Sedlčansku/  –  †  27.7.1624 Linc),  jezuitský kněz,  roku 1597 vstoupil  do 
jezuitského řádu, kde působil řadu let jako kazatel, od roku 1613 rektorem česko-krumlovské 
koleje. Literárně je znám svou prací na prvním velikém legendickém souboru českého baroka, 
„Vita sanctorum“ z roku 1625. Dílo však bylo dokončeno jiným jezuitským knězem a je těžké 
určit, co komu z tohoto díla patří.

JAN DRACHOVSKÝ (*1577 Třeboň – † 24.5.1644 Brno), jezuitský misonář, člen jezui
tského řádu od roku 1594, před  Bílou horou působil jako učitel a misionář na jihu  Moravy, 
roku 1607 – 1611 působil v Lulči u Vyškova, později v Boskovicích a Holešově. Roku 1622 jej 
povolal olomoucký biskup, aby šířil protireformaci v Lipníku. V roce 1624 se stal prvním rek
torem znojemské jezuitské koleje. Je autorem dvou českých traktátů proti jednotě bratrské a 
napsal v latině rozsáhlou pětidílnou českou mluvnici  s  gramatickou příručkou pro tehdejší 
český jazyk: „Grammatica Boemica“, Olomouc, 1660.

JAN  FRANTIŠEK  BECKOVSKÝ (*  18.8.1658  Německý /dnes  Havlíčkův/  Brod  –  † 
26.12.1725 Praha), jezuitský student a pak křížovnický kněz, syn chudých rodičů. Na studia 
přišel poměrně pozdě. Teprve jako dvacetiletý absolvuje roku 1678, když si před tím odbyl 
gramatikální studia ve svém rodišti, studium poezie a retoriky u jezuitů v Brně. Filosofii vy
studoval ve Vídni, kam se dostal roku 1680. Z Vídně přešel – neznámo kdy – do Prahy a zde 
vstoupil do řádu křížovníků s červenou hvězdou, jehož slavné sliby složil 6. března roku 1685 
do rukou velmistra arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna a v němž dosáhl také posvěcení na 
kněze (1688). Jako člen řádu zastával nejprve funkci jakéhosi hospodářského správce užšího 
klášterního hospodářství,  byl  správcem kuchyně a dispensatorem, později  byl (roku 1699) 
ustanoven administrátorem nově zřízeného řádového špitálu sv. Anežky. V této funkci setrval 
až do koce života. Ke konci roku 1725 byl raněn mrtvicí a 26. prosince ještě toho roku skonal. 
Přes to, že byl pevně poután svými řádovými funkcemi, zejména první z nich vyžadovala 
značné napětí sil, dovedl si Beckovský najít čas i k putování po vlasti a za hranice (do Uher) a 
také k duševní  činnosti  jako malování  a různé výtvarničení,  k botanické činnosti,  ale  pře
devším ke studiu a historickému sepisování. Svůj zájem o historii vtělil do díla „Poselkyně 
starých příběhův českých“ (vyšlo roku 1700), což je adaptace a rozšíření  Hájkovy kroniky 
(1541). První část spisu rozvádí Hájkovu kroniku do roku 1527 a měla kroniku zcela nahradit. 
Beckovský ji doplnil o překlady listin a o citáty z pramenů. Druhá část spisu sahající až do 
jeho doby (1716 – 1718) ležela nedokončena v rukopisu až do 19. století, kdy byla dotištěna 
Antonínem Rezkem.  Je  také autorem téměř 50 dalších spisů psaných česky, latinsky a ně
mecky, například „Vestigium ecclesiae metropolitane Pragensis“ (v německém překladu J. 
Vitzka „Kurzer Entwurf einer Geschichte der Metropoliankirche zu Prag“ (1721), „Sanctae 
divi martyris Viti in Prageno s. Wenceslai monte metropolitanae ecclesae caeco Vulcani fu
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rore die secunda Junii anno 1541 bustuatae vestigium“ (1721), „Krve nevinné žízníví vlci  
Dioklecián a Maxmián“ (1697), v němž „se nalézají také… všeliké památky kostela sv. Víta  
na hradě pražském“, „Milá choť nebeského miláčka, blahoslavená Anežka panna“, „Palma 
milosti, palma šťastnosti – svatý Jan Matenský, svatý Felix Valezský“ (1706), kde se vedle 
zpráv o cestování Beckovského v Uhrách dočítáme i o všech Češích a  Moravanech, vykou
pených z otroctví,  „Vita,  mors,  cultus  divi  Joannis  Nepomuceni“  (1708)  a  další.  Mnohé 
z nich jsou překlady. Vedle historiografických spisů vytvořil také herbář, sepisoval legendy, 
životopisy svatých, maloval a napsal náboženskovýchovné spisy, jako např.: „Korunka pěti  
ran Krista Pána“ z roku 1691, „Apoštol Páně svatý Judas Thadeáš, věrný při Bohu náš zá
stupce“ (1693), „Studnice vod živých, pěti prameny skrze nejsvětější Kristové rány jakožto  
pateré skalnaté rozsedliny… hojně se prejštících“ (1694), „Labarum triumphale. Vítězná 
korouhev Spasitele světa“ (1704), „Trojice nejsvětější“ (1706), „Katolického živobytí nepo
hnutedlný  základ“  (1707  –  1708,  3  díly),  „Cesta  milosti,  cesta  k šťastnosti,  k šťastné 
věčnosti“  (1724),  „Zarmoucená  a  po  svém  milenci  vzdychající  hrdlička  neboli  kající  
křesťanská duše“ (německy vyšla někdy mezi lety 1700 až 1721 ve čtyřech vydáních pod ná
zvem „Die  betrübte  und  nach  ihrem  Geliebten  seufzende  Turteltaube  oder  bussfertige  
christliche Seele“) a jiné. Některé spisy jsou známé jen svým názvem. Vše, co je Beckovským 
vytvořeno, je napsáno v přísně katolickém, pověrečném a hlavně  protireformačním duchu. 
Nicméně po vzoru Balbína, kterého osobně znal prostřednictvím převora a administrátora (za 
velmistra arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna) řádu křižovníků Jiřího Ignáce Pospíchala, 
který byl Balbínovým důvěrným přítelem, se i Beckovský hlásí k českému vlastenectví.

JAN IGNÁC DLOUHOVESSKÝ Z DLOUHÉ VSI (*1638 – †1701), jezuitský kněz, syn 
rytíře  Jindřicha  Dlouhovesského,  vystudoval  v  jezuitském konviktě  u  sv.  Bartoloměje na 
Starém Městě  pražském,  vysvěcen na jezuitského kněze a jako příslušník starého českého 
šlechtického rodu a patrně i pro svoji milou a konciliantní povahu („u nejvyšších i nejnižších 
oblíbeným a vítaným“ nazývá jej  V. Červenka z Věžnova ve své „Historii konviktu bartolo
mějského“) dosáhl brzy významných míst v tehdejší české církevní hierarchii. Roku 1665 stal 
se děkanem v Německém Brodě,  1667 farářem v hlavním kostele  Starého Města pražského 
Panny Marie před Týnem a následujícího roku byl zvolen, dostav už dříve titul staroboleslav
ského kanovníka, kanovníkem katedrální kapituly u sv. Víta. Když došlo roku 1674 v kapitule 
k volbě probošta, byl zvolen proti svému příteli Pešinovi, na jehož straně původně stál, i pro
boštem této kapituly. Konečné završení jeho církevní kariéry nastalo udělením hodnosti milet
ského biskupa a generálního vikáře pražské arcidiecése,  které dosáhl  za arcibiskupa  Jana 
Bedřicha z Valdštejna roku 1679. Nashromáždiv si pěkné jmění, z něhož zřídil zvláštní dům 
pro zestárlé kněze v Praze na  Slupi a nezcizitelný a výhradně dědický majetek (fideikomis) 
pro svůj rod, zemřel r. 1701. Literární dílo Dlouhovesského – nepřihlížíme-li k dvěma spisům 
psaných cizojazyčně:  německému a latinskému životu sv.  Jana Nepomuckého – rozpadá se 
v podstatě ve čtyři odvětví, jež se ovšem vzájemně velice prostupují. Jednak je to dílo lyrické, 
k němuž se hlásí svými písněmi hlavně jeho „Ager benedictionis. Požehnné pole na kterémž
to švítorný podletní jarní ptáček skřivánek se proletuje“, dále dílo homiletické, zahrnující ve
dle smutečního kázání nad strahovským opatem Frankem kázání „Zrost aneb prospěch 12le
tého v chrámě jerusalemském Krista Ježíše, tj. řeč o zvětšení a rozmáhání se vždy víceji a  
víceji  v ctnostech“  (vydáno  v Praze  1672)  také  uvítací  řeč  k poutníkům  kutnohorským 
„Duchovní  pozdvižení  pobožného  lidu  pražského  na  den  sv.  Václava  z příchodu  nej
slavnějšího processí kutnohorského k hrou jeho svatému“ (vydáno v Paze 1673) a proslov 
při  vstupu hraběnky  Marie ze  Šternberka do  dominikánského řádu:  „Aurora consurgens.  
Dennice vstupující do řádu a řehole sv. otce Dominika“ (vydáno v Praze 1678), dále je to 
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dílo modlitební prózy „Mons adiutorii, hora pomoci, to jest obnovení pobožnosti starodávné  
k 14 svatým pomocníkům… u sv. Apolináře v Novém Městě pražském“ (vyd. v Praze 1670), 
„Koruna  česká,  to  jest  pěkné  a  pobožné  modlitby  k přednějším  dědicům,  v nichžto  co 
nejkratčeji jejich životové se obsahují, spolu i skřivánek boleslavský“ (vyd. tamtéž 1673), 
„Duchovní recipe proti  morové ráně“ (vyd. tamtéž 1676), a „Věnec z listí  bobkového, tj.  
uctění pravé blahoslavené Panny Marie“ (vyd. tamtéž 1675) a nakonec prózu hagiograficko 
– legendického rázu „Podivín s Přibyslavou, to jest vypsání všech reliquií hlavního kostela 
pražského“ (vyd. v Praze 1673), titulem více méně neznámý spis o Panně Marii Tejnické (vy
daný roku 1678),  „Historie  blahoslavené Panny Marie Klatovské“ (vyd.  v Praze 1680) a 
„Strom života uprostřed ráje Českého království, ukřižovaný Pán a Spasitel v …zázračném 
obrazu v Staré Boleslavi“ (vyd. tamtéž téhož roku), životopisy sv. Františka Xaverského a sv.  
Isidora a českého přetlumočení části Pešinova „Phosphoru“).

JAN JOSEF BOŽAN (*1644 Frýdek na Těšínsku – †1716), katolický kněz, není známo, 
kde studoval, ani jak se dostal do kraje vzdáleného od svého rodiště, když byl ustanoven fa
rářem  v Ouboči u  Domažlic.  Od  roku  1683  až  do  své  smrti  roku  1716  však  působil 
v Chroustovicích na Vysokomýtsku a  Královéhradecku. Byl především hudebníkem a zdá se, 
že záliba v hudbě ho přivedla k myšlence sestavit veliký kancionál určený širokým lidovým 
vrstvám a mající za úkol pozvednout úroveň lidového kostelního zpěvu. Pro myšlenku ta
kového  kancionálu,  „který  netoliko  text  a  noty  pro  zpěváky,  ale  taky  bas  pro  varhaniky,  
místem i víceji hlasů ukazuje, takže plnýmu kůru k pořádnému a dobře zvučnýmu zpěvu slou
žiti může“, se podařilo Božanovi získat hraběte Františka Antonína Šporka, známého mecená
še českého baroka, jemuž se věc zamlouvala patrně jednak v souvislosti s jeho snahami o po
zvednutí a vzdělání širší veřejnosti a jednak jako milovníku dobré chrámové hudby. A tak s 
jeho podporou vyšel roku 1719 – už po Božanově smrti – v Hradci Králové  velký, barokně 
vypravený a přísně katolický  kancionál (dokončený již  v roce 1714):  „Slavíček rajský na 
stromě života slávu Tvorci svému prozpěvující, tj. Kancionál nebo-li Kniha písní. Rozličné 
nábožné  písně  s mnohým  spasitedlným  přemyšlováním  obsahující.  Netoliko  žákům 
kostelním  při  službách  církevních  k pohodlí,  ale  také  jednomu  každému  k potěšení  a 
prospěchu duchovnímu, od jinud po rozdílně sebraná a spořádaná.  “.  Představuje vedle 
Šteyerovy sbírky největší  kancionálový soubor českého katolického baroka. Text je opatřen 
notami a varhaní party mají vícehlasy. Kancionál sloužil pro celý kostelní dvůr jak při mších, 
tak také k nešporům, litaniím a ke všem ostatním církevním, katolickým svátkům. Po jeho vy
tištění byla část nákladu rozdána zdarma po školách a po venkovských farách. Mnoho textů 
jsou Božanovy osobní duchovní prožitky. Například text: „Černěť já se přistrojím…“: 

„Černěť já se přistrojím 
tobě, Kriste, králi,
a nad tvým umučením
srdce mé mě bolí!
Pro naše provinění 
umučen's nevinně, 
kdo tě litovat nechce,
má srdce kamenné!

Zelenou sukni vemu,
na Olivet jde Pán,
hledí truchlivě, smutný,

třikrát modlí se tam.
Kalích před sebou vidí, 
potí se krvavě, 
anjel ho z nebe těší 
v jeho těžké mdlobě.

Travnou mi barvu dejte,
půjdu do zahrady,
zajat jest Pán, nastojte,
z Jidášové zrady!
Židé, ach, nevinného
Ježíše strkají, 
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provazy svázaného
přes cestu smejkají.
Modrou mi barvu dejte,
tvář Páně zmodrala,
nevinným udeřením
krví se zalila!
V domu u Kaifáše
do půlnoci hrají,
nevinného Ježíše
divně vysmívají. 

Mořskou mi barvu dejte,
Pán drží mořský trest,
slzavé oči mějte 
pro jejích směšnou lest!
Na stolici ho sází, 
třtinou potloukají,
na jeho milostnou tvář
nevážně plvají. 

Červené vezmu šaty, 
Pán můj krev prolivá,
od hlavy až do paty, zmrskaný, omdlívá.

Všeho zranily metly, 
i také udice. 
Dosti jste, židé, bili, 
ach, nebíte více!

Vezmu plášť šarlatový,
Pán v šarlatě stojí,
maje věnec trnový
za krále se stroji.
Krále svého ohavně
židé korunují, 
tepou nemilostivě,
rouhavě klanějí. 

V barvě pochodím vodní,
Pilát se umývá,
že smrti není hodný
Pán, lidu povídá.
Židé křičí: »Ukřižůj,
ukřižůj, Piláte,
císaře se nestrachůj,
odpovíme za tě!«“
(...)

(Jan Josef Božan: Černěť já se přistrojím…, Britské listy, www.blisty.cz, 20.12.2001)

JAN KOŘÍNEK (*1626 Čáslav – †1681 Praha), jezuitský kněz. V 16 letech vstoupil do 
jezuitského řádu. V něm se uplatnil hlavně jako filosof. Pět let v Brně přednášel filosofii a tis
kem proto vydal spis „Philosophia peripatetica“ (1658), který byl u jeho řádových předsta
vených vysoce oceněn. Roku 1666 byl ustanoven rektorem koleje v Litoměřicích. Zde se sblí
žil s Balbínem a mezi nimi vzniklo úzké srdečné přátelství, které se ještě upevnilo v době Bal
bínova pronásledování. Pak působil v Kutné Hoře jako rektor zdejší koleje a nakonec v Praze, 
kde i roku 1681 zemřel. 23. května 1674 posílá  Kořínek Balbínovi list, v němž mimo jiné 
píše: „…amantissimum P. Balbinum“, „jak mne trápí Váš stav a všecky ty útisky se strany nej
vyššího purkrabí našeho, vždyť to srdce svírá a odnímá všelikou odvahu k práci, aby se kdo 
na něco vydal, co by k blahu vlasti mohlo posloužiti.“ a ve svých pracech neváhal B. Balbína 
nazývat „Českým lvem“ i přesto, že riskoval cenzurní vyřazení jeho prací a že touto chválou 
proti sobě popudí nepřízeň  Balbínových protivníků a že i snad „nějaký Aristarch pochvalu 
tuto škrtne“. Jako rektor kutnohorské koleje sbíral Kořínek historické paměti a listiny, které se 
týkaly města Kutné Hory, z nichž pak sepsal a v roce 1675 vydal „Staré paměti kutnohorské“ 
nebo podle jiných nepřesně „Staré pověsti kutnohorské“, které pojednávají především o haví
řích a hornictví, ale do textu jsou vkládány také texty s náboženskou jezuitskou ideologií, ja
kou je například nenávist, zesměšňování a pohrdání husitstvím a jejími představiteli (Jan Hus, 
Jeroným Pražský,  Jan Žiška,  Prokop Holý a další). Pasáže o husitech jsou velmi tendenční. 
Kořínek je pomlouvá, zesměšňuje a překrucuje historickou skutečnost. To můžeme vidět na
příklad u osmnáctého kamene (handštanu):
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„Handštan osmnáctý, v počtu handštánů božích druhý, v vortě Nad Kacířem vy
prejtovaný
Katechismus táborský, v němž se oných starých táborů kousky vypisují
NB: Litera »H« horníka, »T«“ tábora mluvícího vyznamenává
H: Jaké jsi ty víry?
T: Já jsem viklefitský křesťan.
H: Kdo jest viklefitský křesťan?
T: Ten, jenž to, co Jan Viklef učil, pevně věří a skutkem koná.
H: Kdo byl Viklef?
T:  Byl  Engličan  rozený,  muž  ostrého vtipu,  který  tolik,  kolik  váš  Augustýn,  knih  

sepsal.
H: Ty knihy od církve za bludné jsou vyhlášené.
T: Od vaší, ale ne od naší církve.
H: Kde jest církev vaše?
T: Na hoře Tábor, v kraji Bechyňském.
H: Kdo jest jejím zástupcem?
T: Nejpřednějším Jan Žižka z Trocnova. Po něm hned Prokop Holý.
H: Co pak věříte?
T: Že skrz nás Bůh všecky římany zahladí.
H: V čem pokládáte svou naději?
T: V zboží kostelním, klášterním a lidským.
H: Co nejvíce milujete?
T: Kalich, zvlášť když jest plný.
H: Které svaté ctíte?
T: Dva toliko mistry. Jana z Husince a Jeronýma z Prahy, pro pravdu v Kostanci  

upálené.
H: Tiť jsou byli bludaři a tvrdošíjní svéhlavci.
T: To nevím. Naši knězi nás jinač učí.
H: Jací jsou vaši kněží?
T: Šilhaví, mhouraví, brloocí, jednoocí; nosatí, hubatí, klepouší; kulhaví, šmithaví,  

šantaví a tak dále.
H: Věru máte znamenité pastýře!
T: Dosti na tom, když jen dobře své ovce pasou.
H: Kolik jest u vás svátostí?
T: Jedinká. Totiž přes hlavu neb záda palcátem biřmování.
H: Kolikero zachováváte přikázaní?
T: Desatero. 1. Kostely a kláštery nejprve loupiti, potom bořiti. 2. Všecky statky su

movati. 3. Kněze římské v smolných sudech páliti. 4. Po svátosti oltární od řím
ských  knězi  svěcené  nohama šlapati.  5.  Křižmem a  nemocných  olejem škorně  
mazati. 6. Do křtítedlníc neřáditi. 7. Z vornátů kabáty dělati. 8. Kdykoli, třebas po  
večeři, tělo a krev boží přijímati. 9. Pokoutné svobodně hřešiti, ale zjevně hřešící,  
zvláště římany, trestati. 10. Slovo boží kdy a kdekoli všickni vesměs kázati.

H: Bopomozi. Tak věru království božího dojdete.
T: My o ně nestojíme, jen když se na tomto světě dobře máme.
H: Taky-li skutky milosrdné činíte?
T: Ale taky. Nebo: 1. Lačným z úst poslední kousek vydíráme. 2. Žíznícím číšky vody  

nepodáme. 3. Napolou nahé až donaha zsvláčíme. 4. Žaláře vězněma naplňujeme.  
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5. Nemocným bolestí přidáváme. 6. Pocestný z příbytku vyháníme. 7. Mrtvé le
dakdes, třebas kde havraní krákají, pohřebujeme.

H: To jsou skutky nemilosrdný.
T: Naši učitelové jinač učí.
H: Co pak o Hoře Kutné smejšlíte?
T: Že jest Antikristův měšec a opasek.
H: A co o hornících?
T: Že jsou všech táborů zhoubcové.
H: Co bys hádal: Jaká jest jejich víra?
T: Příliš stará a k tomu římská. Ale troufám, že ty babě sekutné brzo zuby vytlučeme.
H: Kde svůj život skonáš?
T: Hádám, zeť v některé šachtě u Hory. Již tam mnoho bratří na mne čeká.
H: Kterak tam bez fartu a kahance polezeš?
T: O to se nic nestarám. Slyším, že mi tam po hlavě pomohou.
H: Ó! kyz to brzo Pán Bůh dá!“

(Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské, NLN, Praha 2000)
Staré paměti kutnohorské obsahují ovšem také zajímavé údaje o Kutné Hoře i jejích ději

nách až do roku 1614. Některé části jsou veršované nebo mají podobu dialogu. Autor si dobře 
osvojil hornickou mluvu. Nicméně i pravdivé události z hornické historie Kutnohorska jsou v 
díle smíchány s autorovými výmysly, dohady a domněnkami a s různými tamnějšími mýty, po
věstmi a nepodloženými zprávami nebo přímo s pověrami. Prolínají se zde jak dějiny hornic
tví tak i popisy technologie dolování a různé tehdejší technické názvosloví a hornické a havíř
ské slangové výrazy, které jsou v knize ve formě slovníku:

„Handštan šestnáctý, v dolu Groš zsňatý

1. Ještě rudy zkouší prubíř:
měkčí roštýř.
Stříbro z nich odhání šmelcíř:
čistí prennýř.

2. Barchaníci a kysíří
cány lijí:
farfule řeží mincíří,
pláty bijí.

3. Zmítař je ve vejhni zmítá:
krouží klopíř.
Hejíč, co zlého, odmítá:
rovná štosíř.

4. Lorýří v loru lorují
dílo černé:
pregíří po nich pregují
groše berné.“

(Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské, NLN, Praha 2000)
Kniha je psaná česky a nese přesný název: „Staré paměti kutnohorské pod figurou dvacíti  

drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají) vyobrazených a vypodobněných: 
prácí Jana Kořínka z tovaryšstva Páně Ježíšova kněze. Vytištěné v Starém Městě pražském  
u Jiřího Černocha, léta Páně 1675.“ Knihu v současnosti vydalo  Nakladatelství Lidových 
novin v Praze roku 2000.

JAN LIBERTIN (*1654 – †1724), jezuitský kněz, představitel jezuitského dramatu. Jeho „
Rakovnická vánoční hra“ (cca 1687) řeší, zda se Kristus narodil všem bez rozdílu.

JAN TANNER (*1623 Plzeň – †1694), jezuitský kněz a historik, přítel  Kadlinského, na
psal „Historia urbis Pilsnae“ – „Dějiny rodné Plzně“, které nevyšly a „Historia heroum de 
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Stellis“ pojednávající o historii  Šternberků. Psal také o jezuitském poustevníkovi a misoná
řovi jihozápadních Čech Albertu Chanovském v knize „Muž apoštolský aneb život a ctnosti  
ctihodného pátera Albrechta Chanovského“ (1680, znovu 1683, 1930, 1932). Nejde však o 
objektivní a nestranný pohled. Kniha představuje jezuitu jako ideální, vzorový exemplář, „je
hož  život  a  ctnosti  jsou  pro  všechny  členy  řádu  výzvou  hodnou  k následování.  Páter  
Chanovský je nesmírně zidealizován – krajem neprochází obyčejný člověk, nýbrž spíše anděl  
nebo světec.“ (J. Mikulecký: 31.7.1627 Rekatolizace..., str. 151). Tanner působil hlavně jako 
vysokoškolský profesor v Praze a Olomouci.

JAN VÁCLAV MEZLECKÝ Z PALMOLEVU (*1678 Brandýs nad Labem – † 10.8.1748 
Praha), katolický kněz. Narodil se jako syn hejtmana brandýského panství. Roku 1706 se stal 
farářem v Čelákovicích nedaleko Brandýsu a dosáhl toho, že čelakovická fara byla roku 1713 
povýšena na děkanství. Nespokojil se však jen touto kariérou. Roku 1714 se stal arciděkanem 
v Plzni, 1730 kanovníkem na  Vyšehradě a dvě léta poté – v říjnu 1732 – kanovníkem met
ropolitní  katedrály u sv.  Víta.  Zemřel 10. srpna 1748. Literární dílo  Mezleckého se skládá 
z několika kázání. Vedle kázání „Vinšovaný ouplněk měsíce v temnostech noci“, jež uvádíme 
v našem souboru, jsou známá dnes ještě jeho kázání: „Thymiana pietatis Pii V., tj. pravá pod
stata májové pocty boží“, což je kázání ke cti papeže Pia V., a „Lucerna ardens et lucens, tj.  
svíce hořící a svítící sv. Jan de Regis“, kázání na počest italského světce Jana de Regise.

JIŘÍ IGNÁC POSPÍCHAL (*1634 Polná), křižovník s červenou hvězdou. Řádové sliby 
složil 12. března 1658. Nemaje ještě ani celých třicet let stal se po smrti řádového převora a 
administrátora Wolfganga H. Tilische († 1662) sám převorem a administrátorem. Jako takový 
se hluboko zapsal do dějin svého řádu jednak jeho obnovou v náboženském smyslu, kterou 
dosáhl zavedením přísnější kázně v životě řádových komunit, zdůrazněním řádové chudoby a 
péčí o vyšší kulturní dění v rámci řádového života a jednak jeho hospodářským povznesením, 
uskutečněným namnoze s krajní sebeobětavostí, jež umožnilo řádu vydatněji se zúčastnit také 
stavebního dění českého baroka, například stavbou známého křížovnického chrámu u  Kar
lova mostu v Praze a přilehlého špitálu, kostela v Dobřichovicích, v Tursku, v Hloubětíně, na 
Chlumu a jinde. Není divu, že se řád rozhodl po smrti arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna, 
který spojoval ve své osobě jako všichni jeho předchůdci od doby arcibiskupa M. Medka arci
biskupskou hodnost s hodností velmistra, vzdát se starého zvyku volit velmistra a arcibiskupa 
v jedné osobě a bez ohledu na osobnost nového arcibiskupa zvolili řádoví voliči jednomyslně 
Pospíchala. Jeho osobnost měla značný význam i pro širší národní katolickou pospolitost: Byl 
z členů oné skupiny našeho kléru, k níž patřili Balbín a Pešina – oba jeho důvěrní osobní přá
telé, která udržovala české národní a jazykové vědomí ve zlé pobělohorské době. Miloval svůj 
mateřský jazyk a působil k jeho vzdělávání, kde mohl. Podporoval např.  Peckovského, který 
mu připsal svou „Studnici vod živých“, pečoval o nové vydání života blahoslavené Anežky atd. 
I když sám literárně netvořil – jediné, co se po něm zachovalo, je jeho deník – není pochyby o 
tom, že byl té doby posilou nejednomu jezuitskému literátovi a že jeho literární nápady tvořily 
silný podnět pro široké literární dílo druhých.

JIŘÍ KRUGER (CRUGERIUS, KRUGERIUS) (*1608 Praha – †1671 Litoměřice), jezui
tský kněz, roku 1625 vstoupil do jezuitského řádu v Brně, filozofii a teologii studoval v Olo
mouci a  Vratislavi, působil v jičínské, královéhradecké a litoměřické koleji, v letech 1659 – 
1662 zastával v Uherském Hradišti funkci rektora jezuitské koleje, Balbínův a Pešinův přítel, 
historiografik, napsal  desetisvazkový spis „Sacri pulveres inclyti regni Bohemiae et nobili
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um eiusdem pertinentiarum Moraviae et Silesiae“ – „Svatý prach  vznešeného Království  
českého a jeho urozených součástí Moravy a Slezska“, což je v podstatě rozsáhlý historický 
kalendář, ve kterém jsou vypsány osudy světců spojených s našimi dějinami. Je to jediné jeho 
dílo, které vyšlo tiskem, ale poslední dva svazky dokočil Bohuslav A. Balbín, když roku 1672 
dopsal a vydal 9. svazek a roku 1676 desátý svazek. Od obou jezuitských historiků (Balbína a 
Pešiny) se Krugerius liší svým způsobem práce a jeho dílo se proto liší i svým uspořádáním. 
Zatímco Balbín i Pešina podávají ve svých pracích souvislý vyprávěný sled historických udá
lostí a dějů, „Sacri pulveres…“ jsou jen jakési kalendářové zápisy, přiřazující ke každému dni 
měsíce a roku nějakou událost či více událostí, jež před lety toho dne se (někdy však jen do
mněle) sběhly, aniž se příliš starají o jejich zařazení do širší dějové souvislosti. Při tom si ale 
Krugerius nepočínal nekriticky. Pro tuto stránku jeho práce je příznačný jeho odpor k Hájkovi, 
jemuž dal Krugerius výraz i ve svém listě Pešinovi z 23. března 1664, vytýkaje mu přílišnou 
důvěru k tomuto kronikáři, a kterého si také povšiml později Palacký ve své „Würdigung der 
alten böhmischem Geschichtsschreiber“. Cíle své historické práce vytkl Krugerius v I. svaz
ku svých „Sacri pulveres…“: „byla to jednak myšlenka náboženská, snaha posloužiti svým 
dílem současné práci protireformační v našich zemích, jednak myšlenka vlastenecky národní,  
jež chtěla posunouti slavné činy starých Čechů opět v popředí pozornosti současného evrop
ského světa.“ Krugerius začal psát v latině také obdobný spis: „Saccerimae Memoriae regni  
Bohemiae uti et nobilium ejusdem coronae pertinentiarum Moraviae et Silesiae“ – „Nej
světější paměti Království českého jakož i slavných k téže koruně příslušných zemí Moravy  
a Slezska“, ale zůstal jen v rukopise.

JIŘÍ  PLACHÝ (FERUS),  jezuitský  kněz.  Přeložil  do  češtiny  mnoho  latinských  knih. 
Mnohem více knih však napsal přímo v češtině, převážně s náboženským, mravoučným nebo 
dějepisným obsahem. V roce 1630 vydává svoji knihu „Mappa katolická“, která pojednává o 
obrácení národů celého světa na katolickou víru, dále životy mnohých svatých – sv. Ignáce, 
sv. Františka, sv. Isidora a svatých českých patronů – z nichž naposledy vydané jsou ozdobeny 
rytinami od prokatolického a pak i silně projezuitského malíře  Karla Škréty (1610 – 1674). 
Dále napsal a vydal modlitební knihu „Velký Nebeklíč“ pro ženy, slečny a dívky všeho věku a 
také napsal  a  vydal  vlastní  duchovní  literaturu pojednávající  o stavu duší  v očistci,  o  ne
beských radostech (De coelestibus gaudiis), o pekelných trestech (De poenis inferi), o zázra
cích Panny Marie Svatohorské a o Pouti nejsvětější Panny Marie k Boží krvi v Neukirchenu 
v Bavořích. Svými knihami, pojednáními, spisy a kázáními, které Plachý psal a vydával, horlil 
proti protestantskému způsobu vyznávání Boha, proti světské nemravnosti a uvolněnosti mlá
deže a až do své smrti roku 1659 se svojí literaturou snažil nahrazovat zabavenou a spálenou 
nekatolickou literaturu a přispívat tak k rozšíření a upevnění katolické víry.

JOSEF LAURITSCH (*1686 Praha – †1745), jezuitský kněz. Do jezuitského řádu vstou
pil  roku  1701.  „Obdobně  jako  většina  jeho  řádových  kolegů  působil  zprvu  jako  učitel  
v menších školách, pak šest let řídil misie. V letech 1730 až 1735 byl rektorem jezuitské koleje  
v Uherském Hradišti, v letech 1734 až 1736 byl superiorem ve Staré Boleslavi. V závěru živo
ta působil jako superior na Svaté Hoře u Příbrami a jako ministr jezuitské koleje v Jičíně. At
mosféra uvedených poutních míst ještě zintenzivnila jeho vroucí vztah k Panně Marii; blízkost  
zázračných obrazů, svědectví darů a odložených berlí, pamětní zápisy i vydané knihy popisu
jící zázračná uzdravení, vyprávění jeho řádových kolegů i prostých venkovských lidí – to vše  
vedlo  jeho  život  nejen  k bezmezné  důvěře  v Rodičku  Boží,  ale  také  k pocitu  nekonečné 
vděčnosti za všechna dobrodiní, jež Panna Maria svým ctitelům prokázala. A právě tento po
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cit vděčnosti zřejmě způsobil, že se více jak padesátiletý jezuita bez vlastních literárních zku
šeností pokusil o plošně rozsáhlou oslavu jičínské Panny Marie Rušánské. …Spis jezuity Jose
fa Lauritsch: »První věk Rodičky Boží Rušánské,« latinsky vydaný roku 1743, je dílem v po
rovnání s výše citovanými knihami dosti rozsáhlým.

Zázračný obraz  Panny Marie Rušánské byl  mezi  mariánskými  obrazy uctívanými  v ba
rokních Čechách dosti neobvyklý – pochází zřejmě z Červené Rusi nebo z Ruska. Jakou cestou 
se tato ikona dostala až do jičínského kostela svatého Ignáce, nevíme a nevěděli to ani sami  
jezuité, když obraz ve druhé polovině třicátých let 17. století získali. Josef Lauritsch při pát
rání po historii obrazu nalezl v kronice jičínské jezuitské koleje nepodloženou zmínku o tom 
že obraz byl malovaný asi před 560 lety. Možnosti, že ikonu získal při svém polském tažení  
kníže Boleslav, označil již Lauritsch za »pouhé důmění«. Větší váhu autor přiložil zprávě ko
lejní kroniky o jistém predikantovi (nekatolickém kazateli), jenž ikonu odcizil v kterémsi chrá
mu; obraz pak prý odkázal svému synovi, též predikantovi. »Tento častým na obraz vzezřením 
tak byl vnitř pohnut a Božským světlem osvícen, že odřekna se bludného hlásání, katolickou  
víru přijal a obraz ten jako nejobzvláštnější poctu jednomu faráři, Polákovi jménem Matěji  
Hertze, daroval. Tento pak po některým čase v Doubravici (Dubrovici – poz. M. S.) (které  
městečko asi tři míle od Jičína vzdálené jest) farářem učiněný, seznámil se s pátery z Tovaryš
stva Ježíšova, pak na žádost M. pátera Mikuláše Lancicia ctihodnému páterovi Konradovi  
Stadlhoffer, koleje jičínské rektorovi, mariánský onen poklad pro kostel s. Ignáci odevzdal.«  
To se zřejmě událo roku 1637. První velké procesí s obrazem Panny Marie Rušánské se ko
nalo v létě roku 1643, kdy byla ikona slavnostně přenesena z popovického kostelíka na mari
ánský oltář v kostele svatého Ignáce v Jičíně, na kterém nahradila Švédy ukradený »ctěný ob
raz fogenský«. Nejstarší zmínky o zázračném působení obrazu pocházejí z roku 1648.

Zatímco pro ostatní mariánská poutní místa, ve kterých Lauritsch působil, existovala po
četná literatura popisující dějiny místa a zázraky …, jičínské Panně Marii Rušánské se až do  
třicátých let 18. století věnoval pouze jezuita Johanes Kraus v díle Nigra sed formosa, snad 
vydaném v Praze roku 1713. O podobě Krausova díla dnes nevíme nic – do dnešní doby se  
zřejmě nedochoval jediný výtisk. Spis vyšel buď v minimálním nákladu, nebo nevyšel vůbec –  
pak by ovšem byl mylný Pelcův údaj, ze kterého čerpal i Jungamnn. Ze starších tisků vě
novaných jičínské Panně Marii známe dnes pouze Písničky k Panně Marii Rušánské, jež vydal  
královéhradecký  tiskař  Jan  Václav  Tybéla  roku  1734.  Celý  název  díla  (»Písničky  znova 
tištěné…«) naznačuje, že kniha vyšla jíž dříve – starší vydání však není v Knihopisu českých a 
slovenských tisků vůbec uvedeno; tisk snad byl prvně vydán někdy kolem roku 1710 v souvis
losti s rostoucím počtem poutníků k Panně Marii Rušánské. Nápěvy neznámý autor převzal  
z jiných poutnických písní, například jedna z písní se zpívala jako Ó svatohorská Matko mi
losti… Písničky znovu vyšly ještě roku 1766, opět v královéhradecké Tybélyho tiskárně.

Výše zmíněný pocit vděčnosti a blížící se stoleté jubileum od získání zázračného obrazu  
jezuity přivedlo Lauritsche k myšlence sepsat dílo věnované Panně Marii Rušánské. V prvních 
čtyřech krátkých kapitolách vylíčil dějiny obrazu, popsal jej a zaznamenal všechny jeho zná
mější a urozené ctitele. V poslední kapitole vykreslil velkolepé procesí, které v roce jubilea,  
21. července 1737, směřovalo se zázračným obrazem ze zebínského kostela Všech svatých val
dickou lipovou alejí až do kostela svatého Ignáce. Tyto kapitoly dohromady zahrnují pouze  
asi sedminu textu; na zbývajících 190 stranách se autor pokusil zaznamenat všechna zázračná 
uzdravení, při nichž Rušánská Panna Maria dobrotivě vzhlédla na své ctitele.

Pro vypsání zázraků zvolil Lauritsch chronologickou koncepci – text daleko nejrozsáhlejší  
kapitoly šesté je členěn jednotlivými letopočty, které vlastně nahrazují názvy podkapitol. Zá
zračná uzdravení jsou většinou popsána velmi stručně, mnohdy pouze sumárně: »… vysvobo
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zení jsouce od bolení hlavy: Jan Svoboda, Jan Filippi, Anna Packová, Magdaléna Kryštofová  
a 5 jiných, od otekliny hrdla 1, od klání v bocích 2, od pošetilosti 1, od hryzení v střevách a 
bolesti žaludka 5, od neduhu ramena Jan Rost a jiní 3; od nebezpečenství před a po porodu p.  
Dorota Vrbová a jiných 7, od vyhazování a toku krve 2, od dejchavičnosti 2, od nemoci na
kazlivé 1, od průtrže 1, od klání srdce 1, od vředu na tváři 1, od nebezpečenství zdivočelýho 
koně 1, od kamene Václav Mokrý a jiní dva, od souchotiny Tomáše Blažeka žena, od píchání  
v bocích Adam Haller a ještě 1, od nebezpečenství zahanbení Josef Girgut, od řezavky Martin  
Macháček, od vodnatelnosti Michal Veselý, od ouplavice Matěj Rost,  od náramného kašlu 
Kateřina Filippová,  v potřebě svědomí se  tejkající  spomoženo jedný osobě.« (Část  zápisu  
k roku 1729). Některé zázraky jsou ovšem vypsány poněkud podrobněji.

Formálně Lauritschovo pojetí vzdáleně připomíná vzorně vedenou matriku této doby, ve 
které mnohé zápisy měly podobu značně zestručnělého popisu události, například: »Pohřben 
jest při chrámu Páně ss. Filipa a Jakuba Jan, syn Jakuba Paříka, když otec neopatrností  
chalupu zapálil, i syn zhořel, věku 19 a.« (Ukázka z matriky zemřelých farnosti Libuň u Jičí
na, zápis k roku 1739). Z věcného hlediska je ovšem Lauritschova »matrika« jakýmsi protipó
lem matriky zemřelých, jakousi »matrikou« zachráněných.

Lauritschovo pojetí zázraku je poměrně široké – od vyléčení zadřené třísky až po uzdravení  
z naprosté nehybnosti, od ochrany před rozesmilněným milovníkem až po záchranu při pádu 
pod plně naložený rozjetý vůz. Obdobně jako v ostatní literatuře tohoto druhu převažuje mezi  
zázraky uzdravení slepých, hluchých, postižených bolestmi hlavy, nohou, neštovicemi, lišeji  
apod. Za zázrak byla však považována i pomoc ze sklíčenosti: »Na jistou osobu (jméno a stav  
jeji neví se) z dlouho trvalých mysle tesklivosti blížila se, ano již připadala náramné žalosti  
noc.  Odevšád  se  na  ni  pošmourné  zármutku  mračna  valily  a  smutným  zatměním  srdce  
kormoutily. V tom truchlení vyskytlo se vnitřní příjemné světličko, ano ji napomenulo, že ode  
Dne nepovědomého noci  s hořící  svící  vyžádati  může světlo  mysle.  Následovala  vnuknutí,  
osvític z bílého vosku světlem rušánský obraz, a hned noc zašla, tmy zmizely a jasné utišení  
mysl  občerstvilo.«  (Zápis  k roku  1688  a  1689).“  (Miloš  Sládek:  Zázračná  uzdravení  a  
„dobrotivá vzhlédnutí“ v literatuře českého baroka, sborník příspěvků k české literatuře 17.  
a 18. století, památník národního písemnictví, literární archív, ročník 27, http://www.cent
rumhistorie.cz).

JOSEF PETRÁŠ (PETRASCHUS) (* 19.10.1714 – † 15.5.1772), jezuitský vzdělanec, 
syn generála, odchovanec jezuitské koleje v  Olomouci, vzdělání získal studiem na několika 
univerzitách a četnými cestami po Evropě. Jako pobočník habsburského, avšak osvíceného 
prince a vojevůdce francouzského původu  Evžena Savojského (1663 – 1736), jenž  si uvě
domoval zhoubnost pronásledování protestantů pro hospodářský život habsburského soustátí a 
jenž se  přikláněl  k  myšlenkám náboženské tolerance, se  zúčastnil  vojenského tažení  proti 
Francii v Porýní. V jezuitském řádu nezůstal natrvalo. Zvítězil v něm svodomilující duch a 
rostoucí touha po vědě a vědeckém poznávání. Později se oženil a natrvalo se usadil v Olo
mouci a věnoval se svým zálibám. Říkal si: „Josef, svobodný pán Petráš“. Kromě studiu vše
ho moderního a vědeckého také skládal verše, psal divadelní hry a studoval řeckou antiku. 
Jeho čtyřsvazkové dílo „Arbares“ zachycuje románovou formou dějiny a různé oblasti života 
starých Řeků. Petráš se také stýkal s osvícenci u vídeňského dvora. Koncem roku 1746 byl v 
Olomouci spolu s několika dalšími šlechtici zakladatelem vědecké „Společnosti neznámých 
učenců“ („Societas incognitorum“).  Společnost  měla napřed třináct  a později  šedesát  svo
bodně  myslících  učenců  z celé  Evropy.  Největší  přínos  společnosti  byl  v tom,  že  kromě 
schůzek, na nichž se rokovalo o „učených problémech“, vydávala německy psané „Měsíční  
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výtahy“, které přinášely referáty o knihách a zprávy o událostech ve světě tehdejší vzdělanosti 
ze všech významných míst  Evropy.  Příspěvky byly uváděny bez  podpisu – odtud i  název 
společnosti, která však později roku 1751 zanikla. Petráš také podal roku 1749 návrh na za
ložení Akademie věd ve Vídni, ale návrh byl nakonec zamítnut.

KAREL KOLČAVA (*1656 Praha – † 30.7.1717 Kutná Hora), jezuitský kněz, autor nejmé
ně dvaceti latinsky psaných her s náměty z antiky a z české historie. V 17 letech, v říjnu 1673, 
vstoupil do jezuitského řádu a jako jeho člen vystudoval filosofii a theologii, z nichž obou ve
řejně disputoval. Po skončení těchto studií se stal nejprve učitelem na nižších třídách jezui
tských škol (gramatických třídách) a v této funkci působil šest let, později byl po celých 21 let 
profesorem dvou nejvyšších tříd: „poesis“ a „rhetorica“. Nakonec byl postaven do vedení la
tinských jezuitských škol jako jejich prefekt a šest let zastával i úřad ředitele jezuitského se
mináře. Zemřel 30. července 1717 v jezuitské kutnohorské koleji. Literární Kolčavovo dílo vy
chází především z jeho učitelské činnosti. Jí byly určeny nejen jeho „Exercitationes epicae“ 
(1706), sbírka epických deklamací věnovaná „Musarum alumnis“, tj. žákům latinských jezui
tských škol, jimž měla býti náhradou za nesnadnou četbu klasiků, a jeho „Progymnasmata in 
triplici genere chriarum“ (1708), představující stylistickou příručku pro studenty z rétoriky, a 
zároveň i jim příbuzný jakýsi návod. „Modus conscribendarum epistolarum, item chriarum,  
copiosissimis exemplis illustratus“ (1709) a také sbírka legendických příkladných životopisů 
„Elogia sanctorum et sanctarum“ (1722), psaná výslovně „in usum piae iuventutis“ neboli 
„pro potřebu zbožné mládeže“, ale i jeho nejvýznamnější a nejrozsáhlejší práce, několikasvaz
kové „Exercitationes dramaticae“ (1703 – 1705), která měla být především souborem drama
tických her pro školské jezuitské divadlo. Jen snad jeho „Epistulae familiares“ (z roku 1709) 
se obracely zároveň mimo okruh autorovy školské působnosti na duchovně živou širší ve
řejnost. Tímto úzkým připoutáním Kolčavovy literární práce k jezuitské škole, která se řídila 
velmi pevnými řády a formami, si alespoň zčásti můžeme vysvětlit i její vnitřní charakter zá
vislý velmi zřetelně na literárních řádových předlohách, který se jeví zejména v jeho drama
tických pokusech. Kolčava nejen ve svých – ostatně mělkých – dramatických zásadách, které 
objasnil jednak v úvodu ke svým „Ecercitationes dramaticae“, Jednak v jednom z listů svých 
„Epistolae familiares“, ale i ve své literárně – dramatické praxi, ve svých početných drama
tech (podle něho „melodramatech“) nevybočuje nikde zřetelněji  nad schemata jezuitských 
školních her obvyklá v té době. Námětově miluje scény navenek silně působivé (aniž je však 
dovedl začlenit do příslušné architektury celé hry), miluje zvýšený slovní kothurn až bombast 
a zřejmě se dává unášet i příležitostí k rozvinutí vnějších oslnivých episod na úkor vlastní dra
matické účinnosti. Po této stránce nedosáhl ani svých vzorů, jmenovitě rakousko – italského 
jezuitského dramatika Nicolase Avancinihio, k němuž se, jak se zdá, zvláště upínal. Na druhé 
straně mu však nelze upřít jistého smyslu pro dramatickou barvitost, tématické bohatství i – 
aspoň místy – jistou obratnost a slovní účinnost. Ve své barokní době se těšil veliké slávě, kte
rá mu dovolovala i přes přísná pravidla a řády jezuitského školství vydávat jeho latinské práce 
i mimo hranice vlasti, v Kolíně nad Rýnem, v Lutychu a i jinde. Osvícenecká doba jej příkře 
odsuzovala a bez rozpaků ho zařadila mezi „viros obscuros“ – „muže temnoty“.

KRISTIÁN BOHUMÍR HIRSCHMENTZEL (* 7.1.1638 Frýdek – Místek – † 26.2.1703 
Velehrad), jezuitský kněz, vystudoval filosofii a etiku, působil v  Bolaticích a na  Velehradě, 
spisovatel, který česky a latinsky sepisoval příběhy, pohádky, anekdoty a lidové písně. Tiskem 
mu vyšly dvě knihy.
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MARTIN FABER (* 4.11.1666 Tábor), jezuitský kněz,  spisovatel, který v letech 1703 – 
1716 působil v uhersko-hradišťské koleji.

MATĚJ BARTYS (*1693 Moravská Ostrava – †1770 v Polešovice u Uherského Hradiště), 
cisterciánský  kněz,  kazatel,  básník,  profes  velehradského  kláštera  cisterciánů  a  současně 
profesor arcibiskupské koleje a semináře u sv. Vojtěcha v Praze (1727 – 1733), napsal dvě la
tinská pojednání o racionální filosofii (vydáno v Praze 1724 a 1752) a pojednání o scho
lastické theologii (vyd. tamže 1727 – 1732). V Praze také vydal svoje kázání „Růže nad po
toky vod vsazená“. Roku 1732 se stal farářem v Polešovicích u Uherského Hradiště a tak se 
jeho činnost přenesla opět na  Moravu. Na  Moravě se dochovala druhá sbírka jeho kázání: 
„Pugna felicitatis Moravicae cum infelicitate…“ – „Vojna štěstí moravského s neštěstím“ 
(vyd. v Praze 1734) a přímo v Polešovicích vzniká jeho další sbírka kázání: „Nobilis matris  
ecclesiae  Welehradensis  nobilis  filia  ecclesia  Polessoviensis“  (vyd.  v Praze  1740).  Roku 
1740 se stal Bartys převorem svého kláštera, kde zůstal až do své smrti roku 1770. V jeho lite
rární činnosti převažují kázání.

MATĚJ TANNER (*1630 Plzeň – †1692 Praha), jezuitský kněz, profesor bohosloví a po 
jistou dobu zastával v Praze úřad rektora univerzity. Jako člen Tovaryšstva Ježíšova se Tanner 
stal podvakráte jeho nejvyšším představeným v české provincii a dvakrát byl českou provincií 
delegován do Říma k volbě generála. Neúnavný propagátor uctívání Jana Nepomuckého. Na
psal  např.  knihu „Hora Olivetská“ v češtině o moravském poutním místě  na známé hoře 
Kotouč u Štramberku, kde se v období baroka konala hojně navštěvovaná procesí. Kniha líčí v 
první části historii vzniku štramberské pouti, zasvěcené utrpení Ježíše Krista, a zaznamenává i 
řadu místních pověstí (mnohé z nich souvisí s událostmi tatarského vpádu na Moravu ve 13. 
století). Další části knihy pak přinášejí různorodé texty určené pro poutníky, kteří se vydávali 
po trase křížové cesty na vrchol hory. Součástí textu jsou otištěné modlitby, písně a rozjímání 
s typickými prostředky barokní poetiky. Tématicky jsou texty spojeny s barokními poutěmi a 
celá kniha je určena hlavně pro církevní praxi.

Dále napsal dva obsáhlé latinské spisy o martyrech (mučednících) Tovaryšstva Ježíšova na 
všech kontinentech tehdy známého světa.  Tannerovo literární dílo je rozsáhlé, avšak z něho 
byla vydána jen část. Mnoho jeho textů zůstalo nevydáno v rukopisech. Napsal také dílo: „So
cietas Iesu usque ad sanquinis effusionem militans“ vydané v Praze roku 1675.

MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER (1630 – 1692), jezuitský kněz, kazatel, pedagog jezuitského 
semináře, překladatel a vydavatel. Roku 1669 založil nadaci Dědictví sv. Václava při pražské 
jezuitské koleji Nového Města pražského na vydávání katolických knih v češtině. Nadace byla 
současně nakladatelstvím.  M.V. Šteyer pro tento účel daroval svůj dědický podíl po otci 500 
zlatých a jeho matka  Marie,  novoměstská měšťanka,  800 zlatých.  Tento peněžní  základ a 
vklad do nadace Dědictví sv. Václava časem vzrostl na jistinu 12.176 zlatých, z jejichž úroků 
byly inventářem z bývalé tiskárny  Jiřího Melantricha z  Aventýna (1541 – 1580) vydávány 
v pražské jezuitské koleji věroučné a mravoučné katolické spisy, životopisy svatých, kancio
nály, básně a zvláště pak roku 1715 (podle některých dalších historiků až roku 1717) nový 
překlad  Bible svaté „Biblí Svatováclavská“ a jiné spisy, které byly českému lidu prodávány 
buď levně za mírný poplatek nebo byly rozdávány zcela zdarma. Matěj Václav Šteyer byl sám 
literárně  velmi  aktivní.  Spolu  s dalšími  dvěma jezuitskými knězi  JIŘÍM KONSTANCEM 
(CONSTANTIUSEM) (*1607 Řepín – † 24.3.1673 Praha, jezuitský kněz – původně evange
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lík – a misionář,  jazykovědec, překladatel a autor náboženských spisů, působil v  Březnici, 
Kutné Hoře, Praze, Svaté Hoře, Šternberku a Telči) a JANEM BARNEREM pořídil překlad 
nové Bible svaté, který nazval Svatováclavská Bible a kterou pak také vydal. Nový Zákon v 
roce 1677 a Starý Zákon poprvé v roce 1715. Svatováclavská Bible vychází hlavně z Vulgáty 
a navazuje na starší české překlady, zvláště na Bibli Benátskou z roku 1506 a na protestant
skou Bibli Kralickou z roku 1579 – 1594 (1. vydání) a pak z roku 1613 (2. vydání). Svatovác
lavská Bible měla být hlavním nástrojem jezuitského řádu k vytlačení a nahrazení Bible Kra
lické. Kromě toho vydal  Šteyer pro rozvoj jezuitské kazatelské činnosti sbírku jednotlivých 
„Kázání“ a spis „Postila katolická“. Jeho dalším literárním dílem je „Kancionál český“, který 
jen v letech 1683 až 1764 vyšel šestkrát a který obsahuje více než 850 písní. S jezuitským pá
terem Jiřím Konstancem také napsal a pak sám vydal „Brus jazyka českého“, kde ukazuje na 
úpadek českého jazyka a apeluje na národ, aby nepřejímal cizí slova. Sám napsal a vydal také 
mluvnici  českého  jazyka:  „Výborně  dobrý  způsob  jak  se  má  dobře  po  česku  psáti  neb 
tisknouti“ (Praha, jezuitská univerzitní kolej, blíž mostu, 1668). Mluvnice formou rozpravy 
mezi učitelem a žákem učí správně psát a mluvit česky a k tomu Šteyer používá i přes svou 
nevůli a odpor výtažky z celé Bible Kralické včetně výkladových poznámek překladatelů vy
tištěných na okrajích stránek  Bible. V nadpise tohoto jazykovědného pojednání  Šteyer píše: 
„Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti   Vytažený z české Biblí,  
která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi neka
tolickými jest u veliké vážnosti. Ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se ne
má. Nic méně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji  
vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti, a ten tuto se vykládá a  
hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé  
něho psáti se učiti.   S dovolením vrchnosti vytištěný v Praze v Impresí Universitatis v koleji  
SOCIETAS JESU blíž mostu léta 1668.“  (http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/zacek2.htm).  Kra
lická čeština pak byla použita při překládání a psaní Svatováclavské bible, která z Bible Kra
lické z velké části vychází a čerpá.

Z překladatelské činnosti V. Matěje Šteyera je mezi jezuity známý náboženský spis „Věčný 
pekelný žalář“, který napsal jezuitský kněz Giovanni Battista Manni (1606 – 1682). Překlad 
pochází z roku 1676 a barvitým jezuitským slovníkem ukazuje hrůzy, děs, mučení, trápení, 
křik a zoufalství kacířů (nekatolíků) odsouzených k utrpení v očistci a k pekelným mukám ve 
věčném pekelném ohni za své bludy. Výjevy mohou směle konkurovat dnešní moderní horo
rové filmové tvorbě na stejné téma (např. filmu „Konstantin“). V dnešní době vyšlo toto dílko 
znovu pod stejným názvem. Roku 2002 jej vydalo nakladatelství Atlantis v Brně, má 290 stran 
a jeho ISBN má číslo: 80–7108–224–4. Ve své době byla tato kniha označována za „nejhroz
nější ze všech knih“.

„Pekelní  katané s ukrutnou vzteklostí  hnali  je (bezbožné kazatele – pozn.  aut.) do pece 
tmavým ohněm hořící a plné hadů, od nichž nelítostně kousáni byli. Odkudž zase vyvlečeni  
byvše, uvrženi jsou před vzteklé chrty, kteříž je přeukrutně trhali. A poněvadž ti zlí kazatelé  
nechtěvše lidských hříchů trestati, lahodnými řečmi hříšníkům více pochlebovati nežli kázali,  
tedy čerti jejich ústa smradlavým trusem dotčených chrtů nacpávali a potom jejich jazyky a  
srdce s nepochopitedlnou ukrutností z nich vytrhovali. Predikantům (nekatolickým kazatelům 
– pozn. aut.) pak a kacířům nadto vejš ještě tato pokuta přidána byla, že dotčení chrti jejich  
jazyky a srdce rozkousávali a čerti rozpuštěné olovo, měď a železo s hořící smůlou a sírou jim 
do chřtánu lili.“ (J. Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 42).

Líčení hrůz pekla, vykreslované drastické scény z očistce, detailní popisy utrpení hříšníků a 
mučení kacířů pekelnými metodami nebylo ze strany církve nahodilé. V souladu s Duchovním 
cvičením duchovního tvůrce baroka – Ignáce z Loyoly – tím římská církev demonstrovala svo
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ji sílu a nadřazenost a naprostou nenahraditelnost, nezastupitelnost a samospasitelnost při spá
se člověka a zachránění ho tím před děsy, mukami a hrůzami pekla a zoufalstvím ze zatracení. 
Sadisticky děsila stamiliony svých věřících a pod terorem strachu je držela v zajetí daleko od 
skutečné, vysvobozující pravdy evangelia. „V protireformačním římském baroku měla však ta
ková pekelná poetika závažnější  poslání – měla důraznit  závaznost a jedinou oprávněnost  
římské věrouky a varovat věřící před jakoukoli úchylkou od ní, zejména k zavrženému protes
tantskému kacířství.

Podle  Věčného pekelného žaláře by byl Bůh vlastně zvrhlý sadista, který stvořil lidi jen  
proto, aby jejich naprostou většinu mohl po smrti nesmírně ukrutně mučit. Podle velmi ná
zorných líčení, zjevení svatých a andělů, svědectví lidí, kteří zdánlivě zemřeli a opět ožili ap.,  
se přímo do nebe dostanou po smrti jen jednotlivci, očistcem projde jen malá část hříšníků  
(»jako když se sníh jen trousí«), ale do pekla spadne nejvíce (»jako když se sype sníh«), svě
dectví o pekle představují i hory v Itálii, z nichž šlehá oheň – jsou to vchody do pekla. Každý  
hříšník je trestán na tom, čím hřešil – např. jakýsi muž, který rád pomlouval druhé, neustále  
kousal a vychrchloval vlastní jazyk, jenž mu opět dorůstal. Jiný hříšník ležel na smrtelné po
steli, po svátosti posledního pomazání, jeho duše už už opouštěla tělo na cestu do nebes – v  
posledních okamžicích ještě vzpomněl na prostopášnosti, jež páchal s poběhlými žínkami a 
vše bylo ztraceno – duše musela do pekla. Zvlášť přísný byl Věčný pekelný žalář na zatracen
ce, kteří se neřádně zpovídali – jako několik příkladů uváděl výlučně ženy, které ze studu před  
zpovídajícím knězem zamlčely hříchy, jež spáchaly z chlípnosti. Tak se např. zpovídala jedna  
žena, kterou pozoroval druh zpovědníka. Kdykoli řekla nějaký hřích, vylezla jí z úst ošklivá  
žába a vyskákala z kostela. Když však jeden hřích zamlčela, žáby jí naskákaly do úst zpět a s  
nimi ještě jedna, nad jiné šerednější. Kněží šli za ženou, leč nalezli ji doma mrtvou. Po třech 
dnech se jim zjevila na pekelném draku, okolo hrdla měla omotány dva hrozné hady, kteří jí  
sáli prsy. Na očích jí seděly dvě ošklivé žáby, z úst jí šlehal plamen podobný hořící síře, dva 
chrti trhali jí ruce, v uších měla zaraženy dvě ohnivé střely, po hlavě jí lezly ještěrky. Udi
veným kněžím řekla, aby se jí nebáli, přiznala, že zamlčela při zpovědi nejtěžší hřích cizolož
ství, za to je odsouzena k věčnému trápení. Ukrutní hadi sají její prsy, protože připouštěla  
jejich nečisté dotýkání, střely má v uších, protože naslouchala oplzlým řečem – ostatní trápení  
od povídala dalším prohřeškům. Podobně byly líčeny tresty za jiné hříchy. Velmi podrobný  
slovní výklad provázel mimořádně bohatý obrazový doprovod s ďábly a pekelnými potvorami,  
trápícími hříšníky – takové úrovně a provedení, že se z nich může udělat špatně i člověku dva
cátého století. Kniha, nejvydávanější spis Svatováclavského dědictví, se dočkala trojího vy
dání  (1670,  1679,  1701).  Projevují  se  snahy  omlouvat  její  hrůzný  ráz  tím,  že  se  jednalo  
vlastně jenom o zábavnou knížku lidového čtení (Josef Vašica). Ale i v takovém případě by  
měla mravní i estetickou převahu česká reformace třeba  Historií o bratru Palečkovi  (stále 
velmi oblíbenou českými exulanty) a  jinými  díly  reformačního i  renesančního humanismu 
(Erasma  Rotterdamského,  Havla  Žalanského),  která  nejednou  dovedla  strašení  peklem  a  
ďáblem zesměšňovat (např. Frantovy práva, 1518 či hra Pavla Kyrmezera Komedie česká o  
bohatci a Lazarovi, 1556).

Ale poslání Věčného pekelného žaláře bylo jiné – měl v souladu s požadavky Duchovního  
cvičení Ignáce z Loyoly přispět k tomu, aby si římský věřící utvářel zcela konkrétní představu  
pekla (ale též nebe) s ďábly, věčným ohněm, se všemi smyslovými vjemy zápachů, nepříjem
ných zvuků ap. A Věčný pekelný žalář zdaleka nebyl jedinou knihou tohoto druhu. Jak vypadá 
peklo např. podrobně popisoval (i s uvedením jeho přesných rozměrů, počtem ďáblů ap.) i  
jezuita P. Štěpán František Náchodský ve spise Sancta curiositatis (1707) nebo P. Pavel Axlar 
v Nábožném vůdci (1720), výzvy v těchto knihách, aby každý, kdo chce být spasen a vyhnout  
se peklu, hledal pomoc u římských kněží a ve svátostech, které udílejí, svědčí že byly vědomě  
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zaměřeny na to,  aby strachem podřizovaly věřící  římské věrouce.  Vedle ďábla a pekla se  
strašilo i smrtí, která u. nebyla – na rozdíl od gotického či renesančního pojetí (jaké nalézáme  
i u Komenského) – laskavou vysvoboditelkou z útrap pozemského života, ale hroznou průvod
kyní  do  nejistot  zásvětí  s  hrozbou pekla  či  v  lepším případě  očistce.“  (J.  Fiala:  Hrozné 
doby..., str. 140 – 141).

Kromě překladatelské práce na těchto knihách se  Matěj V. Šteyer podílel i na překladech 
katechismů, které pak v obrovských nákladech vydával a dále na překladech, psaní a nebo jen 
na vydávání mnoha modlitebních knížek, jako například „Zlatý nebeklíč“.

MATĚJ VIERIUS,  jezuitský misonář  a  kněz.  Jeho „Christoslaus aneb Život  Kristova 
Knížete, z něhož každý křesťanský člověk velmi pěkný příklad, vejstrahu a naučení sobě  
vzíti  může… V Praze v impressí  akademické tovaryšstva Ježíšova blíž  mostu skrze Jana  
Kašpara Muxle léta 1689“ řeší vzor katolického panovníka a šíření katolické křesťanské víry. 
Děj je vymyšlený a obraz katolického panovníka Kristoslava je nadnesený a zidealizovaný. 
Obsahem je boj Kristoslava proti nekatolíkům, zvláště proti  evangelíkům,  luteránům,  kalvi
nistům, husitům a dalším protestantským směrům. Do pověrami nabitého děje o katolizaci vy
bájené  země  jsou  vkládány  jednotlivé  jezuitské  argumenty  proti  učení,  opodstaněnosti  a 
samotné existenci nekatolíků, kteří jsou Bohem a knížetem Kristoslavem „po právu a zaslou
ženě“ trestáni pro svoji tvrdohlavost a nepřijímání „katolické křesťanské víry“ jako té jediné 
pravé a spasitelné. Celá kniha řeší prostřednictvím vymyšleného děje plného „Božích zázraků 
na pomoc knížeti“ spor mezi „pravou Kristovou katolickou vírou“ a mezi vírou protestant
ských odpadlíků.  Bůh podle  Vieriusova vyprávění  působí  zázraky vždy na  podporu  kato
lizačního  úsilí  Kristoslava  a  k zahanbení,  pokoření  a  poražení  protestantů,  kteří  jsou  zde 
pokládáni za největší nepřátele knížete Kristoslava i samotného Krista. Děj se prolíná s Vieru
sovými kázáními a úvahami, které vkládá do úst Kristoslava, o rozdílu mezi katolickou a ne
katolickou vírou, o rozdílu přijímání pod jednou způsobou nebo pod obojím, o spasitelnosti 
prostřednictvím katolické církve a o dalších věroučných článcích a bodech římskokatolického 
katechismu a věrouky. Při svém argumentování  Vierius používá citáty z Bible, z nichž však 
vyvozuje závěry výhradně na obhajobu a na podporu katolické víry. Např.:

„Jiný dí: Jest sedmdesáte sedm vír, a každý v své víře spasen bude: ano ze všech národů  
bude sobě vybírati vyvolené své Pán Bůh. Kdož to praví, že jest tolik vír? Která baba? Kde  
jest to psáno? Co praví s. Pavel? Jeden Pán, jedna víra, jeden křest (Ephes. 4). Jedna tedy 
jest víra pravá a spasitedlná, které, kdo nemá, bude zatracen, byť se domníval, že ji má. Jako  
kdyby se někdo domníval, že jest pokřtěn a nebyl by křtěným, pro své domnění nebyl by spa
sen, nebo by křtu neměl, tak ani luterán, ani kalvín nebude proto spasen, že se domnívá, že má 
pravou víru, nebo jí nemá. A poněvadž jest jedna toliko víra, ne každý v své víře bude spasen.  
Ano žádný v své víře nebude spasen, ale v Kristové. Co jest mi po vaší víře? Po vašem zdání?  
Po vaší tvrdé hlavě? Vaše víra proti víře Boží jest nevěra. Co jest mi po vaších vírách; vaše  
víry nejsou víry, ale brány pekelné, podle onoho Písma, které dí: Ty jsi skála a já na té skále  
vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou ji (Math. 16). Nazývá sekty vaše bránami  
pekelnými, nebo jako se do města bránami vchází, tak se do pekla jde skrze ně. A měl ďábel  
posavád takových bran nemálo, nebo jich Stanislaus Rescius až do léta 1595 přes dvě stě na
četl. A bojovaly všecky proti církvi, dokud nepadly, jakož i dosavád bojují, které pozustaly. Co 
jiného zajistě skrze brány vlastní mluvě, rozumí? Ne ďábly, nebo oni jsou vězňové pekelní a 
náhončí. Ne tyrany, poněvadž oni dávno zahynuli, ne pak brány pekelné, a oni svatým učed
lníkům nebe otevřeli.  Ne hříchy, nebo ti jsou tíží,  která hříšníky tlačí a strká do bran pe
kelných, a klíčemi, kteří lidem otvírají peklo; a ne proti církvi, ale proti Bohu bojují. Pakli  
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něco jiného skrze brány vlastněji rozumíš, pověz a jmenůj to. Naproti tomu víra křesťanská 
katolická aneb všeobecná (nebo jako meč a kord jest jedna věc, tak to slovo: katolická a  
obecná celému světu jest za jedno) jest bránou nebeskou všem národům katolickým, ač i z ka
tolíků ne všichni spasení budou. Protož Pán Kristus bude vybírati vyvolené své ze všech sice  
národů, ale ne tak, jako ty tomu rozumíš. Ne ze všech sprosta národů (nebo jsou národové ne
znající Boha živého a pravého), ale ze všech národů křesťanských katolických. …Již jsem řekl,  
že jedna víra toliko jest dobrá, pravá a spasiteldlná. Jako bohů není více, ale jest toliko jeden  
Bůh, tak není více vír, ale jedna víra; z víry pak zlé na dobrou víru, ze zlé cesty na pravou pře
jíti dobré jest a potřebné všem. … Však sám s. Pavel byl katolíkem, a abych tvým slovem mlu
vil, Římanem, nebo byl měšťanem římským, protož když ho v Jeruzalémě chtěli mrskati, řekl:  
Sluší-li vám člověka římského a neodsouzeného mrskati (Act. 22)? A byl s. Pavel víry římské,  
což sám svědčí, když v epištole k Římanům v rozdilu prvním tak to píše: Žádám viděti vás,  
abych vám udělil nějakou částku milosti duchovní k potvrzení vás, to jest, abych spolu z vás 
potěšen byl skrze tu víru, která nám společná jest, vaši i mou (NB), která nám společná jest.  
Měli tedy Římané tu víru, kterou měl s.  Pavel, a s. Pavel tu, kterou měli Římané. Protož,  
marnotratný synu, vstaň a navrať se k otci svému, jako i k matce své. Navrať se k ní, neodklá
dej, které spustiv se zašel jsi do daleké krajiny, nebo daleko jsi zabloudil a od Boha se vzdálil,  
když jsi od církve Boží křesťanské katolické odpadl. Proč hladem mřeš? Neníť ani těla, ani  
krvé Páně, leč v církvi Kristově křesťanské katolické? Protož abys tam, kde jsi pro nedostatek 
toho chleba nebeského nezahynul, hladem neumřel, vstaň. Co meškáš? Pospěš, co odkádáš?  
Nebuď prosím, podobný tomu, který chce i nechce vstáti, protož se vrtí na loži: ale skoč a  
navrať se k matce, to jest k církvi, která tě skrze křest zplodila. Neníť spasení leč v církvi Boží  
křesťanské katolické, protož jako kdo v čas potopy v korábu nebyl, zahynul, tak kdo v církvi  
Boží neumře, zahyne na věky (s. Cyprián, De simpl., prael.). Církev jest tělo, Kristus hlava.  
Protož kdo v tom těle není, jest jako oud odřezaný. Kdo od církve křesťanské katolické jest od
loučen, jakkoli dobře a chvalitebně jest živ, pro ten samý hřích, že se od jednoty Kristový od
loučil, nebude míti života věčného, ale hněv Boží zůstává nad nim (s. Aug. epi. 152, ad Bo
nifác. comit.). Salus extra ecclesiam non est: Neníť spasení kromě v církvi (s. August., De 
babptis, contra Donat, 1, 4, c. 17). Svatá všeobecná církev praví a tvrdí, že nelze dojíti spa
sení, leč v ni, a že žádný z těch, kteří jsou vně, nebude spasen (s. Gregor. lib. 14, Moral., c. 2).  
Habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem: Nebude míti Boha za otce,  
kdo církve nemá za matku a neposlouchá jí (s. Cyprián. De simp., prael.), a dokládá: Kdokoli  
a jakýkoli jest ten, není křesťanem, kdo není v církvi Kristový (epost. 52). Quicunque extra 
hanc domum agnum comederit prophanus est: kdokoliv ne v tomto domu, to jest ne v církvi  
Kristové křesťanské katolické, ale jinde beránka jí a Boha hledá, bohaprázdný jest (s. Hieron.  
ad Damasum, epist. 57).“ (Česká literatura doby baroka – sborník příspěvků k české litera
tuře 17. a 18. století, památník národního písemnictví, literární archív, ročník 27, M. Vie
rius: Christoslaus aneb Život Kristova Knížete,…, Praha, 1994).

Kniha zároveň prostřednictvím činů knížete Kristoslava nejen schvaluje, ale přímo doporu
čuje a vyvyšuje násilné a donucovací metody katolizace stejně jako žaláře a smrt všem, kteří 
nepřijímají katolickou víru a neuznávají samospasitelnost katolické církve. Z textu lze jasně 
vnímat propagandu fanatické víry v římský katolicismus a ponižování protestantů.

MELCHIOR HANEL (* 6.1.1627 Kroměříž – † 31.10.1689 Olomouc), jezuitský kněz, do 
řádu vstoupil  roku 1647,  jezuitský filosof,  studoval  také matematiku  a  fyziku na  pražské 
univerzitě, potom přednášel etiku, logiku a metafyziku na olomoucké univerzitě. Sepsal něko
lik filosofických úvah a pojednání.
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TOMÁŠ JAN PEŠINA Z ČECHORODU (* 19.12.1629 Počátky – † 3.8.1680 Praha), řím
skokatolický kněz s jezuitskou výchovou a vzděláním, vysvěcen 4. května 1654 na obyčejné
ho kněze, kanovník metropolitního pražského kostela, historik, který psal hlavně česky a žil 
napřed v Čechách a pak na Moravě. Nižší jezuitskou školu a jezuitské gymnázium vystudoval 
v blízkém  Jindřichově Hradci,  v Praze pak od roku 1648 studoval u jezuitů filosofii a po 
skončení i  teologii.  Již  po dvou letech získal titul  bakaláře teologie a roku 1653, skončiv 
teologii, byl vysvěcen na kněze. Svou životní dráhu duchovního začal jako kaplan a po dvou 
letech byl děkanem v Kostelci nad Orlicí, kde krátce před ním působil Balbín. Už tehdy se za
býval historií a svou první historickou práci napsal o vzniku a vývoji křesťanství v Čechách, 
která se však nedochovala. Ale již roku 1657 odchází – osmadvacetiletý – jako děkan do Lito
myšle, roku 1658 se stává vikářem východní části chrudimského kraje a přibližně v téže době 
se mu dostává povýšení do šlechtického stavu, při němž si zvolil predikát „z Čechorodu“ a 
svůj erb. Tím se však jeho rychlá kariéra, jíž nejvíce vděčil patrně svému nadbyčejnému na
dání, jež se osvědčilo už za jindřichohradeckých studií veršovanými pokusy v humanistické 
latině  „De  bellis  intestinis  iuventutis  Novodomensis  inter  studiosos  et  mechanicos“, 
„Colloquium Munduli et Mariani super visitationem Beate Virginis“ aj. dílky, zdaleka nevy
čerpala. Roku 1663 se mu dostalo kanonikátu na Vyšehradě, roku 1664 kanonikátu v Litomě
řicích a roku 1666 opouští  Litomyšl,  z níž mezitím vytvořil  důležité středisko duchovního 
života v zemi (hlavně ve spolupráci s tamním knihtiskařem Janem Arnoltem z Dobroslavína) 
a jako kanovník svatovítské kapituly se usazuje v Praze. Byl to hlavně tehdejší královéhra
decký biskup a pozdější arcibiskup pražský Matouš Sobek z Bílenberka a také a první litomě
řický  biskup  Maxmilián  Rudolf  Schleinitz (1605  –  1675),  kdo  mu  dopomohli  k místu 
kanovníka svatovítské kapituly. Když se pak  Sobek roku 1668 stal pražským arcibiskupem, 
byl  Pešina v dubnu 1670 jmenován oficiálem a generálním vikářem a ještě téhož roku byl 
zvolen – patrně zase na Sobkův pokyn – kapitulním děkanem u sv. Víta. Po čase se ovšem So
bek, jehož poněkud panovačná povaha nenalezla patrně v Pešinovi nástroj tak ochotný, jak byl 
očekával, se svým kapitulním děkanem, hájícím starých zvyklostí a práv katedrálního kostela, 
rozešel, a dokonce překazil Pešinovu volbu být proboštem svatovítské kapituly. Ale ani to ne
zastavilo životní postup „vlasteneckého“ preláta, který se mezi tím stal císařským radou a 
falckrabětem (comes palatii). Po Sobkově smrti (1675) byl Pešina jmenován Leopoldem I. bis
kupem  smederevským,  což  sice  bylo  jen  biskupství  titulární,  nicméně  v očích  soudobé 
společnosti to nepochybně znamenalo jeho další vzestup. A byl by snad ještě stoupal dále – 
zvláště díky přízni, kterou si získal u císaře  Leopolda I. už roku 1673 dedikací svého spisu 
„Phosphorus  septicornis,  stella  alias  matutina,  hoc  est  sanctae  meropolitanae Divi  Viti  
ecclesiae Pragensia maiestas  et  gloria“,  což  jsou  pamětihodnosti  Svatovítské katedrály v 
Praze a kterou značně rozmnožil za panovníkova pobytu v Praze roku 1680 – kdyby jej byla, 
v mladém věku, nebyla zastihla smrt. Zemřel roku 1680 uprostřed morem zničené Prahy.

Literární Pešinovo dílo se velmi těsně podobá svými duchovními základy dílu Bohuslava 
Balbína, s nímž ostatně už od padesátých let byl Pešina poután vřelým přátelstvím. Balbín mu 
také adresoval  svoji  slavnou „Obranu jazyka slovanského“.  I u  Pešiny to  byla  především 
touha nechat znovu ožít mizející svět minulosti, která ho vedla k jeho historické práci. Ještě 
však jasněji než u  Balbína je tato láska k minulosti od počátku spojena s láskou k českému 
jazyku jako k nejpřednějšímu odkazu předchozích národních pokolení. Své první historické 
dílo napsal jako děkan v Litomyšli. Tam se ve svém psaní zaměřil na Moravu a rozhodl se vě
novat moravským dějinám. V češtině napsal dílo „Prodromus Moravographiae, to jest Před
chůdce Moravopisu“ (1663), což je osnova moravských dějin a základy moravské historie a 
současně i stručné politické dějiny  Moravy. Daleko větší ohlas než „Prodromus…“ měl ve 
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své době Pešinův latinsky psaný letákový traktát o turecké otázce, který měl vybudit nadšení 
do boje proti Turkům: „Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae, Hungaria flamma belli  
Turcici ardens“ (1. vydání 1663, 2. vydání 1664), v němž vylíčil dějiny tureckých výbojů, 
jejich nebezpečí pro celou  Evropu a končil plamennou výzvou ke sjednocení všech evrop
ských národů ke společnému boji proti Turkům a proti hrozící turecké nadvládě. Tento spis vy
šel ještě několikrát a získal  Pešinovi dobré jméno na veřejnosti i u dvora. Někdy přibližně 
v této době získává šlechtický titul a svůj erb a zřejmě si sám vybírá vlastenecky znějící přído
mek „z Čechorodu“.  Moravské katolické stavy ho jmenovaly moravským historiografem a 
v roce 1663 byl jmenován čestným litoměřickým a vyšehradským kanovníkem. O tři roky poz
ději 1666 se stal kanovníkem metropolitní kapituly u sv.  Víta v Praze a v roce 1670 gene
rálním vikářem, kapitulním děkanem a císařským radou. K oslavě svatovítské katedrály, kte
rou si velice oblíbil, napsal latinský spis o dějinách a pamětihodnostech katedrály „Phospho
rus septicornis,…“ a pak jeho latinský doplněk vyprávějící  o nálezu relikvií  sv.  Merkuria 
v téže katedrále: „Thesaurus in lucem protractus. S. Mercurius“ (vyd. 1675). Avšak jeho 
hlavním a nejrozsáhlejším dílem je latinsky napsaný spis „Mars Moravicus sive bella horrida  
et cruenta… quae Moravia hactenus passa fuit“ (1677) (dnes zkráceně: „Mars Moravicus“ 
– „Mars na Moravě“), což jsou dějiny válek na Moravě, neboť autor pojímá dějiny Moravy 
od 12. století hlavně jako dějiny moravských válek. První díl končí rokem 1526 a tiskem vyšel 
v roce 1678. Druhý díl  je dotažený do roku 1632 a zůstal  již  v rukopise.  Autor si  ovšem 
v tomto díle vymýšlí a příliš kombinuje, a proto jako historik není spolehlivý. Podobně jako u 
Balbína, i v Pešinově práci se pojí katolické, protireformační pojetí dějin s láskou k českému 
jazyku, k rodné zemi a k jejím některým částem a historickým faktům slavné minulosti. Ve 
svém vlastenectví k českému národu je Pešina dokonce horlivější, než je tomu u Balbína. Jak 
horlivě se Pešina ujímal práv své mateřštiny, je vidět z podnětů a podpory, které poskytoval 
českým psaním – ať už to byl překlad  Taffernerova popisu cařihradského poselství hraběte 
Leslia z roku 1665, dále „Brus jazyka českého“ Jiřího Konstance nebo Arnoldem z Dobrosla
vína vydané české „Martyrologium aneb Pašionál svaté římské církve“ roku 1676 aj. a lze to 
vysledovat i z jeho úřední činnosti, v níž velmi horlivě dbal na to, aby čeština nebyla nikde 
v církevním životě vytlačována ze svých pozic. Po této stránce byl Pešina patrně jednou z nej
významnějších opor barokního národního katolického života v druhé půli  17. století.  Díky 
svému organizačnímu talentu vytvářel a po sobě pak zanechával stále aktivní kulturní středis
ka, jakým byla například tiskárna a nakladatelství Jana Arnolda (nejprve v Litomyšli, později 
v Praze) a zároveň udržoval pevné, přátelské spojení s dalšími lidmi podobného smýšlení – 
Balbínem, Crugeriem, Tannerem a dalšími. A byl to také on, kdo povolal do Čech slovanské 
pavliánské mnichy a založil jejich klášter v Obořišti, „abychom k vyvýšení národu slovanské
ho ve cti, životě, mravech a učení vzpruhu dáti mohli“ (Zdeněk Kalista: České baroko – po
známky životopisné, ELK, 1941), nebo kdo v závěti ustanovil majetkový základ nadace sva
tovítského chrámu pro altaristy z řad Čechů a  Moravanů nebo Poláků,  Chorvatů a  Slováků, 
v krajním případě Belgičanů či Italů a apeloval na ně, aby se „modlili za zachování českého 
národa a aby český národ na pevno choval chrám sv. Víta ve své paměti“. Dne 3. srpna 1680 
podlehl morové epidemii.

TOMÁŠ XAVERIUS LAŠTŮVKA (LAŠTOVKA) (* 6.3.1688 Hlučín – † 14.2.1747 Brno 
/hradišťská matrika zaznamenává jeho datum úmrtí 31.1.1747, biografický slovník Slezska a 
severní Moravy zase jako místo úmrtí uvádí Uherské Hradiště/), katolický kněz, česky napsal 
jediné dílo: Čtvrtý článek katolické víry, v němž je shrnuto jeho 84 kázání. Dílo vyšlo po jeho 
smrti v Trnavě. Působil v Uherském Hradišti a Radikově.
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VÁCLAV  FRANTIŠEK  KOCMÁNEK (KOZMANECIUS nebo  též  KOZMANIDES) 
(*1607 Čáslav – †1679 Praha),  konvertita,  bakalář  pražské univerzity,  kantor,  učil  ve vý
chodních Čechách, pak působil v Praze. Po Bílé hoře neemigroval, ale přestoupil roku 1627 
na římské katolictví. Po skončení studia na pražské univerzitě dosáhl hodnosti bakaláře a šel 
učit. Byl kantorem v Německém Brodě, v Ledči a v Praze u sv. Petra na Poříčí, od roku 1644 
rektorem kůru u sv. Jindřicha a konečně roku 1650 dostal se co rektor k sv. Štěpánu, kde 
setrval až do pozdního věku. Zemřel na odpočinku jako vážený měšťan pražský, který, oženiv 
se roku 1640 dosti bohatě s Alžbětou, dcerou měšťana Fialy, mohl ve své závěti odkázat celý 
dům ke kostelu sv. Jindřicha. Dramatik a básník, napsal například divadelní hry „Kratochvi
lná komedie“, „Jiná o tří sedlácích“ či „Actus pobožný o narození Syna božího, Pána naše
ho Ježíše Krista“ (dnes zkráceně: „Narození Páně“), „Verše, kteréž přináležejí ad instru
menta passionis Christi k cvičení a říkání jich mládeže v Velký pátek aneb na Velikou noc“ 
nebo řadu básní, např. „Naříkání a pláč sprostných a ubohých sedlákův českých“ a dále ko
ledy, písně, dětské říkánky k církevním svátkům a událostem nebo také historické skládanky o 
třicetileté válce a další. Celkem se dochovalo jeho sedm interludií, neboli meziher či frašek 
komediálního charakteru. Skládal i dramatická intermedia, např.: „Intermedium kratochvilné 
o sedlském hňupu, chtějícím žákem býti“, „Intermedium o ženě sedlské, hladem stonající, a  
o muži, o zdraví její se starajícím“, „Intermedium de duobus rusticis rixantibus de lana 
caprina“ a „Intermedium kratochvílné o krobiáních, o urozenost se nesnadnících“. Ale psal 
i  historická pojednání, např. kratičký spisek, týkající  se českého odboje z roku 1618: „Su
movní  krátké  sepsání  o  hrozné válce,  kteřáž  se  léta  Páně  1618 v české  zemi  začala  a,  
v Praze svůj počátek vzavši, též také tu původem Pána Boha všemohoucího skončení svému 
přišla, a to léta Páně 1648“ nebo další: „Závěrek téhož Václava Františka Kozmanecia na  
tuto válku třidcetiletní učiněný“, „Relací, jak jest se při vzetí Menšího města pražského a  
potom dále následujících dnův při obležení Starého a Nového města [1648] dělo“, „Spis ža
lostivé památky o zkažení skrze oheň veliký díl slavného Nového města pražského 1653“. 
Do této kategierie patří i historické písně nebo básně s historickým obsahem (např. o  Vald
štejnově smrti nebo „Pater noster rusticorum“).

VÁCLAV JANDIT byl dlouho naší literární historiografií považován za jezuitu. Josef Vaši
ca však přesvědčivě ukázal, že nebyl členem Tovaryšstva Ježíšova, nýbrž světským člověkem. 
To také patrně způsobilo, že se nám nedochovaly žádné bližší zprávy o jeho životě, jenž by 
byl patrně jinak – v rámci početných jezuitských nekrologů – býval aspoň ve svých hlavních 
rysech zachycen. Vše, co oněm víme, je jen to, že byl členem dvora posledního toskánského 
velkovévody z rodu Medici, Jana Gastona, kterému – jakožto prý milovníku českého jazyka – 
věnoval svoji mluvnici „Grammatica linguae Boemicae“ vydanou roku 1704 (a pak znova 
v letech 1705, 1715, 1739 a 1753). Tato mluvnice je zejména pamětihodná svojí předmluvou 
úzce připomínající Balbínovy apologetické spisy respektive jejich myšlenkový proud. Jinak se 
autor ve svých pravidlech staví do úlohy badatele sledujícího krásnou literaturu českého ba
roka, nicméně většinou čerpá ze starších spisů toho druhu u nás, hlavně z Balbínových „Veri
similia humaniorum disciplinarum“.

VÁCLAV KAREL HOLAN ROVENSKÝ (*1644 Rovensko pod Troskami ve statku „pod 
Kamenici“ – † únor 1718 Rovensko), jezuita, literního vzdělání nabyl ve svém rodišti pod ve
dením tamního rektora  Samuela Kutnohorského,  hudebního vzdělání  u  tamního varhaníka 
Václava Peregrina Turnovského. Obojí vzdělání prohloubil poté studiem u jezuitů v Jičíně, 
kam ho jeho otec, rychtář a člověk, jak se zdá dosti zámožný, poslal. Od roku 1662 vystupuje 
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jako učitel hudby (ludi magister) ve svém rodišti, roku 1664 se stal varhaníkem při tamním 
chrámu. Na čas opustil  Rovensko, aby se stal varhaníkem v Turnově, pak se zase vrátil, ale 
roku 1668 znovu opouští rodné město – proti vůli své vrchnosti – a utíká do Prahy. V Praze 
dostal někdy kolem roku 1671 místo varhaníka a kapelmistra kolegiátního chrámu sv. Petra a 
Pavla na Vyšehradě. A zde také vydal roku 1693 svoje neznámější dílo „Capella regia musi
calis.  Kaple královská zpěvní“.  Ale ani  v Praze neklidná  Holanova povaha nevydržela  na 
pevno. Ještě před rokem 1693 navštívil Itálii, aby poznal tamní hudbu, po té se někdy koncem 
devadesátých let uchyluje jako poustevník do poustky na hrad Valdštejn v rodném Turnovsku a 
od  roku 1704 žije  zase  v Rovensku,  zabývaje  se  amatérsky kamenictvím.  Zemřel  v únoru 
1718. Umělecky zabíhal  Holan do nejrůznějších oborů. Kromě hudby se zabýval i literární 
tvorbou. Nejde však bezpečně rozlišit,  co je ve velké  kancionálové sbírce „Capella Regia 
Musicalis“, jež představuje sbírku rozličných cizích i vlastních textů, jeho vlastním výtvorem 
a co je sem převzato. Také se zabýval poezií. Nashromáždil sbírku básní, v níž je i tehdejší 
duchovní poezie od neznámých autorů.

VALENTIN BERNARD JESTŘÁBSKÝ (*1630 Moravská Ostrava – † 26.12.1719 Vever
ská Bítýška), jezuitský kněz, kazatel, spisovatel, magistr filosofie a teologie. Studoval v Hra
dišti u jezuitů (u jezuitského kněze Martina Lassoty). V letech 1656 až 1657 studoval rétoriku 
u jezuitského kněze Jiřího Krugera. 1665 – 1667 byl římskokatolickým farářem ve Střelicích 
u Brna, 18. března 1667 přešel na faru do Veverské Bítýšky, kde působil 53 let jako kněz až do 
své  smrti.  Zde  napsal  většinu  svých  děl.  Ve  svém  farním  okrsku  přispěl  velikou  měrou 
k upevnění a rozšíření katolické víry na Moravě. Ve svém díle se věnoval především homileti
ce a naučným dílům, často čerpal od jezuitských autorů (např. mezi spisy, z nichž Jestřábský 
čerpal,  uvádí  také  jesuity  Malobitského Domus  Aeternitatis,  český  Dialogus  S.  Gregorii  
Papae a Šimona Lomnického „Pharetra cupidinis, quo ad interpretationem historiae Boëmi
cae tantum”. Spis obsahuje 364 stran), psal latinsky a česky. V latině sepsal dvě knihy kázání 
pro kněze své diecéze, aby podle nich kázali prostému moravskému lidu na venkově: První z 
nich se nazývá: „Opus novum tripartitum concionum moralium... ad captum simplicis po
puli accommodatarum”. Je vydáno ve třech foliových dílech (str. 853, 724, 835) v Brně u 
Jana Fr. Svobody roku 1712. Druhou sbírku kázaní vydal Jestřábský v Brně (a Vídni) u Jiřího 
Lehmanna roku 1717 pod názvem „Concionator extemporaneus seu doctrina moralis per mo
dum concionum in omnes dominicas et festa totius anni distributa et pro captu simplicis po
puli  compendio,  una  cum  exhortationibus  catechisticis,  funebribus  et  nuptialibus 
conscripta...“. Tato sbírka je jakýmsi doplňkem první sbírky a obsahuje kázaní, která nebyla 
přijata do oné větší sbírky. Je rozdělena na čtyři části. První díl je věnován Janu Sarkandrovi  
ze Skočova. Latinské sbírky tvoří dohromady římskokatolickou věrouku a komentáře ke všem 
římskokatolickým svátkům a výročím, aby podle nich mohli všichni věřící vést pobožný život 
a dosáhli tak spasení. Se sbírkami mu pomáhali olomoučtí kanovníci a kněží. 

Jeho české spisy se naopak zaměřovaly na prostý venkovský lid. Velké množství jich vydal 
anonymně pod označením: „jeden farář dioecesis Olomucensis, Moravo – Ostravský“ a roz
dával je zdarma. Je pochován před hlavním oltářem kostela Svatého Jakuba ve Veverské Bí
týšce. Zároveň je čestným občanem Veverské Bítýšky. Nejobsáhlejším dílem V.B. Jestřábského 
je „Vidění  rozličné sedláčka sprostného“ (Opava,  1719),  které  je  rozděleno do 37 samo
statných vidění. Mezi jeho česká díla patří:  Knížka pobožná o svatých anjelích (Olomouc, 
1699), Stellarium novum, tj. knížka pobožná o blahoslavené Panně Marii (Olomouc, 1701), 
Kazatel  domácí  proti  sedmi  hlavním  smrtedlným  hříchům (Brno,  1709),  Colloquium 
parthenium super canticum B. V. Mariae Magnificat, t.j. Rozmlouvání duchovní svatého 
Josefa s blahoslavenou Pannou Marií na její píseň „Magnificat“ – „Velebí duše má Hospo
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dina” atd. (Brno, 1710),  Colloquium ss. senum super canticum s. Simeonis, t.j.  Rozmlou
vání duchovní svaté Anny, prorokyně, se svatým Simeonem na svatou píseň jeho: „Nyní  
propuštíš  služebníka  svého“  atd. (Brno,  1711),  Katechismus  domácí (Olomouc,  1715). 
Všechny  Jestřábského spisy oslavují či apelují výhradně na spasení skrze římskokatolickou 
církev a na poslušnost římskokatolických článků víry u prostých lidí zvláště Moravanů.

VAVŘINEC SCHOLTZ (* 5.8.1664 Hlohov – † 10.12.1716 Kutná Hora), jezuitský kněz, 
autor teologických spisů a ředitel uhersko-hradišťské koleje v letech 1708 až 1711.

Sami jezuité uvádí na svých stránkách následující seznam spisovatelů, kteří působili v po
bělohorské době a kteří byli přímými členy jezuitského řádu: Antonín Koniáš (misionář), An
tonín  Martinec,  Bedřich  Bridel (misionář),  Bohuslav  Balbín (misionář),  Bohuslav  Boček, 
Daniel  Ignác  Nitsch,  Fabián  Veselý,  Felix  Kadlinský,  František  Doudlebský,  František 
Dubský,  František Heilmann,  František Kropf,  František Muška,  František Švenda,  Jakub 
Beskovský,  Jan Barner,  Jan Drachovský (misionář),  Jan Hubálek,  Jan Chmela,  Jan Kleklar 
(misionář), Jan Kořínek, Jan Košticius, Jan Kroh (misionář), Jan Libertin, Jan Spěváček, Jan 
Suchius, Jan Svoboda, Jan Tanner, Jan Trutnovský, Jiří David, Jiří Konstanc (misionář), Jiří  
Plachý,  Jiří Rektoris,  Jiří Stengel,  Josef Hán,  Josef Laurič,  Karel Josef Khun,  Karel Maget, 
Krištof Lupius (misionář),  Leopold Fabricius,  Leopold Svojský,  Matěj Tanner,  Matěj Václav 
Štayer (zakladatel Dědictví sv. Václava), Matěj Vierius, Max Větrovský, Ondřej Modestin, P. 
Kotel,  Stanislav  Vydra,  Tobiáš  Arnold,  Tobiáš  Čakrt,  Tomáš  Černohorský,  Václav  Jandyt, 
Václav Leonhard,  Václav Plevňovský,  Václav Stařimský,  Vojtěch Chanovský (misionář),  Voj
těch Martinides (misionář), Vojtěch Šebestián Berlička.

–––––––

K nejznámějším barokním tvůrcům 17. až 18. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
v oblasti hudby, malířství, stavitelství, sochařství a řezbářství, kteří posloužili jezuitské „Boží  
slávě“ a především katolizaci země a kteří byli buď sami členy jezuitského řádu (většinou 
jako laikové) nebo byli dobrovolnými spolupracovníky, obdivovateli a aktivními sympatizanty 
jezuitů nebo byli tehdejším jezuitským režimem přinuceni sloužit katolickému systému a ka
tolické vládě, patří například:

HUDEBNÍCI:
Adam Václav Michna z Otradovic (c.v. nahoře u literatury).
Bohuslav Matěj Černohorský (* 16.2.1684 Nymburk – † 1.7.1742 Graz, Štýrský Hradec, 

Rakousko), teolog, minorita od roku 1703, knězem od roku 1708, varhaník v Assisi, v  Pa
dově, v Praze, Horažďovicích, ofertorium Quare Domine, moteto Laudetur Jesus Christi, var
haní fugy, Regina Coeli, litanie, nešpory a další.

František  Václav  Míča (*  5.9.1694  Třebíč  –  †  15.2.1744  Jaroměřice  nad  Rokytnou), 
kapelník, skladatel a tenorista na šlechtických rezidencích, zvláště u hraběte Questenberka, ří
dil i psal opery, kantáty, oratoria.

Ignác Plumlovský (*1703 – †1759), jezuitský kněz, napsal mnoho lidových zpěvoher, tzv 
pargamoték, např.  Copak to ale za mozeka hraje? a scénickou hanáckou operu Landembork 
z období prusko – rakouských válek, která má celý název:  Kterak Landembork od Prahe z  
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Království českého ani nepškna, lotr, zbohem hébal. Jeho hanácká opera se např. hrála v září 
2004 v jezuitském konviktu v Olomouci.

Josef Ferdinand Norbert Seger (*1716 – †1782), 41 let působil v kostele  Panny Marie 
před Týnem v Praze. Skládal hlavně pastorální toccaty, fugy (např. Když Prušáci Prahu bom
bardovali roku 1757 nebo Imitatio super Alleluja paschale, které se hrají dodnes) a varhaní 
skladby pro kostely, chrámy a pro římskokatolické slavnosti, výročí a svátky. Jeho žáky byli 
například: Karel Kopřiva, Jan Evangelista Koželuh, Josef Mysliveček, Jan Jakub Ryba, Jan 
Hugo Voříšek a mnozí další.

Jan Dismas Zelenka (*1679 Louňovice pod Blaníkem – † 23.12.1745 Drážďany), vystu
doval jezuitské gymnázium a pak Klementinum v Praze, ve službách hraběte Hartiga, v roce 
1710 nebo 1711 odešel do  Drážďan v protestantském  Sasku, kde udržoval styky i s českou 
evangelickou obcí.  Tvorba:  katolická chrámová hudba,  skladby pro pražské jezuity /např.  
hudba ke korunovaci  císaře Karla VI./,  mše,  rekviem,  žalmy,  Magnificat,  hymny,  antifony, 
litanie, Te Deum, lamentace, responsoria, Miserere, kantáty, oratoria pro Svatý týden, Symfo
nie, Overture, trisonáty a další.

Jan Václav  Antonín  Stamic (*  19.6.1717 Havlíčkův Brod –  †  27.3.1757 Mannheim), 
slovinský původ, hudební vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Jihlavě a v Praze, dvorní  
kapelník, koncertní mistr a skladatel duchovní hudby.

Kapela olomouckého biskupa Karla Lichtenštejna Kastelkorna (ve funkci 1664 – 1695) a 
kapela kardinála Wolfganga Schrattenbacha (ve funkci 1711 – 1738) působící v Olomouci a 
v Kroměříži.

Pavel Josef Vejvanovský (*1633 nebo 1640 Hukvaldy nebo Hlučín – † 22.6.1693 Kromě
říř), vystudoval u jezuitů v Opavě a ve  Vídni,  působil ve službách olomouckého biskupa K.  
Lichtenštejna v Kroměříži, od roku 1670 byl polním trubačem a ředitelem kůru u sv. Mořice v  
Kroměříži, psal chrámové skladby, sonety, mše, nešpory, litanie a další, jeho skladatelská po
zůstalost  je  v  arcibiskupském archivu  v  Kroměříži.  Je  po  něm pojmenována  kroměřížská 
konzervatoř.

Šimon Brixi (* 28.10.1693 Vlkava u Nymburka – † 27.10.1735 Praha), od roku 1727 ředi
tel kůru u sv. Martina ve zdi v  Praze, otec  Františka Xavera Brixiho – pozdějšího ředitele 
kůru sv.  Víta, autor chrámové hudby:  Te Deum,  Salve Regina,  Magnificat; komponoval i na 
české texty: Vesele zpívejme, ofertorium O Janu Nepomuckém, moteto Slyš pak ty, národe.

Václav Karel Holan Rovenský (c.v. nahoře u literatury).

SOCHAŘI a ŘEZBÁŘI:
Ferdinad Maxmilián Brokof (* 12.9.1688 Červený Hrádek u Chomutova – † 8.3.1731 

Praha), německý původ, sochy pro Karlův most – socha Jana Nepomuckého, sousoší sv. Bar
bory, Markéty a Alžběty 1707, sv. Kajetán 1709, sv. František Borgiáš 1710, sousoší sv. Igná
ce a Františka Xaverského pro jezuity 1711,  sousoší sv. Jana z Mathy a sv. Ivana a Felixe  
z Valois oslavující zakladatele katolického řádu trinitářů 1714, dále oltáře, náhrobky, sochy a 
sousoší v kostelích, morová sousoší a sloupy v Praze a na českém venkově, mariánský sloup 
na Hradčanském náměstí od roku 1726.

František Preiss (cca 1660 Praha – † 1.8.1712 Praha), počátky jeho školení a umělecké 
dráhy jsou nejasné. Pravděpodobně se školil nejdříve u olomouckého sochaře Františka Le
blaose a poté pracoval u pražského sochaře  Jeronýma Kohla (tvůrce kašny na II. nádvoří 
pražského hradu a žáka Heidelberga) s nímž ho spojovalo celoživotní přátelství. Hlavně řez
bář, sochy svatých a světců, andělů, Krista, biblických postav, výzdoba sochami v klášterech, 
kostelích,  kolejích,  oltářů,  jeho řezbářský sochařský materiál  většinou imituje kámen nebo 
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mramor, sochy českých patronů z chrámu sv. Víta 1696, výzdoba tří velkých oltářů v kostele 
sv. Mikuláše v Lounech, výzdoba hlavního oltáře v Doksanech 1703 a další.

Ignác František Platzer (* 6.6.1717 Plzeň – † 27.8.1787 Praha), syn plzeňského řezbáře a 
kameníka Jana Platzera, vyučil se ve Vídni, kostelní dřevořezba, kostelní i volná plastika, so
chařské výzdoby chrámů,  kenotav sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta na pražském hradě,  so
chařské výzdoby zámeckých a klášterních parků.

Jan Bendl (* před 1570, Ölksten, Německo – † před 1652 Praha, otec J.J. Bendla, u nás 
hlavně výzdoba jihočeských kostelů pro Rožmberky a Pány z Hradce.

Jan Brokof (*1652 Spišská Sobota, Slovensko – † 28.12.1718 Praha, německý původ, otec 
F.M. a  M.J. Brokofa,  výzdoba kostelů v západních a severozápadních  Čechách,  socha sv.  
Jana Nepomuckého na Karlově Mostě 1682, série soch antických božstev na atice Toskánské
ho paláce 1693, piety pro Karlův most 1696, socha Panny Marie v Broumově 1706, výzdoba 
kostelů i na venkově.

Jan Jiří Bendl (*1620 – †1680), jihoněmecký původ, tvůrce Mariánského sloupu v Praze 
/zničen 1918/,  výzdoba jezuitských kostelů a kolejí – např. sochy na průčelí a v interiéru  sv.  
Salvatora pražského Klementina z roku 1659.

Jan Kammereita st., olomoucký sochař, žák Jana Jiřího Lehnera.
Jan Jiří Lehner, bydlel v  Opavě, např.  výzdoba zahrady zámecké rezidence ve  Velkých 

Losinách ve třicátých letech 18. století.
J. Pacák
Jan Schubert,  Slezsko, jeho výtvarný styl a ikonografická schémata vždy úzce souvisela 

s katolickou protireformací neboli s tzv. „katolickým osvícenectvím“. Např. křtitelnice osázené 
sousošími nebo výzdoba pokojů zámecké rezidence ve Slezských Rudolticích v šedesátých le
tech 18. století s ikonografickou koncepcí se silnou vazbou na „ideje osvícenství“.

Jiří Antonín Heinz (také Georg Anton Heinz) (*1698 Svitavy – † 22.5.1759 Znojmo), do
minikán, řeholní slib složil 23. prosince 1755 v 57 letech a přijal řeholní jméno  Klaudius. 
Také nazýván olomouckým sochařem. Vytvořil např.  sousoší sv.  Jana Nepomuckého na  Sva
tém Kopečku u Olomouce z třicátých let 18. století, je autorem sochy sv.  Jana Sarkandra na 
Brněnské ulici ve Svitavách, některých barokních betlémů (jeden je v majetku vídeňského mu
zea lidového umění) a se sochařem Severinem Tichlerem vytvořil v Uničově roku 1743 mari
ánský sloup. Roku 1748 se přestěhoval do Znojma, kde vytvořil řadu soch zobrazující hlavně 
svaté či blahoslavené (Florián,  Hypolitus,  Markéta,  Kateřina,  Jindřich Suso,  Růžena z Limy, 
Ludmila, Václav, Karel Boromejský, Roch a další). Je pohřben ve znojemském dominikánském 
kostele Nalezení svatého kříže v kryptě pod hlavním oltářem.

M.V. Jäckel
Matyáš Bernard Braun (* 25.2.1684, Sautens u Insbruku, Oetz, Rakousko – † 15.2.1738 

Praha), mimo jiné i výzdoby jezuitských kostelů /plastiky, sochy, zpovědnice, oltáře aj./ – např. 
kostel  sv.  Klimenta  v Klementinu 1714  –  1721,  Karlova  mostu –  Vidění  sv.  Luitgardy a 
Černínského paláce na Hradčanech, pro kostely vytvářel nejen sochy, ale i oltáře, vytvářel po
mníky a náhrobky, plastiky betlém v lese u Kuksu.

Michal Josef Brokof (* 28.4.1686 Klášterec nad Ohří u Chomutova – † 8.9.1721 Praha), 
německý původ, soubory sousoší i jednotlivé sochy –  Křest Kristův pro  Karlův most 1706, 
Herkules 1710 – 1720  Kolowratům,  Panna Marie v Polici nad Metují 1707,  sochy českých 
patronů v Děčíně, sv. Václav a Jan Nepomucký v Rožďalově 1710 – 1720 a další.

Ondřej Schweigl, Slezsko, jeho výtvarný styl a ikonografická schémata vždy úzce souvisela 
s katolickou protireformací neboli s tzv. „katolickým osvícenectvím“. Snaha reprezentovat se 
jako stoupenec papežské moci a tradiční katolické věrouky v jejím konfliktu s osvícenstvím. 
Dokládají to např. reliéfy na řečništi kazatelen v Javorníku a  Vidnavě, na nichž je zobrazení 
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chrámu sv. Petra v Římě nebo kazatelna se stejným motivem u cisterciaček v Předklášteří u 
Tišnova, k níž se dochovala i sochařova přípravná kresba.

Ondřej Zahner, olomoucký sochař.
Sebald Kappler, např. sochy sv. Jana Nepomuckého.
Severin Tischler, Moravská Třebová.
Václav Heinsch, vytvořil např. mariánský sloup v Jindřichově ve Slezsku (1757).

ARCHITEKTI a STAVITELÉ:
A. Haffenecker
Carlo Lurago, stavěl ve 30 – 60. létech 17. století, projektant zvláště jezuitských kostelů,  

kolejí a rezidencí, jeho synové /1. až 2. polovina 18. století/ rovněž stavitelé převážně jezui
tských rezidencí, po zákazu jezuitů staví augustiánům a benediktinům.

Francesco Carrati (*1620 Bissone, Švýcarsko – †1677 Praha), Ital,  šlechtické a hlavně  
církevní zakázky, Černínský palác, kostely, zámky.

František Maxmilián Kaňka (* 9.8.1674 Praha – † 14.7.1766 Praha),  císařský architekt, 
architekt šlechtického rodu Černínů z Chudenic,  dostavba jezuitského Klementina, kostel sv.  
Klimenta, Zrcadlová kaple v Klementinu, výzdoba východního průčelí v Klementinu, přístav
ba Karolina, kostel Panny Marie na Karlově, baldachýnový oltář v Černínské kapli chrámu 
sv. Víta, kostel sv. Kateřiny, Pomník Karlu VI. v Mladé Boleslavi pro Šporka a další.

Humprecht Jan Černín Z Chudenic (*1628 Chustnice na Táborsku – †1682 Praha), syn 
Jana Černína z Chudenic a  Zuzany roz. z Harasova, vystudoval u jezuitů na  Novém Městě  
pražském, načež roku 1645 nastoupil po způsobu tehdejší šlechtické mládeže cestu do západo
evropských zemí: Itálie,  Francie,  Nizozemí, aby tam doplnil svoje vzdělání. Ctižádost, která 
se u něho projevovala už v dětských letech, ho při tom přivedla k plánu, ucházet se o vysokou 
církevní  kariéru,  nejlépe  kardinálský klobouk.  Z tohoto  plánu,  kterému měla  sloužit  nová 
cesta do Itálie (1648 – 1650), sice sešlo, ale Humprecht Jan, zdědiv obrovský černínský fide
ikomis, zřízený jeho prastrýcem Heřmanem, se mohl aspoň s nadějí pokusit o úspěch na ví
deňském dvoře. To se mu podařilo a dokonce si získal značnou důvěru arcivévody a pozdější
ho císaře Leopolda. Díky tomu se stále více dostával do popředí vídeňského dvora. Roku 1660 
byl pověřen důležitou diplomatickou misí do Benátské republiky. V tomto poslání setrval až 
do roku 1663. Ale intriky dvorních soupeřů nakonec podlomily i tuto diplomatickou misi. 
Černín se pak věnoval spíše správě svých obrovských statků a svým mecenášským zálibám, 
které ho v dějinách českého barokního výtvarnictví a výtvarné středoevropské kultury zapsaly 
jako stavebníka známého Černínského paláce v Praze, Humprechtu u Sobotky a jiných staveb 
jako i  shromažďovatele veliké obrazové galerie. Na veřejnost vystupoval již jen ve význam
nějších událostech a nebo působil jen jako zprostředkovatel mezi vídeňskou vládou a českou 
sněmovní společností.

J.J. Wirch
Jan Blažej G. Santini–Aüchel (Aichl) (* 4.2.1677 Praha – † 7.12.1723 Praha), italský pů

vod,  kostel  sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou,  kostely,  zámky, 
paláce, kláštery (např. i přestavba benediktinského v Kladrubech 1712 – 1726), klášterní ko
leje, kaple, aj. – celkem více než 100 staveb, údajně prý sympatizoval i s protestanty.

Jean B. Mathey, zámek v Praze – Troji, arcibiskupský palác, kostel křížovníků.
Kilián Ignác Dienzenhofer (* 1.9.1689 Praha – † 18.12.1751 Praha), jezuitské gymnázi

um, filosofie a matematika v Klementinu, hlavní představitel barokního stavitelství, stavěl le
tohrádky, kostely, kláštery, menší kostely, kaple, semináře, ambity, probošství, portály, poutní 
kostely,  invalidovny,  špitály, prováděl i  barokizaci dřívějších staveb, více jak  100 barokních 
církevních staveb – nejvíce pro jezuity, částečně i pro benediktiny a pro další řády.
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Kryštof Dienzenhofer (* 7.7.1655 Guggenberg /Guggerhof/, Německo – † 10.6.1722 /jiní: 
20.6.1722/ Praha), potomek stavitelské rodiny z Alp,  kláštery,  zámky,  kostely,  lorety,  kaple a 
poutní kostely pro jezuity, benediktiny, paulány a klarisky.

M. Canevalle (* 28.9.1652 Lanzo, Itálie – † 11.12.1711 Praha), italský původ, zaměstnán 
ve šlechtických službách pro  Ditrichštejny,  Valdštejny,  Pachty a  Gallasy;  zámek v Duchcově 
1698,  kostel sv. Voršily na Novém Městě v Praze 1699 – 1704,  zámek v Mnichově Hradišti 
1697 – 1703, dřívější  ústav šlechtičen na Novém Městě v Praze 1706 – 1709, kostel Navští
vení Panny Marie v Petrovicích od 1710.

Pavel Ignác Bayer (*cca 1656 Jihlava – † 21.12.1733 Praha), stavěl nejvíce pro jezuitský 
řád  –  např.  pro  jezuity  v Praze,  Luži,  v Hradci  Králové a  na  Svaté  Hoře u  Příbrami, 
v Břevnově a Broumově pro benediktiny, v Sedlci pro cisterciány, stavitel rodu Schwarzenber
gů,  poutní kostel Panny Marie na Chlumku u Luže 1690 – 1696,  věž při kostele sv. Ignáce 
v Praze 1697 – 1699, kostel sv. Karla Boromejského /dnes sv. Cyrila a Metoděje/ na Novém 
Městě pražském 1730 – 1733 dokončený Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem… a dalších cca 
100 staveb.

MALÍŘI:
Eckstein, Brno
Handke, Brno
Ignác Raab (* 5.9.1715 Nechanice – † 21.1.1787 Velehrad), žák Jana Jiřího majora v Ji

číně, autor mnoha set obrazů ve službách jezuitského řádu, autor fresek v cisterciánském kláš
teře na Velehrad.

J.B. Kohl – Severa
J.K. Liška
Josef Matyáš Lassler,  např. malířská výzdoba knihovny minoritů v Opavě z roku 1738, 

jejichž opavský konvent se stal v 18. století důležitým centrem katolické propagandy ve Slez
sku.

J.O. Mayer
Karel Šotnovský ze Závořic Škréta (Scretta) (*1610 Praha – † 29.7.1674), protestant, po 

roku 1620 utečenec do saského Frieberku, odtud šel cca roku 1630 na zkušenou do Itálie, pak 
roku 1635 zpět do Saska k matce a nakonec roku 1638 do Prahy, kde se vzdal své protestant
ské víry svých předků a konvertoval ke katolicismu, později už byl přesvědčeným katolíkem, 
cyklus 32 obrazů Život a smrt sv. Václava 1641 – 1643 (zachovalo se jen osm), monumentální  
náboženské obrazy do kostelů, portréty českých katolických šlechtických vládců, rytina mari
ánského sloupu na Staroměstském náměstí  v Praze jako duchovního středu Evropy (1661), 
celkem 177 obrovských obrazů, veliké množství kreseb, rytin a knižních ilustrací.

M.L.L. Willman
Petr Jan Brandl (Křtěn 24.10.1668 – † 24.9.1735 Kutná Hora), jezuitské gymnázium, pra

coval pro Valdštejna, od roku 1697 dvorní malíř Šternberků, 2 roky maluje pro Černína, něko
lik let také pro Šporka, dále pro karmelitány, benediktiny, jezuity /malby v kostele sv. Klimen
ta/,  výzdoba kostela ve slezském Křesoboru,  oltářní a nástěnné obrazy a vyprávěcí soubory  
obrazů do kostelů hlavně s biblickou tématikou, hodně také maloval podobizny svatých a por
trétoval tehdejší vládnoucí šlechtu, zanechal více než 60 potvrzených obrazů a mnoho studií, 
náčrtů a kreseb.

O.F. Quittainer
Václav Vavřinec Reiner (* 8.8.1689 Praha – † 9.10.1743 Praha), freskové malby v Černín

ském paláciv Praze, výzdoba kostela sv. Jiljí na Starém Městě, nástěnné a nástropní freskové  
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malby  v mnoha  kostelích  Prahy,  v  rakouském  Gamingu  a  v polské  Vratislavi  a  zámcích 
(Duchcov), oltářní obrazy, kresby, mapy.

–––––––
Tito všichni umělci a mnoho dalších stavěli „barokní nádheru“ vzhůru do nebe a přispěli k 

„barokní kráse a k baroknímu umění“, při níž se člověku „tají dech a cítí, jak se noří do hlu
bin nedávného věku umělecké excitace, kde se ukrývá skutečná brána do nebe, jíž může – při  
pohledu  na  barokní  umění,  na  barokní  chrámy,  sochy  a  obrazy  –  vnímat  velkolepost  a  
mohutnost toho všeho a pak projít tou bránou a dosáhnout tak vyššího stavu bytí.“ jak prohlá
sil nedávno jakýsi katolický umělec v rozhlase (Č.R., podzim, 2005).

Ano, lidé vnímají z barokní doby jen a jen onu pověstnou barokní krásu a barokní umění a 
zapomínají, že tato barokní kýčovitá, nabubřelá scenérie ve skutečnosti zastírá a ukrývá ne
smírné a dlouhodobé utrpení mnoha set tisíců prostých obyvatel našeho tehdejšího státu v pro
tireformačním, pobělohorském období. Jsouce dnes jezuity dobře demagogicky zpracováni a 
oblafnuti, vnímají lidé již jen slupku, jen ten formální, vizuální vnějšek „ale klady barokní  
doby měly svůj rub, své omezení, dané násilnou rekatolizací a nevolnictvím, jež především ur
čovaly její povahu a vyjadřovaly »ducha doby«. A pro mnohé, pro valnou část lidových vrstev  
tento rub a omezení byly určující, takže klady doby ztrácely smysl, nemohly pro ně mít prostě 
pochopení – i odtud odmítavý postoj k baroku. Bylo-li baroko mj. založeno na kontrastech, v  
českých zemích v jeho době ostře vystupoval protiklad mezi okázalou, až přebujelou, nádhe
rou některých děl barokního umění  – staveb světského i církevního panstva s bohatou ob
razovou i sochařskou výzdobou na jedné straně a nesmírnou hmotnou bídou, v níž žily na 
druhé straně lidové vrstvy, i protiklad mezi projevy triumfu vítězné církevní reakce a morální  
bídou, zaostalostí lidu i pronásledování těch, kdož tuto bídu a zaostalost překonávali a snažili  
se žít podle svého rozumu a svědomí.

»Tváří v tvář baroknímu kostelu se lidská mysl bezděky upíná k vyšším hodnotám, prohlu
buje se v ní úcta k harmonii všehomíra, posiluje se jeho mravní cítění,« zdůrazňuje Václav 
Havel. (Jedna etapa končí. Lidové noviny 15.3.1995). Jenže v  českých podmínkách soudná 
lidská mysl tváří v tvář baroknímu kostelu nemůže neupnout zřetel především k pozemským 
hodnotám a opomíjet rub barokní nádhery.  »Praha barokní ztělesňuje novou lásku ke sku
tečnosti a vládu nad ní, zosobňuje hierarchii nové společnosti, která se skládá ze světských 
vladařů nad životy a statky poddaných a církevních vladařů nad dušemi věřících, hlásá svými  
stavbami  a  písní svých  zvonů krvavou  slávu  arcibiskupského  a  kněžského  imperialismu,« 
praví o tom Arne Novák. »Krev a slzy namíchány jsou do malty, která spájí kameny v smělých 
klenbách jezuitských chrámů  a  šlechtických paláců, karyatidy nesoucí na krásně ohnutých 
plecích tíhu portálů a vzlet balkonů mají mimoděk vepsánu v rysích bolest poddaného lidu, je
hož práce a poslušnost hradí výlohy panského lesku, ano, odvážil bych se říci, že do základů 
velkoryse barokní Prahy zazděn byl osud celého pokořeného národa: chápeme již, proč se na 
nás barokový genius loci dívá maskou tragickou? Osloví-li nás, nepromluví dojista v naší ma
teřštině. Nejen architektoničtí tvůrci barokní Prahy, ale i její urození vládci a zakladatelé byli  
buď cizinci neb alespoň vychovanci zahraniční kultury.« (Novák, A.: Praha barokní, 1915, str.  
13).

A podobně Josef Pekař:  »Na Bílé hoře nezvítězila kultura vyšší. A jakkoli vysoko potom 
vznesly se kupole barokních kostelů a honosné fronty barokních paláců v pokatoličtěné Praze,  
vítězný postoj jejich nemohl nikdy zaplatiti památku slz a krve, jimit v létech hrůzy naplnil  
brutální vítěz znásilněnou zemi ... Tak v době, kdy úřední akta katastrální plna jsou smutných 
dokladů o  nesmírné bídě malého  člověka,  prchajícího  pro  nevýnosnost  gruntu  i  těžké 
kontribuce od svého statečku, rostou v Praze (i na venkově) nádherné stavby paláců šlech
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tických, kostelů a rezidencí klášterních, skvělá Praha barokní zvedá k nebi své vítězné kopule,  
své monumentální rozkošné stavby chrámové – zde plesá, triumfuje a děkuje nebesům v ra
dostně vzrušeném postoji nové Čechie, Čechie několika tisíc, či spíše set osob, jejíž moc a lesk 
vyrůstá z ruiny statisíců.« (Pekař, J.: Bílá hora, str. 46 – 47, 101). I bylo baroko někdy navrch 
huj a vespod fuj.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 136 – 137).

13.55   Bohuslav Alois Balbín
Díky jezuitské propagandě v současném 20. a 21. století je ovšem řazen k nejznámějším 

českým jezuitským literátům, kteří působili a psali v barokní době (a s nímž se řád dnes chlu
bí), jezuitský kněz BOHUSLAV ALOIS BALBÍN (* 3.12.1621 Hradec Králové – † 27/nebo 
29/.11.1688 Praha, klementinská kolej), básník, dramatik, teoretik literatury, rétoriky a drama
tu, pedagog, „horlivý zastánce českého národa“ a „pěstitel českých dějin a jazyka českého“ 
avšak ne proto, že byl jezuita, ale i přesto, že byl jezuitou, nižší šlechtic, literární „rebel“ a 
provokatér tehdejší jezuitské a církevní cenzury, neboť ve svých vlasteneckých představách 
vycházel nikoli z knih Ignáce z Loyoly, ale především z díla Jana Amosa Komenského, Pavla 
Stránského a dalších českých a moravských protestantů. Do svých sedmi let už přečetl asi 
čtyřikrát kroniku Václava Hájka z Libočan a přesto, že se ztotožnil s jezuitskou rekatolizací, 
mysticismem,  barokní  zbožností  plnou  fanatické  jezuitské  pověrečnosti  a  nesnášenlivosti 
k husitům a jejich pokračovatelům a záměrné likvidace dějinných souvislostí, neuznával ná
zor, že české země jsou od nepaměti součástí  Německa a veřejně zastával své přesvědčení 
(dokládaje to historickými fakty a argumenty z kronik a z archivních materiálů), že hodnost a 
funkce českého krále je výhradně záležitostí zákonné volby od českých pánů a rytířů (šlechti
ců) a nikoli nezákonného automatického dosazování panovníků ze strany habsburského rodu a 
římské stolice. Téměř všechny jeho spisy, knihy, kázání, pojednání a historické studie jsou na
psány v latině.

Narodil se v protestantsko – katolické rodině nepříliš zámožného měšťana ze zchudlého 
českého šlechtického a rytířského rodu a správce pardubického panství Lukáše Škornice Bal
bína z Vorličné, který byl svým vyznáním utrakvista. Balbínovi předci pocházeli ze šlechtické 
rodiny,  jejíž  příslušníci  se  v  16.  století  stali  měšťany  v Hradci.  Už  jeho  předkové  měli 
básnické nadání. Balbín byl kmotřencem Albrechta z Valdštejna (1583 – 1634), jeho děd Jiří 
byl primátorem Hradce Králové a otec Lukáš purkrabím v Pardubicích.

Zdálo se, že je osud příhodnou konfigurací příbuzných křehkému Balbínovi plně nakloněn. 
Avšak otec dva měsíce po narození svého syna zcela náhle ve věku 37 let zemřel. Tím rodina 
ztratila své hlavní příjmy a Balbínova matka byla nucena prodat svůj dům v Hradci Králové 
za 300 zlatých jezuitům. Nepříliš tělesně zdravého a tedy neustále nemocného chlapce se i 
s matkou, která byla přísnou katoličkou, ujal rodinný přítel  Otta z Opprsdorfu a přijala jeho 
pohostinství  na  zámku  v  Častolovicích,  které  se  staly  později  i  místem  pobytu  Josefa 
Dobrovského a Františka Palackého. Zde bylo o Balbína dobře postaráno. Doprovázel svého 
dobrodince na lov a byl vychován jako řádný císaři  loajální  katolík. Kdyby zůstala matka 
s Balbínem sama, pravděpodobně by to pro  Balbína znamenalo smrt, neboť současně s od
chodem jeho otce přišla velká rána na česká města v podobě rozhodnutí císaře Ferdinanda II., 
který z nerozvážnosti v únoru roku 1622 pronajal české mincovnictví skupině šlechticů po
hybujících se okolo  Albrechta z Valdštejna,  Karla z Lichtenštejna, holandského bankéře de 
Wittemu a Židu Bassevimu a tito pánové po krátké době svým hospodařením do vlastní kapsy 
přivedli stát ke státnímu bankrotu. Otto z Opprsdorfu byl po Bílé hoře rekatolizačním komi
sařem na Hradecku a měl proto také ty nejtěsnější styky s jezuity, s nimiž vycházel velmi dob
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ře. Dokonce roku 1625 povolal do častolovického kostela jezuitské misionáře. Balbín tak mlá
dí prožil v klidu a zaopatřenosti na zámku v Častolovicích a v horlivém katolickém a pově
rečném  prostředí  se  silným  mariánským kultem a  kultem  svatých a  v přísném  protirefor
mačním duchu se pomalu připravoval na svoji celoživotní pouť. Matka ho ještě jako mimino 
zasvětila Panně Marii.  Později s  ním jezdila po Mariánských poutních místech (Stará Bo
leslav,  Svatá hora u  Příbrami) a v dospělejším věku jej ve  Staré Boleslavi opět zasvětila a 
navždy  odevzdala Panně Marii. V té době se také  Balbínovi jako chlapci dostala do rukou 
Kronika česká Václava Hájka z Libočan, která v Balbínovi podnítila jeho sklon k historické
mu romantismu. Později jako dějepisec z ní Balbín čerpal pro svá díla mnohé informace.

Jako devítiletý mladík studoval Balbín napřed u benediktinů v Broumově, kde se seznámil i 
s  budoucím pražským arcibiskupem  Ferdinandem Matoušem Sobkem z  Bílenberka.  Odtud 
v deseti letech (1632) přestoupil do jezuitské latinské školy – napřed v Jičíně, kde kolej zalo
žil  Balbínův kmotr,  Albrecht z Valdštejna, pak v Praze a nakonec v Olomouci, kde studoval 
poslední dvě z tzv. latinských škol. Sem byl také na druhý rok povolán do funkce duchovního 
představeného  olomouckého  semináře  polský jezuita  litevského původu  Mikuláš Łęczycki  
(Lancicius). Ten také Balbína získal pro jeho vstřícnost a náklonnost k jezuitskému řádu. Stal 
se jeho učitelem a zároveň zpovědníkem a snažil se mladému Balbínovi vnutit zásadu pokory 
a sebezapření, což byly spolu s bezpodmínečnou poslušností, sebeodříkáním a houževnatostí 
hlavní pilíře jezuitské řehole. Vlivem Mikuláše Łęczyckého nakonec vstoupil B.A. Balbín v 15 
letech, tedy roku 1636 do jezuitského řádu (někteří píší dokonce již ve 14 letech). Mezi Bal
bínem a Lanciciem se později rozvinulo přátelství a to do té míry, že na konci své životní pou
tě věnuje  Balbín jeden ze svých posledních spisů právě tomuto jezuitovi, když píše dílko: 
„Vita venerabilis Patris Nicolai Lancicii“ (Praha, 1690), jež je v podstatě i závěrečným pře
hlédnutím vlastního autorova života v souvislosti s nástinem díla jeho litevského učitele.

Ale  vraťme  se  zpět  na  počátek  Balbínových životních  osudů.  Napřed  byl  jako  novic 
v brněnské jezuitské koleji dva roky (1636 – 1638), kam byl poslán Łęczyckým a tam také slo
žil roku 1638 i řeholní sliby.  Balbínův dvouletý pobyt v  Brně na koleji spadal částečně do 
prvního rektorátu jezuitského kněze Martina ze Středy (*1587 Glivice – †1649 Brno), dříve, 
než se stal v roce 1637 provinciálem celé české řádové provincie. Osoba kněze  Martina ze  
Středy (dnes zkráceně Martin Středa), který se účastnil roku 1645 obrany Brna proti Švédům 
(vítězství Brňanů 15. srpna 1645), poznamenala Balbína rovněž na celý život. Spolu s jezui
tským knězem  Schwertferem mu pak věnoval práci „Vita reverendissimi Martini Stredonii  
Societatis Jesu“ (Praha, 1673).

Po řeholních slibech byl pak vyslán do Kladska studovat humanitní obor. Po skončení byl 
řádem roku 1639 vyslán do Prahy, aby zde studoval filosofii v pražské jezuitské koleji  Kle
mentinum. Studium ukončil doktorátem a získal diplom magistra filozofie. V létě roku 1642 
doprovázel na vizitačních cestách po českých zemích španělského neoscholastika, jezuitu Ro
driga  de  Arriagu  (jiní:  Roderica  de  Arriagu nebo  zkráceně  Rodriga  Arriagu)  (*1592  – 
†1667),  který byl  zároveň  matematikem a  logikem a  přišel  před  tím  vyučovat  do  Prahy 
teologii. K jeho žákům patřil právě i Balbín. Filozofickou průpravu získal Rodrigo de Arriaga 
u předchozích představitelů jezuitské filozofie (Hurtad de Mendoda,  F. de Suarez ad.) a na 
pražskou univerzitu, kde pak působil jako profesor a zároveň děkan teologické fakulty a pre
fekt generálních studií, přišel již roku 1625 ze Španělska. V Praze pak sepsal svá hlavní díla: 
Kurzy (Cursus),  systematické učebnice filozofie a teologie:  osmisvazkový  Cursus  Theolo
gicus (Disputationes  theologicae  1,  Antverpiae  1643)  a  Cursus  philosophiae (Antverpiae 
1632). Jeho kontakt s Balbínem nakonec vyústil do hlubokého přátelství.
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V letech 1642 až 1645 vyučoval Balbín na jezuitských řádových školách v Praze a v Tře
boni. Od roku 1646 do roku 1650 studoval v Praze teologii. V roce 1648, tedy ve 27 letech 
(mnozí však píší až v roce 1949 po obraně Prahy proti Švédům) byl Balbín vysvěcen na kněze 
a pověřen protireformační misií v rodném Hradci. V každém případě se roku 1648 zúčastnil 
obrany Prahy proti Švédům a v tomtéž roce se při této obraně Prahy seznámil s Karlem Škré
tou, který na památku bojů vytvořil Theatrum europaeum.

Svou první  básnickou sbírku  napsal  Balbín již  v roce  1647 a  to  v latině  pod názvem: 
„Legatio Apollinis coelestis“. Má hymnický ráz a obráží jeho plné misijní nadšení a elán, 
s nímž se vrhá do života. Jak se zdá, Balbín si v ní přál dosáhnout slávy, která tehdy v české 
provincii Tovaryšstva byla nejpřednější – slávy úspěšného misionáře. Proto se po vysvěcení na 
kněze odebral nejprve do východních Čech do rodného Hradce a pak do jiných krajů, aby tu 
podle příkazu  spolupůsobil  na rekatolizačním řádovém díle.  Ale jako misionář  se  Balbín, 
hlavně pro nedostatek kazatelského umění, valně neosvědčil a musel se proto vrátit zpět k uči
telské činnosti. Zklamání z misijních neúspěchů a jistou zahořklost v Balbínově srdci vyjadřu
je jeho druhá básnická sbírka v latině „Examen melissaeum“.

Na  všech  místech,  kde  se  zdržoval  jako  misionář  nebo  učitel,  studoval  hlavně 
pamětihodnosti, navštěvoval archivy a knihovny, odkud sbíral cenné materiály jako staré čes
ké knihy, listiny a jiné písemné památky, které se později staly základem pro jeho pozdější 
historiofaktografickou literární  práci  dokumentující  historii  českých zemí.  Nicméně i  přes 
svoji zálibu v historii byl  Balbín po celý život „jedním z početné armády jezuitů, kteří usi
lovně vymítali zbytky husitských protestantských tradic“ (Kolektiv: Galerie géniů anebo kdo 
byl kdo, Albatros, Praha, 2004, ISBN 80–00–01298–7, str. 12).

V roce 1653 byl vyslán řádem opět vyučovat. V tomto roce také uvedli jezuité v Brně jeho 
jezuitskou divadelní hru. V letech 1653 – 1654 působil a vyučoval na jezuitské koleji a gym
náziu v Kladsku a od roku 1654 až do roku 1661 působil napřed Praze v Klementinu a pak na 
jezuitských kolejích v Českém Krumlově, Brně, v Jičíně a nejdéle v Jindřichově Hradci (celý 
rok 1658/1659). V průběhu let se Balbín přátelil s filosofem, matematikem a lékařem Markem 
Marcim z Kronlandu a novokališnickým (novoutrakvistickým) myslitelem Pavlem Stránským. 
Přátelské styky udržoval i s „Lomikarem“ – Wolfem Maxmiliánem Lamingerem z Lamingenu. 
V Jindřichově Hradci také psal divadelní hry a organizoval představení. Byl ředitelem mari
ánské kongregace. Už v této době se intensivně věnoval vědecké a především literárněhisto
rické práci.  V té době sepsal v latině na rozkaz svých představených tři  hagiografická po
jednání o mariánských poutních místech Čech, Moravy a Slezska: „Diva Vartensis…“, „Diva 
Turzanensis…“ a „Diva Montis Sancti…“.

Napřed napsal histori  poutního místa  Varty nedaleko jeho působiště  Kladska a  Slezska: 
„Diva Wartensis seu origines et miracula Magnae Dei hominumque Matris Mariae, quae a  
tot retro saeculis Wartae in limitibus Silesiae comitatusque Glacensis magna populorum 
frequentia colitur“ – zkráceně „O Panně Marii z Warty“.

O něco později napsal historii zázračného mariánského obrazu blízko jeho druhého půso
biště Brna a poutního místa Moravy „Diva Turzanensis. Seu Historia Originis et Miraculo
rum Magnae Dei Hominumque Matris Mariae…“ – „Nebeská tuřanská (Matka) neboli  
Historie původu a zázraku Velké Božské a Lidské Matky Marie, jejíž ctihodná socha poblíž  
Brna poukázáním nebeského světla byla v trní nalezena, velké úctě lidu se těší, nyní poprvé  
od ctihodného otce Bohuslava Balbína  z jezuitského řádu se schválením nadřízených po
psaná, v Olomouci v r. 1658 písmeny Víta Jindřicha Ettela vytištěná“, zkráceně „O Panně 
Marii v Tuřanech u Brna“ (264 stran, schváleno představeným jezuitského řádu v Brně dne 
10.  dubna  1658  a  někdejším  provinciálem  jezuitského  řádu  české  provincie  Jindřichem 
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Lampartnerem,  vytištěno  téhož  roku v Olomouci a  věnováno pasovskému,  štrasburskému, 
olomouckému a vratislavskému biskupovi, velmistrovi řádu německých rytířů, synovi Ferdi
nanda II. Leopoldu Vilému Habsburskému). Tento olomoucký biskup byl v roce 1657, tedy 
rok před vydáním díla „Diva Turzanesis…“ i mezi kandidáty na císařský římsko – německý 
trůn. Uvedená Balbínova dedikace svědčí nejen o mladistvé autorově oddanosti panovnické
mu rodu, kterou však v „Epitome…“ později zpochybnil tím, že psal o volitelnosti české ko
runy od dob Jana Lucemburského, což mu způsobilo potíže s cenzurou. Dílo je orientováno 
na moravské pobělohorské poměry a hned v úvodu svého věnování  Balbín konstatuje, že to 
byl Leopold Vilém,  kníže a biskup olomoucký, kdo jmenoval někdejšího tuřanského faráře 
Matyáše Petráše v roce 1642 „právě pro jeho zásluhy o tuřanskou mariánskou svatyni brněn
ským kapitulním kanovníkem; současně jej pověřil i stálým dohledem nad tamní mariánskou 
soškou. Balbín píše (str. 9), že lid ji upřímně miloval a uctíval, neboť prý podle tradice po
chází ještě z doby prvých moravských apoštolů, a že k nám byla přinesena z východu. Pohlíží  
na ni jako na dědictví ctnosti a statečnosti nalezené poblíž Brna. Prohlašuje, že to byla právě 
mariánská úcta,  jež  v  nedávné době (rozumí se  v r.  1645) zachránila  Brno před dobytím 
Švédy, a že ona žehnala i císařskému vojsku na dlouhých pochodech při pronásledování ne
přítele do Slezska, kde ovlivnila vítězství u Břehu.“ (Jan Skutil: Bohuslav Balbín a Morava,  
Praha, 1992).

Balbínova kniha „Diva Turzanesis…“ je rozdělena do 34 kapitol. V jejich textu se střídají 
motivy hagiografické s přírodními, které kulminují v popisu brněnského a tuřanského okolí. 
Po prozaických kapitolách následuje pět básní uvedených pod společným titulem „Epigram
mata quaedam ab Amicis Honori Divae Turzanensis scripta“ a pak následuje opět próza. 
Balbínova  kniha o Tuřanech  je vyzdobena  dvěma dřevoryty v oktavu a zaznamenává i ně
které historické texty, např. kázání jezuity Ondřeje Schambogena proslovené v tamním koste
le dne 4. srpna 1640 (kapitola 12, str. 73 – 89). „Diva Turzanesis…“ líčí barvitým slohem 
krásu Moravy a je naplněná vlasteneckým a náboženským nadšením i vroucí láskou k obyva
telům kraje, protože milují a hluboce uctívají Pannu Marii. Tím je Morava nejkrásnější zemí 
vůbec a Tuřany jsou „přelíbezným krajem, který se nazývá Rájem“. Soška (Madona s dítětem 
na klíně) je dřevěná, madona i dítě mají pozlacené hlavičky s barevnými kamínky. Uctíval ji 
jak kardinál  Dietrichštejn,  tak i  lid přicházející do  Tuřan ze všech stran. Kniha je jakousi 
první regionální moravskou vlastivědně – náboženskou publikací o malém moravském místě s 
mariánským kultem. Na ni v tomto duchu navazovala i další díla, např.  Martina Alexandra 
Vigsia (†1689) „Vallis baptismi alias Kyriteinensis“ (1663), kterou zábrdovický premonstrát
ský duchovní věnoval nevzdáleným Křtinám těšícím se stejné  mariánské úctě jako  Tuřany. 
Celá tato Balbínova kniha „Diva Turzanesis…“ je v principu neustálou oslavou mariánského 
kultu  a neustálým  vyvyšováním Panny Marie. Všechno na  Moravě a v Tuřanech i samotná 
zdejší  a  okolní  příroda  podle  Balbína neustále  uctívá  Matku  Marii.  Mariánský  kult  
v Tuřanech a na Moravě vůbec je ústředním motivem celého díla a tvoří podle Balbína i most 
k pravé, skutečné české historii.

A o několik let později napsal Balbín ještě historii známého poutního místa Svaté hory u 
Příbrami „Diva Montis Sancti… ad argentinofodinas Przibramenses“ – zkráceně „Dějiny 
Svaté hory – Příbramska a Podhradska“ (618 stran, rok 1665) se zvláštními partiemi, odbo
čujícími od historie zázračné sošky Panny Marie Svatohorské v Příbrami k vlastním dějinám 
poutního místa Svaté hory u Příbrami. Balbín na ní pracoval téměř 5 let. Zajímavé je, že Bal
bín zde nezvykle naříká nad svízelností popisů zázraků. Mnoho míst týkajících se Bohorodič
ky má silně vlastenecký ráz. Kniha má dva historické dodatky, a to o městě  Beroun a gene
alogii rodu Malovců, kteří z vděčnosti tuto knihu finančně zaopatřili. V každém pojednání a 
nejvíce v posledním opouští  Balbín hagiografickou rovinu a stále hlouběji  se noří  do sku
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tečného historického bádání. Českou verzi tohoto díla připravil Balbínův přítel Matěj Václav 
Šteyer v roce 1666.

V této  době  také  napsal  a  vydal  náboženskou tendenční  historickou práci  o  životopise 
prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic „Vita venerabilis Arnesti I. archepiscopi  
Pragensis“, která má již citaci literatury a vedlejší poznámkový aparát. Jako prameny mu po
sloužily zejména tyto práce: Arnoštův životopis Viléma z Lestkova,  Baroniovy Annály,  Eneáš 
Sylvius,  Vita  Caroli  IV.,  Kosmas,  Petr  Žitavský,  Pontanus,  Dubravius,  Kuthen,  Bohuslav 
Hasištejnský, Hájek a další. Původně chtěl Balbín napsat práci o Karlu IV., ale ustoupil svému 
kolegovi Janu Gamansovi.

Dále psal Balbín různé genealogické spisy a vydal latinskou sbírku básní „Včelí roj“. Také 
je autorem spisu o české šlechtě, který se však ze strany urozených nesešel ani s obdivem ani 
s uznáním. Psal také o rodu Guttštejnů (viz dál).

V roce 1661 (někteří píší už roku 1660 jako například Zdeněk Kalista ve svém spisu „Čes
ké baroko – poznámky životopisné, 1941“ – http://www.centrumhistorie.cz) musel z nařízení 
představených řádu svou pedagogickou činnost v Brně (1660 – 1661) náhle ukončit. Z názna
ků  historických pramenů  vyplývá,  že  příčinou  byla  mravní  aféra  v  podobě  mravnostního 
poklesku, jehož se dopustil ve styku s žáky. Jeho příznivci v tom ovšem viděli snahu jej od
stavit do ústraní pro jeho „přílišnou lásku k českému národu“. V každém případě mu byl styk 
s mládeží náhle přísně zakázán, neprodleně byl zbaven učitelské funkce a bylo mu nařízeno 
osobní soukromé pokání. Od této chvíle již všude vystupoval výhradně jako řádový „histo
ricus“  a  nejraději  se  uchyloval  do  ústraní  své  vědecké  pracovny.  Jezuitský řád jej  potom 
v roce 1663 vyslal jako historika nejprve do Jičína a do Klatov, poté do Českého Krumlova a 
pak opět do Jičína, aby zde sepsal dějiny české provincie jezuitského řádu. Práci na dějinách 
provincie ovšem nikdy v celku nedokončil, ale v každém městě pilně pokračoval v průzkumu 
knihoven, archivů a různých památek pro svá vrcholná díla o českém jazyku a národu vůbec.

Balbínovy historické  práce  o  jezuitech  se  nacházejí  v rukopisných  pojednáních,  např.: 
„Annales provinciae Bohemiae Societatis  Jesu 1556 – 1578“ – „Dějiny české provincie  
Tovaryšstva Ježíšova z let 1556 – 1578“, dále „Historia collegii Jiczinensis“ – „Historie ko
leje jičínské“, „Turbae haereticorum in Bohemia ab anno 1603 – 1619“ – „O náboženských 
zápasech v Čechách v letech 1603 – 1619“, „Relatio progressus in extirpanda haeresi per  
regnum Bohemiae, marchionatum Moraviae et ducatum utrisque Silesiae opera P.P. Soci
etatis Jesu provinciae Boh. ab anno 1661 usque ad annum 1678“ – „Relace o protirefor
mačním díle našich jezuitů v letech 1661 – 1678“ aj. menší zápisky a poznámky. 

Svoji pedagogickou a rétorickou praxi shrnul Balbín do příručky stylistiky a učebnice réto
riky pro jezuitská gymnázia: „Verisimilia humaniorum disciplinarum seu judicium priva
tum de omni letterarum, quasi  humaniores appellant,  artificio“ – zkráceně „Nástin hu
manitních disciplin“ z roku 1666 a do učebnic z teorie řečnictví:  „Quaesita  oratoria seu 
eloquentiae praecepta“ – „Otázky řečnické“ (1677) a „Brevis tractatio de amplificatione 
oratoria“ – „Traktát o zvelebení řečnictví“ (1688). Napsal i několik desítek církevních i svět
ských divadelních her, což patřilo k povinnostem profesora rétoriky. 

Po bohaté literární činnosti (hlavní díla viz dál) se Balbínův život začal uzavírat roku 1683, 
kdy byl poprvé sražen mrtvicí. Roku 1687 (někteří píší 1688) se záchvat opakoval a 27. (ně
kteří píší 29). listopadu 1688 Balbín v klementinské koleji v Praze zemřel ve věku 67 let. Cel
kově byl v tovaryšstvu 52 let, z toho 34 let v hodnosti profesora pod čtvrtým profesním slibem 
poslušnosti.
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Balbín velmi těžce nesl, že rekatolizace v pobělohorské době s sebou přináší průvodní jev 
jednak vyhánění nekatolických vlastenců a významných osobností (např.  J.A. Komenského, 
Stránského,  Skálu a další) ze země a jednak rychlou ztrátu českých národních hodnot, pře
devším jazyka, kultury a hospodářství a tím i celé národní existence. Mezi věřícími propa
goval svornost, mírnost, laskavost, ale díky své výchově a členství v jezuitském řádu také po
věrečnost, pověrčivost a mysticismus. Jezuitské a římskokatolické pohledy, způsoby a přístu
py k věci používal ve svých dílech navíc i v pohledu na historii českého, moravského a slez
ského národa. Nicméně jeho díla o historii byla na tehdejší dobu ze všech nejméně tendenční, 
a proto měl problémy na všech stranách. Neuznávali ho nejen protestanté pro jeho odmítání 
reformace a husitství a pro jeho jezuitské pohledy na historii, ale neuznávala ho ani církevní, 
jezuitská a vládní cenzura, která například jeho spis na oslavu české národní historie „Epito
me historica rerum Bohemicarum seu Historia Boleslaviensis“ – „Výtah z dějin českých 
aneb Historie Boleslavská“ dokončený a připravený po předběžné cenzuře do tisku již roku 
1669, nedovolila dát do tisku po dobu celých dlouhých sedmi let,  neboť dvakrát neprošel 
církevní cenzurou díky jezuitskému řádu.

Nejvíce se o to zasloužil nejvyšší purkrabí  Bernard Ignác Bořita z Martinic (někteří píší 
jméno:  Bernard  Ignácius  z  Martinic)  (syn  místodržícího  Jaroslava  Bořity Martinice de
fenestrovaného v roce 1618), který tisk zastavil a knihu zaslal k nové cenzuře. Martinic vytý
kal  Balbínovi, že v historické studii používal nekritické vlastenectví a citace od protestant
ských historiků, že chválil exulanta Stránského, že se zmínil o volitelnosti českého trůnu a že 
historickými argumenty zpochybnil dědičný nárok Habsburků na český trůn a platnost Obno
veného zřízení zemského, že naznačoval, že by měl být český trůn volitelný jako v případě Ji
řího z Poděbrad a navíc, (a to Martinice rozčílilo nejvíc) že Balbín ve spisu apeloval na čes
kou šlechtu, aby se osamostatnila od politiky Vídně. Martinic celou věc rozvířil s takovou hys
terií, že se celá záležitost dostala přes Vídeň až do Říma, až musel nakonec zasáhnout samotný 
generál jezuitů Oliva, který v lednu 1671, i přes zájem panovníka Leopolda II. o dílo, vydal 
příkaz k jeho dalšímu zákazu a nedovolil knihu vydat ani podruhé. Navíc nařídil českému 
provinciálovi, aby byl Balbín co nejrychleji vyhoštěn z Prahy nebo nejlépe úplně z království 
do ciziny. Pouze Balbínův věhlas a veliká popularita zabránila jeho odstranění do cizineckého 
ústranní a urychleně byl přeložen jen mimo Prahu.

Tisk byl tedy zastaven a Balbín, zbaven za trest funkcí, byl přeložen do Klatov. Do Prahy, 
obdržev nejprve povolení přesídlit do řádové koleje v Opavě, se mohl vrátit až v roce 1676. 
Spis nakonec v tištěné verzi spatřil světlo světa jenom díky přízně nejvyššího hofmistra císař
ského dvora  Jana Maxmiliána  hraběte  z Lamberka,  dále  pak  prezidenta  nad  apelacemi  a 
prvního ministra  Leopolda I.  Františka Oldřicha hraběte Kinského,  pražského arcibiskupa 
Jana Bedřicha (Fridricha) z Valdštejna a zvláště pak přičiněním císařského knihovníka Petra 
Lambecia. Díky těmto lidem nakonec vyšlo v roce 1677 císařské povolení, že spis může být 
vydán.

V této  čtvrté,  osmiset  stránkové mariánské  monografii  věnované  Panně Marii  Starobo
leslavské,  k níž byl  Balbín od dětství  poután zvláštní  úctou,  spojil  autor dějiny  Staré Bo
leslavi,  jejího kostela  a  „zázračného“ mariánského obrazu s dějinami  celých  Čech.  Oproti 
třem předchozím mariánským monografiím však v „Epitome…“ již převládá vyprávění o his
torii království, převládá výklad českých dějin od počátků křesťanství do roku 1526, od vlády 
knížete Bořivoje až do nastoupení Ferdinanda I. na český trůn, který vůči českým zemím začal 
praktikovat nezvykle přísný způsob své vlády, uvalování nadlidských břemen a daní na Čechy 
a k radosti římských prelátů razantně postupoval i v církevních a náboženských otázkách. Ve 
spisu je hlavně však vyvýšena doba Karla IV. (jeho dobu považoval Balbín za dobu největší 
slávy Čech) a Karlštejnska (prvních pět svazků). Vlastní staroboleslavská historie včetně his
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torie „zázračného“ obrazu je odsunuta až do posledních kapitol celé knihy (přesněji do po
sledních dvou svazků ze všech sedmi) jako vyvrcholení monografie. Dobu od nástupu Ferdi
nanda I. na český trůn  Balbín zpracoval velmi stručně s ohledem na cenzuru. Sám citoval: 
„Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.“ Část pasáží byla z knihy na 
příkaz cenzorů vypuštěna a věty upraveny. Po dokončení „Epitome…“ se  Balbín k sepsání 
obšírných českých dějin již nedostal.

V „Epitome…“ lze také vysledovat, jak  Balbín nemá rád husity a husitskou dobu, ale je 
hrdý na jejich válečné úspěchy. Jako jeden z mála jezuitů si váží  Jiřího z Poděbrad, kterého 
příznivě soudí, i když to byl „husitský král“. Veliký důraz klade Balbín také na vymyšlenou 
legendu o sv. Janu Nepomuckém a na zázraky potvrzené jezuitským řádem:
„Bohuslav Balbín: Výtah z českých dějin neboli Historie boleslavská

Smrt blahoslaveného Jana Nepomuckého
Roku 1383 je na králův příkaz ve Vltavě utopen blahoslavený Jan, narozený v Nepomuku v  
Čechách, mistr pražské univerzity a doktor dekretů, kanovník metropolitního chrámu, zpo
vědník královny Johany, manželky císaře Václava, protože nechtěl vyzradit císaři Václavovi  
nic z onoho zpovědního tajemství o bezúhonné královně. Jeho svatý život a nebeské zázraky 
vydal tiskem důstojný Otec Jiří Ferus z Tovaryšstva Ježíšova, nikoliv pod svým jménem (ten 
skromný muž uveřejňoval své knihy pod cizím jménem). On také poradil vysoce urozenému 
pánu Františku ze Šternberka, aby v rodném domě blahoslaveného mučedníka v městečku Ne
pomuku (či podle starého názvu Pomuku) znovu vybudoval slavný svatostánek.

Jeho náhrobek je zázračně chráněn
Opět důstojný Otec Jiří Ferus v uvedeném spisku a Albert Chanovský, také z Tovaryšstva, v  
díle Stopa zbožných Čech, vyložili, že kdokoliv svévolně šlápl na náhrobek v pražském chrá
mu, ještě toho dne jej stihla několika výstražnými tresty nějaká vážná světská hanba. Náhro
bek blahoslaveného Jana je uctíván i dnes, a ačkoliv se časem z nevědomosti vyskytly nějaké  
pokusy  narušit  kult  světce,  přesto  lid  nemohl  být  odvrácen  od  jednou  pevně  vštípené  a 
oprávněné zbožné úcty k němu. O takovém starém náboženském cítění a kultu svatých krásně  
mluvil zkušený Henschen ve svém vypsání skutků světců: Papež Urban VIII. chtěl, aby nedo
šlo k narušení uctíváni světců z doby starší než jedno století ničím, čím by potom (to uctívání)  
netrvalo na věky. V roce 1384 nařídil boleslavský arcijáhen Přibík zachovat pro všechny časy  
něco z podýmného, jak to uvádějí erekční knihy; co to vlastně je podýmné, najdeš u Hájka.“

(Kučera, Rak: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Vyšehrad, Praha 1983 /pře
ložil Martin Svatoš/)

Po napsání „Epitome…“ (avšak nikoliv vydání) následovaly datem svého vzniku drobnější 
Balbínovy studie, např.: „Syntagma historicum quo illustrissimae et pervetustae comitum de  
Guttenstei  origines  exhibentur.  VitaBeati  Hroznatae“  –  „Vývod rodiny  hrabat  z Gutten
štejnu a životopis blahoslaveného Hroznaty“, dále „Tractatus de iure coronandi reges Bo
hemiae a Moguntino ad Pragensem archiepiscopum translato“ – „Pojednání o přenesení  
práva korunovati krále české z arcibiskupů mohučských na pražské“, „Dějiny Podbrdska“, 
kde najdeme detailní popis dolování na Příbramsku, aj. spisy.

Velmi důležitý a snad nejznámější je Balbínova apologie obhajující češtinu a právo národa 
na vlastní jazyk, adresovaná jeho řádovému příteli T.J. Pešinovi z Čechorodu a napsaná opět 
latinsky pod názvem: „De regni Bohemiae felici quondam nunc calamitoso statu ac prae
cipue de Bohemicae seu Slavicae linguae in Bohemia autohoritate deque eius abolendo  
impiis consiliis aliisque rebus huc spectantibus brevis et accurata tractatio“ – „O šťastném 
někdy, nyní však přežalostném stavu Království českého, zvláště pak o vážnosti jazyka čes
kého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných vě
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cech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá“.  Balbín sepsal dílo již v letech 
1672 až 1673 ve svém vyhnanství v Klatovech (za spis: „Výtah z dějin českých“), ale pro ob
sah,  který byl nepohodlný tehdejší  vládě a mnohým církevním představitelům, jej  nemohl 
dlouho vydat. Navíc k tomu od svých představených dostal po vydání spisu „Dějiny země 
České“ výstrahu, aby v budoucnu již nic podobného a nebezpečného nepsal. A tak byl tento 
spis vytištěn v Praze teprve roku 1775 historikem, národním buditelem a profesorem nově 
zřízené katedry české řeči a literatury na pražské univerzitě, Františkem Martinem Pelclem (* 
11.11.1734 Rychnov nad Kněžnou – † 24.2.1801 Praha) pod názvem: „Dissertatio apologeti
ca pro lingua Slavonica praecipue Bohemica“ – „Rozprava na obranu jazyka slovanského,  
obzvláště českého“. Ani tehdy se to však neobešlo bez problémů. Pelcl byl za to uvězněn na 
tři dny, tehdejší cenzor byl po dlouhém a nepříjemném popotahování nakonec potrestán vyho
zením z úřadu a šíření spisu bylo zcela potlačeno. Česky pak vyšla tato kniha v roce 1869 pod 
názvem: „Obrana jazyka slovanského, zvláště českého“ a později, již v naší době, pod ještě 
kratším názvem: „Obrana jazyka českého“.

V tomto díle  Balbín žaluje politiky české šlechty po Bílé hoře a  Habsburky a ukazuje na 
skutečnost, že před bitvou na Bílé hoře byla čeština v Království českém výhradním úředním 
jazykem.  Na  úřadě  a  ve  vládě  nebyla  vyřízena  sebemenší  žádost,  pokud  nebyla  napsána 
v češtině. V roce 1615 například český generální sněm přijal zákon, podle kterého musel ten, 
kdo chtěl bydlet na území Čech, dát své děti učit česky! Po bělohorské bitvě se to obrátilo. V 
roce 1627 byl přijat zákon o zrovnoprávnění němčiny a češtiny a v letech 1680 až 1700 se 
úředním jazykem stává výhradně němčina! Každý se za češtinu začal stydět a všichni se sna
žili mluvit jen německy nebo latinsky. Úřady nepřijímaly a nevyřizovaly nic, co bylo poža
dováno nebo psáno v češtině. Dále dokládá, že tuto germanizaci nejvíce razila církev a vláda. 
Odhaluje zákulisní intriky prokatolických šlechticů – ministrů – Martinice (toho času správce 
země a osobní zarputilý nepřítel vůči Balbínovi), Slavaty, Lobkoviců a dalších a jasně ukazuje, 
že to bylo zaviněno nejen vlastní nedbalostí  Čechů „nýbrž mnohem více přičiněním jistých 
lidí a jejich zlou vůlí k vlasti, takže jsou nyní ubozí občané nuceni se soudit podle německých  
zákonů, jejichž české překlady nesmí být vytištěny.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 523).

O výše jmenovaných zrádcích českého národa píše, že „poradili králům, že se musí česká 
země oslabit, vysát ubohému lidu nesnesitelnými daněmi pot a krev a hlavně vyhubit starý  
jazyk, neboť pokud tento jazyk žije, že prý nemohou Češi německého krále snášet a milovat a  
že vždy bude jejich věrnost pochybná. Někteří dokonce i zastávali názor, že kdyby to bylo  
možné, že by se všichni starodávní obyvatelé Čech měli odnést a vhodit do nejbližšího moře a  
teprve  potom,  že  bude  konec  vší  vzpurnosti  a  odbojnosti…  A s jakou  bedlivostí,  s jakou 
opatrností pasou tito ministři po každém kroku, ano po každé myšlence těch, které utlačují,  
k čemuž využívají tisícero očí a uší a rafinovaností. Všechny jejich úmysly směřují k záhubě,  
ne k prospěchu vlasti, na kterýžto jejich největší zločin (neboť kdo nepřátelsky vystupuje proti  
vlasti, páchá horší zločin, než kdyby zabil svou matku) máme v naší době tolik důkazů, že kdo 
to nepozoruje, nevidí už vůbec nic. Míchají právo a vládu, staví krále nad zákony, říkají, že  
není král kvůli národu, ale národ kvůli králi a že král může udělat všechno, co chce i proti  
všem božským a lidským zákonům. Každá kniha, která by králi dobře poradila, jim smrdí.  
Každý mocnější je neustále v podezření. I manželské sňatky šlechty se jim zdají nebezpečné.  
Všechna jmění se mezitím napevno propojují se státní pokladnou, žádný statek si není jistý  
svým vlastnickým právem. Cizinci se do země lákají a volají, zatímco přátelé vlasti se vyháně
jí anebo omezují v jejich činnosti.  »Spiknutí!  Spiknutí!,« mají  pořád v ústech. Uvidí-li kde 
opevněný hrad nebo nějakou honosnou stavbu, již mají podzření, že to slouží k chystané revo
luci, i samotné háje, lesy a údolí, samotné kmeny a listí na stromech podezírají, že šeptají:  
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»Spiknutí! Spiknutí!«, a proto tedy bourají všechny staré hrady a zakazují obnovovat městské  
hradby.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 523 – 524).

Balbín v tomto díle také píše o církevních poměrech počínaje od příchodu slovanských 
apoštolů Cyrila a Metoděje, jež do české kotliny přinesli písmo, řeč a staroslověnský překlad 
Bible svaté a popisuje, jak apoštolové dbali na upevnění náboženství a na náboženskou praxi 
v zavedeném mateřském jazyce a jak to bylo všechno Římu nepříjemné, až se z toho zrodilo 
veliké nepřátelství a hněv Říma vůči Čechům a také vůči Cyrilovi a Metodějovi. A sotva tito 
apoštolové zradou, vyhnáním, mučením a vraždou zmizeli ze scény dějin (jak víme), začali 
římští papežové všechnu jejich práci ihned bořit a ničit a na jejich místo, že okamžitě nastou
pil římský biskup Vojtěch fanaticky propagující bohoslužby v latině podle vzoru Říma.

Není divu, že tato Balbínova práce přinášela vládě a římskokatolické církvi v každé době 
jenom samé nepříjemnosti.  Bílek píše, že „Balbín byl pravým, milujícím vlastencem a učite
lem lidu v nejšlechetnějším slova smyslu právě v té době, kde spoluúdové jeho řádu dusili  
osvětu a národního ducha.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 525).

Nicméně i přes všechno vlastenecké cítění a soucítění se zbídačeným českým, moravským 
a slezským národem, se v závěru v této práce Balbín dovolává zemřelých svatých, konkrétně 
sv. Václava, oslovuje ho, vzývá ho a modlí se k němu (což je zřetelně jasná forma jezuitského 
spiritismu, s nímž  Bible svatá nikdy nebude souhlasit a schvalovat ho), aby zachránil český 
národ z pádu a ponížení. Místo latiny náhle česky píše: „Ty, z patronů země české nejpřednější  
a největší, Václave! Vratislavem buď a Čechám svým navrať dávnou slávu! Opět postav nás  
na to místo, z něhož jsme padli nezaslouženě, vlastní netečností a zločinnou zlobou jiných neb  
pochlebnictvím mnohých, nejvěrněji až do skonání sloužíce tobě i nejsvětější víře, i králům!  
Ty, národa našeho záštito a podporo! Zahyneme-li, tobě zahyneme! Od nových obyvatelů bys  
marně očekával té pocty, kterou tebe země česká od tolika věků velebí a miluje. Tudíž v pokoře  
prosíce,  toto opakujeme: Nedej zahynouti  nám i  budoucím! Neráčíš-li  snad vyslyšeti  synů 
zvrhlých, slyš a vyslyš prosby předků, kteří orodovali za potomstvo své a v nebi na tebe hledí!  
Svatý Václave, mučedníku Kristův, jediný dědici země české, oroduj za nás!“ (Bohuslav Bal
bín: O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu Království českého,…   Antologie ze  
starší české literatury, SPN, Praha 1962).

Balbín napsal ještě jedno takové odvážné dílo. A to „Pamětní nápis na Bernarda Ignáce z 
Martinic“, které je satirou na nejvyššího pražského purkrabího toho jména, který byl synem 
defenestrovaného  Jaroslava Bořity.  Je napsáno jménem čtyř stavů  Království  českého,  při
čemž čtvrtým stavem jsou vzdělanci, kteří ale v Obnoveném zřízení z roku 1627 nevystupují! 
Balbín v něm tohoto muže kritizuje jako největšího nepřítele českého národa a státu, jako ni
čitele české společnosti, který pány ponižuje na rytíře, rytíře na měšťany, měšťany na sedláky 
a snaží se zlikvidovat rytířský stav vůbec. Berní formou ochuzuje český národ tak, že z něj 
jsou téměř „žebráci“, chová se jako Nero, Tiberius, Caligula, Arcadiův Rufinus a Sulla, na
zývá jej tím, kdo se narodil pod Psí hvězdou (tj. v srpnu) a hrabětem z Milionu atd. Kritizuje 
jej za jeho falešné mecenášství a proradnost.

Nejrozsáhlejší  Balbínova práce v latině však nese název: „Miscellanea historica Regni  
Bohemiae“ – „Směs rozprav o dějinách českých“ nebo také „Rozmanitosti z historie Králov
ství českého“, což je vlastivědné encyklopedické dílo, které bylo napsáno v katolickém proti
reformačním  duchu,  ale  zároveň  bylo  naplněno  vroucí  láskou  k vlasti.  Dílo  však  nebylo 
dokončeno.  Balbín za  svého  života  totiž  nashromáždil  tak  veliké  množství  historických 
podkladů a různých písemných materiálů, že musel práci na této veliké vlastivědě Čech roz
vrhnout do dvou řad po deseti knihách. Celkem však Balbín plánoval, že toto dílo bude muset 
obsahovat 30 svazků. Nakonec ale pochopil, že původně zamýšlené obsáhlé třicetidílné synte
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tické dějiny zůstanou jen snem, a začal proto urychleně vydávat nepřeberný historický materi
ál pouze v tématických řadách. Přesto stačil připravit v rukopisu „jen“ dvacet svazků rozdě
lených do dvou dekád. Dílo obsahuje přírodopisné, zeměpisné, teologické, mytologické a his
torické informace. Přináší nám i diplomatický materiál, neboť obsahuje například 232 listin 
papežů, císařů, králů a knížat, týkajících se zemí Koruny české.

Za Balbínova života vyšlo tiskem v letech 1679 až 1688 prvních osm knih první dekády a 
dvě knihy druhé dekády. Svazky první dekády obsahují přírodopisné a zeměpisné údaje, údaje 
o osídlení, původu, jazyku, tradici a zvycích  Čechů,  životopisy českých světců, dějiny far, 
pražských biskupů, českých panovníků a rodopisy české šlechty. Poslední dvě knihy z první 
řady deseti knih zůstaly v rukopise a byly vydány až později v letech 1776 až 1780. Jedna z 
těchto zbylých rukopisných knih první desítky svazků dvacetisvazkového  Balbínova ency
klopedického díla je svazek „Bohemia sancta“ – „Čechy svaté“ a devátý svazek „Bohemia 
docta“ – „Čechy učené“, který je důležitým svědectvím pro dějiny české literatury. Je to první 
ucelený souhrn  české  literární  historie  –  lexikon  českých spisovatelů  16.  a  počátkem 17. 
století. Vyšel až roku 1777, kdy ji vydal Rafael Ungar a desátý svazek téže dekády vydal Josef  
Riegger ve svém „Materialien zur Statistik Böhmens“ roku 1793.

Toto své nejrozsáhlejší dílo musel Balbín od roku 1687, kdy byl podruhé raněn mrtvicí a 
upoután na lůžko, už jen diktovat. Ale až do své smrti v práci nepolevil. Svazky představují 
souhrn informací o všech odvětvích českého národa a jeho života po stránce přírodopisné a 
historické včetně listinných dokladů, který u nás ze 17. století máme. V deváté knize (Bohe
mia docta), která zůstala v rukopise, je pojednáno o dějinách  Karlovy univerzity, jsou v ní 
shrnuta díla starých českých spisovatelů a popsány staré české knihovny a archívy. Bohužel 
vlivem doby je zde jezuitským spisovatelům věnováno přesně dvakrát tolik místa než „kací
řům“. Třeba o Husovi zde nenajdeme téměř nic, sotva malou zmínku.

O jakou úroveň například přírodovědných informací jde, si můžeme snadno udělat před
stavu z následující ukázky, jež ve skutečnosti demonstruje hlavně hlubokou Balbínovu pově
rečnost a opírání se o rámě svých jezuitských kolegů, než onu jeho věhlasnou a jezuity tolik 
vychvalovanou přísně vědeckou erudovanost, nadhled a věcnost:

„Bohuslav Balbín: Rozmanitosti z historie Království českého
O mloku a některých druzích hmyzu. V Čechách prý se nacházejí škorpióni. Také hadi s ko

runkou. Občas se u nás vyskytl i drak. Svatojánské mušky. (I. kniha, LXIV. kapitola)
Agricola dosvědčuje, že se mlok, čtvernožec podobný ještěrce, nachází v jamách u Jáchy

mova. Je tak studený, že dovede stejně jako led uhasit oheň – ostatně i hadí vejce vhozená do 
komína dovedou uhasit plamen. Agricola také vykládá, že roku 1566 nalezl náramné množství  
mloků na Schneebergu. Aby pak se k tomuto tvoru nepřipojovaly nějaké báchorky, velmi peč
livě a přesně jej popsal. 

Poslední zmínka mezi živočichy patří  obvykle hmyzu. Je dobré si  zapamatovat, že Češi  
mají téměř všechen hmyz, který se obvykle uvádí po celé Evropě. (Snad i jedovaté pavouky a 
jiný podobný hmyz, jenž je charakteristický pro určité krajiny jako třeba Apulii.) Podle tvrzení  
autorů máme i škorpióny, i když ne ve velkém množství, také pak jsou méně jedovatí. Vzpomí
nám si, že jsem roku 1644 viděl v Praze za velkého letního vedra škorpióny vylíhlé v Praze a  
donesené  do koleje.  Osvědčený!  lékař  Marcus  je  za mé přítomnosti  prohlásil  za pravé a 
vskutku  jedovaté.  Nejeden  člověk  spatřil  v  Čechách  hady  ozdobené  korunkou.  Konečně  
Tanner pyšně prohlásil, že takovou hadí korunku vlastní. 

V Brně zase v samém vchodu do radnice ukazují draka zavěšeného pod klenbou. Má výraz
né šupiny se zářivými skvrnami a – mohu-li si po tolika letech vzpomenout – měří dobře šest  
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loktů. Staré památky dosvědčují, že sem byl přinesen z Čech a dán městu jako vzácný dárek. V  
jaroměřské radnici zase uchovávají starobylou rukopisnou knihu s kronikou žacléřského hra
du. V té kronice se výmluvnými slovy říká, v kterém roce a odkud byl tento drak přiveden na  
hrad Žacléř, kde a kým byl usmrcen, takže tomu musí každý věřit. Jen uvaž, o kolika hadech s  
jestřábí nebo orlí hlavou mluví v Podzemním světě (Mundus subterraneus) Kircher! Ovšem 
lidé, kteří prohlíželi brněnského draka zblízka, mají za to, že je to krokodýl, protože má ocas a  
vzadu pancíř. U těchto jedovatých tvorů, kteří se rodí ze zahnívajícího kalu, jsem ochoten vě
řit,  že  mění  svou  podstatu  a  nezachovávají  při  zrodu  stejnou  podobu.  Kolik  jsme  viděli  
malovaných podob hadů a draků a byli jako živí. Kolik popisů jsme četli. A tak se i známý 
brněnský drak mohl vylíhnout s pancířem na zádech a mohl také zajít věkem, vždyť u něho  
musíme počítat s rozmezím tolika století, přesněji od roku 1100. Brněnští pak jej mohli nahra
dit krokodýlem, jejž přijali odjinud. 

Svatojánští broučci je druh mušek, jimž bychom mohli říkat noční lucerničky. V noci totiž  
svítí, létají po lesích, občas odpočívají, ale jejich světlo je vždy jasné. Věřím, že se nacházejí  
téměř všude v lesnatých krajinách, a tak snad mohu jejich popis ukončit. 

Důstojný otec Jan Tanner z našeho Tovaryšstva, člověk nade vší pochybnost důvěryhodný,  
mi nedávno jako očitý svědek vyprávěl cosi neobvyklého, co ještě nikdo dostatečně neprozkou
mal: na věžích hradu Karlštejna hnízdí  ve velkém množství  sokoli.  Shromažďují  se tam z  
okolních kopců a jeskyň a do hnízd přinášejí jako potravu pro sebe a své mladé jakýsi velký  
hmyz, který nikdo nespatřil na jiném místě. Venkované tomu tvoru naprosto chybně říkají štír.  
Má holou hlavu ve tvaru krunýře, ostatní tělo je podlouhlé bez skořápky a bez ulity, žlutavě  
bledé. Má čtyři nohy. Tlustý a beztvarý ocas je delší než krunýř nejméně o tři prsty. Celé tělo  
od hlavy až ke špičce ocasu obnáší polovinu pražského lokte, ba i víc. Chtěl bych vidět něko
ho, kdo by dovedl stanovit něco bezpečného o povaze tohoto hmyzu. Mně nebylo nikdy do
přáno spatřit ten cizokrajný jev opatřený krunýřem a potulující se bez domova.“ (Balbín, Bo
huslav: Krásy a bohatství české země, přeložila H. Businská, Panorama, Praha 1986)

Pověrám přikládal jezuita  Balbín stejnou důležitost a historickou pravdivost,  jako měly 
samotné historické události. Ve svém díle „Čechy svaté“ napsal roku 1681 pravý důvod vítěz
ství katolíků nad protestanty v bitvě na Bílé hoře: „Když otec Dominik z řádu karmelitánů do
provázející katolické vojsko nalezl ve městě Strakonicích obraz Krista a Matky Boží (na němž  
kacířští  vojáci vypíchali  Kristu a Matce oči),  byl  tím výjevem hluboce pohnut a již  tehdy  
v niterné rozmluvě s Duchem Svatým zavrhl kacíře ke zkáze a smrti. Tento obraz si přibral za  
svého druha ve všech válečných nebezpečích, zdvíhaje ho do výše, ukazoval jej jako nebeské  
paládium (posvátný ochranný obraz – pozn. aut.) katolíkům a snažně prosil, aby Matka Boží,  
jejíž majestát nepřátelé v obrazu urazili, vinu potrestala a bezpráví pomstila.

V oné rozhodující bitvě u Prahy (na Bílé hoře – pozn. aut.), v níž byly veškeré zesláblé síly  
kacířů obráceny vniveč, se otec Dominik, objíždějící bitevní šiky katolíků a držící při  tom  
v jedné ruce znamení ukřižovaného Pána a v druhé tento obraz, který byl viděn, jak jiskří a  
září jasnými nebeskými paprsky, střídavě modlil za katolíky hned k Synu, hned k Matce, hned 
vybízel plamennými slovy, jak to situace vyžadovala, samotné vojáky, aby statečně bojovali za  
Boha a víru..., kterážto věc dodala katolíkům neuvěřitelnou odvahu a kacíře podivuhodným 
způsobem vyděsila.“ (J. Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 12 – 13).

Byl to právě jezuitský řád s Balbínem v čele na prvním místě a pak s další armádou jezui
tských historiků, kdo jezuitskými metodami uměle vyhladil smysl pro dějinnou souvislost a 
kdo sformovával naše pobělohorské historické příběhy plné polopravd či přímých lží, výmys
lů, pověr, pohádek, báchorek a pověstí a kdo tak položil základy k dnešním historickým mate
riálům Čech, Moravy a Slezska, na něž římskokatolická církev po sametovém odstranění ko
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munismu při revoluci v roce 1989 s radostí navázala jako na pravé a jediné dějiny našeho čes
kého, moravského a slezského národa. Jedná se však o jezuitský, pobělohorský podvrh a fal
sifikát, který dnes musí každý soudný člověk a historik zvlášť snadno prohlédnout, demas
kovat, identifikovat, jasně zdefinovat a nakonec s varováním zavrhnout, a to i přesto, že se tak 
nestalo v obrozenecké době a že tento kompaktní podvod osvícenectvím a obrozenectvím zce
la prošel. To je však jen dokladem toho, jak měl jezuitský řád dlouhé prsty i v těchto dobách a 
jak  byl  každý  tehdejší  historik,  literát  či  vědec  více  nebo  méně  v jeho  sítích  zapleten  a 
ovlivněn jeho učením a ideologií.

„Balbínovo historické a vlastivědné dílo je neseno v katolickém, protireformačním duchu a  
je v něm i víra v zázraky a nadpřirozené síly, což bylo pro dobu, v níž Balbín žil, i pro jeho 
osobní založení a výchovu charakteristické. Zároveň je prodchnuto horoucí láskou k vlasti,  
její  slavné minulosti  a k českému jazyku,  takže v těžkých dobách pomohlo k udržení  a za
chování znalosti historie českého národa, která se stala jedním ze zdrojů jeho obrody. Bylo i  
podnětem a inspirací k historickým pracem jeho přátel a následovníků, jako byli např. Jiří  
Crugerius., T. Pešina, Jan Tanner, Jan Kořínek nebo o generaci mladší J.F. Beckovský a jiní.  
Obrovské množství cenného materiálu o Čechách Balbínovy doby i o Čechách minulých se  
stalo podkladem pro osvícenecký a obrozenecký dějepis.“ (Kolektiv: Kdo byl kdo v našich dě
jinách do roku 1918, Praha, 1993, ISBN 80–901579–0–4, str. 22).

13.56   Pověrčivost v barokní zbožnosti a literatuře
Barokní zbožnost vycházela především z jezuitského mysticismu a pověrečnosti, která byla 

veřejnosti  uměle,  cílevědomě  implantována  a  krok  za  krokem organizovaně  podsouvána. 
Osobní  fanatická  pověrčivost  ve  světce,  zázraky,  v rohatého  pekelného  ďábla,  v samotné 
peklo a očistec pak byla nejsilnější právě u římských katolíků. „Svěcení obrázků, škapulířů,  
růženců, svíček, vody, křídy, jež měly chránit věřící před různými nehodami a nebezpečím,  
bylo – jednalo-li se o předměty schválené církví – běžné, právě tak jako nošení darů „zá
zračným“ sochám a obrazům svatých patronů, kteří věřícím pomohli svou přímluvou. Např.  
ještě ve druhé polovině 18. století se vysmíval historik piarista Gelasius Dobner arcibiskup
skému tajemníku jezuitovi P. Benediktu Stöberovi, který nechal na hrob Jana Nepomuckého ve  
svatovítském chrámu zavěsit stříbrnou nohu v životní velikosti jako dík za uzdravení nohy  
vlastní: „Ó ti bohatí jezuité, kteří si to mohou dopřáti.“ Líbání svatých soch a obrazů, ostatků 
svatých, zasazených do ozdob z drahých kovů – křížů ap. – vystavování celých vyšňořených 
koster ve skleněných rakvích, převlékání sošek svatých do ozdobných (a drahých) oblečků pat
řilo k pověrečným projevům protireformační »barokní« zbožnosti stejně jako průvody kajícní
ků mrskajících se důtkami po obnaženém těle do krve. Kult Panny Marie byl velmi horlivě  
pěstován a šířen i proto, že se jako patronka boje proti kacířství měla zasloužit i o porážku  
českých evangelíků na Bílé hoře.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 93 – 94).

Ve všech vlastních „uměleckých“ výtvorech včetně písemností působili jezuité především 
na obrazotvornost svých ctitelů a čtenářů. Například v malířství a sochařství vyzdvihovali scé
ny především s  Pannou Marií,  Ignácem z Loyoly, s jezuitskými misionáři a s dalšími jezui
tskými světci.  Mariánské náboženství jako svůj  hlavní kult  a kult svatých pěstovali a pěstují 
jezuité dodnes ve všech svých kolejích, školách, klášterech, kostelích a všude, kde kážou a 
působí.

Aby podpořili  důvody a opodstatnění klanět se  Marii,  vymýšleli  si  jezuité mimo jiné i 
mnoho pověstí, báchorek a mýtů o zázračných obrazech s náměty Panny Marie a jezuitských  
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světců a to pak ještě stvrzovali honosnými, okázalými procesími, obřady, dlouhými poutěmi, 
novými a novými slavnostmi, kázáními a divadelními představeními plnými typické jezuitské, 
barokní zbožnosti nabyté pompézností a teatrálností. Také to jezuité dokládali údajně starými 
a tradičními nicméně nově zavedenými svátky, které pochopitelně do té doby nikdo neznal a 
nebo inovovali staré rituály pod novým názvem.

„Důležitou součástí barokní zbožnosti a také významným prostředkem při upevňování kato
lictví v českých zemích byla zbožná bratrstva. Šlo o sdružení věřících, kteří se pod vedením 
duchovních oddávali společným pobožnostem, pořádali procesí, uctívali svatého patrona a 
zachovávali určité regule. Často prosili za nějakou milost, jako např. členové bratrstev »za  
šťastnou smrt«. Zbožná bratrstva umožňovala věřícím projevovat niternou zbožnost, současně 
však členství v nich bylo i významnou společenskou záležitostí.“  (J. Mikulec: Pobělohorská 
rekatolizace..., str. 40 – 41).

Jak víme z dějin Nizozemí, působilo tam ve druhé polovině 16. století bratrstvo Panny Ma
rie, které sdružovalo lidi mající odpor a nenávist k jezuitům. Tímto  bratrstvem však nebyl 
nikdo jiný než převlečený jezuitský řád, který si název vypůjčil od mnohem staršího nejezui
tského spolku ze 14. a 15. století. Ve stanovách tohoto podvodného díla byly v podstatě stejné 
požadavky na víru, jako v samotném jezuitském řádu, tedy především uctívání a dodržování 
mariánského kultu a kultu svatých a uctívání soch a obrazů světců.

V Čechách vzniklo toto „zbožné“ bratrstvo Panny Marie ze stejného důvodu jako v Nizo
zemí, totiž díky nenávisti českého a moravského obyvatelstva vůči jezuitům v pobělohorské 
době.  Ovšem opět to byli  převlečení jezuité,  které mimochodem sám  Slavata z Chlumu a 
Košmberka nazývá v roce 1644 ve svých „Závazcích ke zbožnému životu“ „zbožným bra
trstvem“.

A tak jako čeští jezuité prosazují aktivní účast na mariánském kultu a uctívání Jana Nepo
muckého jako světce a uctívání obrazů, tak i toto bratrstvo Panny Marie (o nichž pěje veliké 
chvály Bohuslav Balbín v díle „Přepodivná matka svatohorská Maria“ – překlad Matěj Vác
lav Štajer SJ roku 1666 – a na jejichž adresu píše Jiří Crugerius SJ v díle „Přídavek“ „O Lás
ce blahoslavené Panny Marie k zemím české, moravské a slezské: a o pobožnosti českého  
národu k též blahoslavené Panně“: „...bylo v Němcích několikeré bratrstvo Panny Marie pod  
tytulem Matky Bolestné k tomu cíli a konci, aby svou pobožností nahradili čest svatým ob
razům, které husitská bezbožnost tolikrát hanebně zlehčila, potupila, pálila. A aby ostatkové  
katolického lidu v Čechách v pravém náboženství vždyckny trvali a kacířskou nadchou nad
chnouti se nedali.“) má ve svých stanovách přesně tytéž zásady:

„Regule zbožného bratrstva Panny Marie pro šíření úcty ke svatému Janu Nepomuckému:
1. Nechť se členové odevzdají do služeb Blahoslavenné Paně Marii a nechť o každém jejím  

svátku vykonají zpověď a přistoupí ke svatému přijímání.
...
4. Nechť ze všech sil prokazují, šíří a ochraňují čest a úctu ke svatému Janu Nepomucké

mu. Ať se dvanáct nejpřednějších pánů členů v čele s nejctihodnějším panem správcem (jímž 
bude vždy jeden z vysoce ctihodných pánů prelátů svatovítské kapituly) schází vždy o některé  
neděli po suchých dnech (čtyřikrát do roku – pozn. aut.) ve smluvené době, aby se společně  
poradili a projednali významné události.

5. Ve svátek Jana Nepomuckého nechť se členové vyzpovídají a přistoupí ke svatému přijí
mání a každý rok v den jeho svátku nechť se koná k poctě sv. Jana Nepomuckého zvláštní bo
hoslužba, nebo, kdyby ji členové konat nemohli, ať se pomodlí šestkrát Otčenáš a Zdrávas.
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6. Ať členové bratrstva nosí na prsou obrázek sv. Jana Nepomuckého.
...
Výtah z regulí zbožného bratrstva u kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém 

Městě pražském z 1. poloviny 18. století.“  (J. Mikulecký: Pobělohorská rekatolizace..., str.  
41 – 42).

Také vycházelo mnoho česky psaných spisů od neznámých jezuitských autorů s adorační 
tématikou, v nichž byli lidé nabádáni ke zbožnému uctívání křížů a svatých v určitých místech 
země či v celých regionech, jako například v dílech: „Historie klatovská“, „Historie Vysoké
ho Mýta“ nebo „Historie pražské kapituly“ a podobně. M. Sládek ve svém pojednání o těchto 
zázračných uzdraveních: „Zázračná uzdravení a »dobrotivá vzhlédnutí« v literatuře českého 
baroka“ například píše:

„Vedle ďáblových mlýnů a umrlčích roklí se v početní převaze (jak jinak při svrchované 
převaze moci Boží nad »bídně chudým čertem«) objevovala v krajině i místa zázračná, místa  
modliteb, místa posledních útočišť všech nemocných i hříšníků. Duchovní síla takového místa  
mohla rozsahem zahrnovat kus lesa, mohla se však koncentrovat i do nevelkého obrazu na  
bočním oltáři městského kostela. Věhlas těchto zázračných míst se rozšiřoval především ústně  
předávanými zprávami o zázračných uzdraveních o velkolepých poutních slavnostech. Důleži
tou roli v rozšiřování zpráv sehrála také literatura: pomáhala usoustavnit většinou jen útrž
kovité informace a mnohdy zřejmě dávala konečný impuls k návštěvě místa.

…Většina děl barokní literatury o poutních místech obsahuje dvě základní části: část vě
novanou historii  poutního  místa  nebo zázračného obrazu  (včetně  popisu  místa,  vystavění  
poutní kaple nebo kostela, stavby studně nebo upravení studánky, založení poustevny, vypsání  
vzácných návštěv apod.)  a  část  popisující  zázračná uzdravení,  jimiž Panna Maria či  jiný  
duchovní patron místa »dobrotivě vzhlédl« na nemocné nebo v nebezpečí vystavené ctitele.  
Velmi často autor spisu připojil k dílu texty modliteb nebo písní k duchovnímu patronu místa,  
častá  jsou  též  barvitá  líčení  výročních  poutních  slavností.  Výjimečně  je  text  rozšířen  i  o  
cestovní pokyny pro poutníka, o přípravu poutníka ke mši svaté, o popis »duchovního pro
cházení« poutním areálem (jak to vypsal Marek Damascen ve Vůdci cesty do Hájku z roku 
1718), o praktické léčebné rady (jež uvádí například  V.V. Čapek ve spisu  Fons squae vitae 
z roku 1722) nebo o popis zvyklostí poutníků na poutním místě (například nocování poutníků  
barvitě vykresluje autor díla Oudolí křtinské z roku 1665).

Pozornost věnovaná zázrakům i způsob jejich zachycení jsou v jednotlivých dílech velmi 
rozmanité – někdy autor uvádí jen několik desítek zázračných událostí,  aby jimi ilustroval  
text, někdy se počet zaznamenaných »dobrotivých vzhlédnutí« blíží tisícovce. U větších, zná
mějších míst autor často uvádí zázraky, které se udály jen v určitém časovém rozmezí (na
příklad  Balbín v Přepodivné Matce Svatohorské jen události z let 1652 – 1661). Některým 
zázrakům, které měly v očích tehdejšího člověka mimořádný význam, byly věnovány celé knihy  
– například zázračnému otevírání očí Krista na obrazu Božího umučení v chrámu svatého 
Václava ve Staré Boleslavi se v rozmezí tří let (1690 – 1692) věnovaly hned dva spisy. Jen vý
jimečně autor zázračná uzdravení nepopsal a věnoval se pouze historii místa a popsání pout
ních slavností (například autor díla Mons praemonstratus vydaného v roce 1732).

Nejčastěji bývají zázraky v knize řazeny chronologicky – text je členěn letopočty, případně  
jednotlivými  měsíci.  Mísení  důležitých a  věhlasných zázraků s událostmi  jen sumárně po
psanými mohlo ovšem na čtenáře působit dosti nepřehledně, při větším množství zázraků i  
únavně. Proto někteří autoři zvolili členění tematické, při kterém byla každá z kapitol věnová
na určitému druhu zachránění, například uzdravení slepých. Problém při tomto členění ovšem 
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nastal, když autor dospěl k zázrakům méně častým, které bylo nesnadné sumarizovat v názvu 
kapitoly.  Například  Bohuslav Balbín v Přepodivné matce Svatohorské z roku 1666 uvedl  
devátou kapitolu třetí  knihy  názvem,  který si  v mnohém nezadá s titulní  stranou dnešních 
senzacechtivých novin: »Zhojily se smrtedlné rány. Kupcové divně vyvázli loupežníkům. Pří
bramští uchování od moru. Čeládka jednoho pána od hlízy uzdravená. Všecko se dařilo po 
slibu  svatohorské  pouti.«  Balbín ovšem  tuto  koncepci  převzal  z díla  Jiřího  Konstance:  
Succurre miseris z roku 1652, navíc s pečlivostí  sobě vlastní doplnil  dílo chronologickým 
rejstříkem).

Zázraky a »dobrotivá vzhlédnutí« uváděné v barokní literatuře můžeme rozdělit do něko
lika skupin. Nejčastější jsou bezesporu zázračná uzdravení, jež se udála přímo na poutním  
místě. Poutník přišel (nebo byl přinesen) na vlastní přání, s nadějí v duši, obvykle po krátkém 
či delším rozhodování, spojeném s duchovní přípravou a vroucnou modlitbou. K uzdravení  
došlo buď přímo v zázračném místě, nebo krátce po vykročení na cestu k domovu, někdy náh
le,  v těžších  případech  postupně,  přičemž  po  každém  navštívení  místa  se  zdravotní  stav  
nemocného zlepšoval. Obdobné jsou i příklady, ve kterých za nemocného přihází prosit někdo  
z jeho blízkých, nejčastěji za nemocné dítě jeden z jeho rodičů. Mezi vyléčenými nemocemi se  
na prvém místě objevuje slepota, následují bolesti nohou, hlavy, zimnice, nehybnost, neštovi
ce, ale i mor a ochrana před ním; řada nemocí nebývá podrobněji popsána.

Další početnou skupinu tvoří zázraky, které můžeme označit jako ochranu v nebezpečných 
situacích.  Ten,  jemuž  hrozilo  nebezpečí,  obvykle  neměl  více  času  než  krátce  pomyslet  na  
Pannu Marii nebo jiného světce, ale i tato letmá myšlenka mu – alespoň v očích současníků – 
pomohla zachránit zdraví nebo život. Následovala obvykle návštěva poutního místa a podě
kování za záchranu. Velmi často mezi popsanými zázraky nalezneme pád pod rozjetý, plně  
naložený vůz, pád do studně, ochranu při porodu, pád z lešení nebo střechy, ochranu při lou
pežném přepadení, výjimečně záchranu při pokousání vzteklým vlkem nebo při uštknutí je
dovatým hadem.

V některých knihách jsou uváděna i zázračná uzdravení zvířat, především koní a hovězího 
dobytka, Tato dobrotivá vzhlédnutí byla zřejmě frekventovanější koncem třicetileté války, kdy  
na životě zvířete mnohdy závisel další osud členů rodiny; nejčastěji jsem tyto zázraky nalezl  
v díle  Paula  Krygera:  Studně  zdravohojitedlná  sv.  Václava,  vytištěného  v Čechách  roku 
1659.

Jinou  skupinu  tvoří  zázraky,  které  se  přímo  dotýkají  zázračného  obrazu  nebo  místa.  
Typickým příkladem mohou být údajně neúspěšné pokusy kalvínů spálit roku 1550 zázračný 
obraz Panny Marie; když tento obraz získali hradčanští kapucíni, dal jej údajně pro jeho krá
su a zázračnost odnést císař Rudolf II. do svých sbírek. »Následující noc, když kapucíni zvoni
li na jitřní, zvonilo se také silně u dveří, a jak bylo otevříno, nalezen jest ten svatý obraz  
samotně před klášterem stojící, kterýžto duchovní vzali a s radostí postavili zase na předešlé  
místo. Což zvěda císař, dal jej zase znovu vyzdvihnouti a zavříti do své pokladní komory; ale  
následující noc nalezen jest zase na ten způsob jako předešle před klášterem, a ještě s větší  
radostí přijatý.«

Z ostatních zázraků a dobrotivých vzhlédnutí uveďme ochranu před ohněm, záchranu úro
dy, potrestání rouhavých nekatolíků, ochrana před nečistými silami z tohoto světa i ze záhrobí  
apod.

Zdaleka ne každé zázračné uzdravení, které se ústně tradovalo, bylo hodno písemného za
znamenání nebo otištění. Předpoklady k uveřejnění zázraku ve své knize o Panně Marii Sva
tohorské shrnul v přemluvě Bohuslav Balbín: »Pročež povídá-li toliko kdo nějaký zázrak a  
nezanechá-li nějakého znamení, nímž by se smohli přesvědčiti, kteříž by snad o jeho jistotě  
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pochybovali, nechť se nediví, nebude-li zde toho zázraku čísti, a nechť mi nevykládá zle, že  
jsem jej opustil, neb jsem to musel učinit pro lidi, kteří snad měli by za smýšlínky, kdyby se  
tuto položilo něco, co by se nemohlo nějakým jistým znamení prokázati,…«

Toho, k němuž obracel své prosby, necítil člověk 17. a první poloviny 18. století jako ducha  
nekonečné dobroty,  jenž  pouze obdarovává své ctitele,  aniž  by od nich cokoli  požádoval.  
Uzdravení nebo ochránění bylo chápáno jako milost, jež vyžadovala i děkovný akt ze strany  
prosebníka-ctitele. U těch nejchudších postačovala modlitba a poděkování před oltářem, bo
hatší věnovali jako výraz díků k oltáři do poutního chrámu lampu, mnohdy zlatou nebo stří
brnou, voskové reliéfy zobrazující uzdravené části těla či tabulku s popsáním události, pří
padně s kresbou. Běda tomu, kdo ve chvíli  smrtelné úzkosti  něco slíbil  za vyplnění  svých  
proseb a po uzdravení nebo ochránění svůj slib nesplnil. Nemoc nebo neštěstí se opakovalo,  
mnohdy ještě v nebezpečnější podobě než dříve. Ten, kdo slíbil a nesplnil svůj slib několikrát  
za sebou, dostával sebe i své blízko do zjevného nebezpečí života. Spis jezuity Josefa Lauri
tsche (viz horní stručný seznam barokních jezuitských spisovatelů): První věk Rodičky Boží  
Rušánské, latinsky vydaný roku 1743, je dílem v porovnání s výše citovanými knihami dosti  
rozsáhlým.

…V řadě zázraků sehrál důležitou roli sen – například v zázraku z roku 1691: »Jisté paní s 
rozličnýma neduhy soužené nejobtížnější bylo třesení srdce. Jednou ve snách zdálo se jí, jako  
by potěšení srdce, blahoslavenou Pannu, viděla, která ji outočiště k rušanskému obrazu radi
la. Procítnouc znamenala ještě bolestné srdce pohybování jako jindy, však spolu pohnutá byla  
k žádání zdraví od Rušánské Spomocnice. To když tak vroucně žádá, jak žalostně ji srdce bo
lelo, nedlouho potom obdržela a s malovanou tabulkou slib vyplnila.«

O nesplnění slibu daného Panně Marii a následném trestu (srov. Výše) svědčí zázrak z roku 
1655: »Lidmila Čermáková, mající pacholátko na bolení oči nemocné, že docela oslepnouti  
mělo, z rady jedné paní za pomoc přislíbeným darem prosila blahoslavenou Pannu, a ihned 
pachole ozdravělo. Zatím když matka slib vyplniti prodlívala, onemocnělo zase dítě mnohém 
nebezpečnějí, že skrz tři dni náděje dalšího živobyti nebylo. Napomenutá v své váhavosti Lid
mila slib znova činí, a dítě znovu ozdravělo; tak se potřikrát stalo. Tu teprve slíbené dvě svíč
ky obětuje, a hle! V kostele samém za pokutu (jak věřeno bylo) do nesmyslnosti na 7 týhodnu  
upadla a spolu synáčka s smrti pozbyla.«

Za dobrotivé vzhlédnutí se v případě narozeného malformovaného dítěte považovala i jeho 
včasná smrt: »Jiná ctná máteř dítě své, sklíčnýma nohami narozené a k chůzi také v zrostlém 
věku budoucí neschopné, obětovala rušánskému oltáři a při něm nebi samému. Přijala ne
vinný tento dar nejdobrotivější Panna, a dítě v brzském čase do nebe pojavši, matku od sta
rosti, dítě od bídy vysvobodila.« (Záznam k roku 1691).

Při popisu některých dobrotivých vzhlédnutí se Lauritsch odvolává přímo na dílo Johan
na Krause. Následující zázrak je ovšem pozoruhodný i z hlediska přežívajících polovampy
rických představ mezi obyvateli českých měst: »připomíná zase páter Kraus, že se létos zvěděl  
o jisté měšťance jičínské, která se okolo léta 1676 v jakýmsi domě (ví se pak jméno i osoby, i  
domu) oběsila; však dle církevního způsobu dal ji manžel pohřbíti, že nešlechetnost tato pově
domá nebyla. Po smrti ale často se zjevovala a mnoho velmi děsila. Stalo se, že se jeden měš
ťan s ní potkaje, přísně jí domlouval, že lidem nepokoj činí; ona však hned popadši ho silně  
stískala. Tu on blahoslavenou Pannu naší hlasitě volaje a za pomoc vzývaje, strašidlo odstu
povati a dvéře domu, do kterého vskočil, odvírati, pak zase (nevěda od koho) zavírati se viděl,  
a tam skryl se bezpečně. Opravdu pamatuji (dokládá páter Kraus), že když jsem zde, totiž v Ji
číně, okolo toho času pátou školu učil, nejednou slyšel, že se tato žena na pásu stříbrném  
(jaký tenkrát ženy nosívaly) oběsila, a při jasném dnu po dílnách kupeckých choditi spatřená,  
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některým školním žákům velmi škodlivá a strašná byla, kteříž tehdáž proto se na stravu do se
minárium dávali.  Slyšel jsem také, že dotčená žena vykopaná a na místě neposvátném po
hřbená byla. Kdy ale se to stalo, nepamatuji, abych od koho byl slyšel.« (Zápis k roku 1718).

Panna Maria Rušánská ovšem pomáhala nejenom chudým děvečkám a dnes již dávno za
pomenutým měšťanům, ale dobrotivě vzhlédla i na své ctitele, jejichž jména jsou dodnes všeo
becně známa. Roku 1721 pomohla proslulému královéhradeckému tiskaři Václavu Tybélovi  
od »čtvrtodenní zimnice«, v letech 1722 a 1737 prospěla známému jezuitovi Antonínu Koni
ášovi – poprvé od bolestí hlavy, podruhé od bolestí na prsou a pod žebrem. Oba Koniášovy 
pamětní zápisy dal Lauritsch přetisknout (stejně jako řadu dalších zápisů) v úplnosti. Mladý 
Koniáš (roku 1722 mu bylo 31 let) plný vděčnosti píše: »Já Antonín Koniáš, vírou kněžskou  
svědčím, že jsem celý rok pro ustavičné téměř, a to často přeukrutné, hlavy bolesti ke vší li
terní práci dokonce neschopný byl. Však co nejdůvěrněji, zvláště dle poslušenství a vrchních  
vůle, proše nejdobrotivější Uzdravitelkyni jičínskou nejenom skrz sobotní, nýbrž i každodenní  
pobožnost, byl jsem těch bolesti zproštěn, několik hodin po sobě na obyčejné literní učení  
beze vší obtížnosti nalíhati moha, čeho sice prv ani na půl hodiny nelze bylo dovésti.«

Stovky zázraků popsaných v kapitole šesté byly sice výsledkem pilné Lauritschovy práce,  
přesto si však autor musel uvědomovat jistou nepřehlednost při vyhledávání konkrétního zá
zračného uzdravení i celkovou chaotičnost zápisu, podřízeného jediné koncepci – chronolo
gické. Proto se předposlední, sedmé kapitole, do níž doplnil zázraky, které byly osvědčeny 
brzy o skončení jubilejního roku 1737, pokusil vtělit vnitřní, symbolickou koncepci, při které 
hledisko chronologické ustoupilo do pozadí. Lauritsch dodatečně shromáždil dvanáct zázra
ků, z nichž každý nazval hvězdou, a téměř v každém přirovnal Pannu Marii ke hvězdě nebo ke 
hvězdám; výsledkem je dvanáct hvězd zhotovených na korunu Panny Marie (neboť dvanáct je  
»počet jakési všeobecnosti«). Tím Lauritsch dodatečně do svého celého spisu vložil druhou,  
symbolickou rovinu – dílo není jen pouhým popsáním historie a zázraků, jimiž Panna Maria  
Rušánská pomohla svým ctitelům, ale je zároveň i její oslavou a korunovací, přičemž věčná 
koruna je tvořena nejen posledními dvanácti zázraky – hvězdami, ale všemi popsanými dobro
tivými vzhlédnutími, které se stávají věčnými hvězdami její věčné koruny.

Kdybychom  chtěli,  mohli  bychom  více  či  méně  přesně  vyčíslit  všechna  dobrotivá  
vzhlédnutí, kterými Panna Maria pomohla svým ctitelům. Jaká však byla trvalost zázračných 
uzdravení? V malé sondě zahrnující některé zázračně uzdravené nebo zachráněné z Lauri
tschovy kapitoly sedmé (viz edici) jsem se pokusil vyhledat v matrikách zemřelých, zda uzdra
vené čekal ještě dlouhý život,  nebo zda zázračné uzdravení bylo jen kratší či delší úlevou 
v nemoci. Z devíti uzdravených (osoby duchovního stavu jsem pro pozdní svědectví a pro čas
té změny působiště vynechal) se mi podařilo vyhledat úmrtní data celkem pěti osob. Zbývající  
se mohli dožít vysokého věku, mohli se také poměrně brzy přestěhovat, což je zřejmě případ  
příchvojské Alžběty Pecové (hvězda I.) a jičínského Františka Veleby (hvězda X.), jehož jsem 
marně hledal i  v jičínské matrice oddaných. Terezii,  dceru Linharta z Šůtce, jsem v pardu
bické matrice zemřelých z let 1735 – 1746 nenalezl – a tedy možno předpokládat, že dožila re
lativně vyššího věku. I Václava Kundu Střeleckého jsem v matrikách hledal marně.

Z pěti uzdravených žila nejkratší dobu Kateřina Horáková z Holenic (z hvězdy IV.); 27. lis
topadu 1739 se vyznala s přísahou, že byla očištěna od »ohyzdného vole« – a již 2. února 
1740 byla ve věku kolem třiceti let pohřbena při kostele svatého Martina v Libuni. Brzy ji ná
sledovala Magdaléna Matoušková (z Hvězdy V.), která byla pohřbena 21. května roku 1741. I  
další  ze  zázračně  uzdravených dívek  a  žen  z libuňské  farnosti,  Magdaléna Valkounová (z  
hvězdy IX,), se nedožila vysokého věku – zemřela roku 1746 v osmnácti letech: »Pohřbena 
jest při chrámu Páně ss. Filipa a Jakuba v jednom hrobě s matkou svou Magdalena, dcera po 
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neb. Jakubovi Valkounovi, ss. pokáním, oltářní [!] a posledním pomazáním zaopatřena, věku 
svého 18 a.«

Dříve hluchá Kateřina Ortová (z hvězdy VIII.) zemřela ve věku čtyřiceti osmi let v říjnu 
roku 1757; nemůžeme ovšem zjistit, zda uzdravení jejího sluchu bylo trvalé. Relativně vyššího  
věku se dožil Filip Drbohlav (z hvězdy III.), který »díky Panně Marii šťastně přečkal čtvr
todenní zimnici» – a zemřel až v srpnu roku 1766 ve věku sedmdesáti let. Vzhledem k údajům 
uvedeným Lauritschem a malé četnosti některých křestních jmen (například Filip) nebo příj
mení v kraji je většina těchto údajů relativně spolehlivých. Pouze v případě Kateřiny Ortové 
nemůžeme zcela vyloučit  možnou záměnu se jmenovkyní. Na základě uvedené sondy by se  
mohlo zdát,  že  značnou část  Lauritschem uvedených zázraků je  možno demystifikovat,  že  
většina zázraků neměla onu sílu a platnost, jakou jí někteří ze současníků přikládali. Ovšem  
hodnota zázračného uzdravení netkvěla v jeho nekonečné platnosti  – současník jej  chápal  
jako mimořádnou, ale jednorázovou pomoc. Pro řadu chudých a mnohdy vzhledem ke své 
nemoci opovržených podruhů a děveček to byla událost, která mimořádně prosvětlovala jejich  
život, která mu dávala nový rozměr a smysl; toho, koho si v podstatě nikdo nevšímal, se ujala 
sama Panna Maria, té, která byla ošklivá, předala Panna Maria něco ze své krásy a čistoty. I  
v tom spočívala síla a platnost zázračného uzdravení. K edici sedmé kapitoly jsem použil vý
tisku uloženého v soukromé knihovně dr. Karola Bílka v Sedlištích u Jičína.“ (Miloš Sládek: 
Zázračná uzdravení a „dobrotivá vzhlédnutí“ v literatuře českého baroka, http://www.cent
rumhistorie.cz).

Tím vším a zvláště zázračným uzdravováním živili jezuité v lidech ve skutečnosti pověr
čivost  a  pověrečnost  nejhrubšího  zrna.  Bylo  oslavováno  a  vyvyšováno  mnoho  svatých  a 
mnoho jezuitských „mučedníků“ katolické víry. Literárně činní jezuité (mezi nimi i B. Balbín) 
napsali nové nebo částečně nové dějiny českého národa, ve kterých vyzdvihovali pod rouškou 
vlastenectví a lásky k českému jazyku a k historii českého národa hlavně pověry, legendy, mýty 
a  pověsti jako pravdivé události.  V nich jsou jezuité nebo oblíbenci českých katolíků jako 
hlavní  kladní  hrdinové.  Ovšem pravdivé  události  o  takových,  jako  byl  například  Konrád 
Waldhauser,  Jan Milíč z Kroměříže,  Matěj z Janova,  Mistr Jakoubek ze Stříbra,  Petr Chel
čický, Jan Rokycan, Stanislav ze Znojma, Mistr Jan Hus, Jeroným Pražský, Petr z Mladenovic  
(Mladoňovic), Mikuláš Biskupec, Petr Kániš, Jan Žižka, Martin Húska, Prokop Holý, Viktorin 
Kornel ze Všehrd,  Jan Šlechta,  Petr z Tulechova,  Jan Želivský,  Jan Roháč z Dubé,  Jiří z Po
děbrad, Tadeáš Hájek z Hájku, Jan Jesenius (Jesenský), Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, 
Václav  Budovec,  Mikuláš  Dačický  z Heslova,  Petr  Vok  z Rožmberka,  Vilém  z Pernštejna, 
Daniel Adam z Veleslavína,  Matyáš Borbonius a další, se v té době od tovaryšů český národ 
nedozvěděl.  Jednak  sami  neměli  zájem  psát  o  protestantské  historii  Čechů,  Moravanů a 
Slezanů a jednak cenzura pracovala opravdu spolehlivě.

Jezuitská literární, výtvarná a hudební tvorba v období baroka dala v základu vzniknout 
především mnohým dnešním mýtům a  pověrám o  „záslužných,  státotvorných a  blahosla
vených činech“ zrádců českého národa a ničitelů české kultury, víry a pravé národnosti, jakými 
byli například „sv.“ Václav, Antonín Koniáš, Jan Sarkander, Jan Nepomucký a další hubitelé 
dědictví české staroslověnsko – řecké a později protestantské západní víry zakořeněné do srd
cí lidu ve všech dobách. Bylo to právě období baroka, období skutečného národního temna a 
naprostého útlumu nefalšovaného vlastenectví, v němž byly zničeny nebo přetvořeny naše ná
rodní  dějiny  k obrazu  jezuitů  a  římských  papežů.  Všechno,  co  Římu  vadilo  na  životech 
pravých národních velikánů a co potřeboval navždy odstranit,  učinili  jezuité právě nejvíce 
v tomto období baroka, kdy zlikvidovali, vymazali, změnili, přepsali nebo pozměnili pravou 
identitu české víry a historie, památku českých velikánů a lásku obyvatelstva k nim, a tyto 
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zmrzačeniny pak ve své literární,  hudební  a výtvarné tvorbě předložili  národu a  svojí  in
tenzivní propagandou to nechali hluboce zakořenit do myslí a srdcí celého národa.

Do jak velké míry se jim to podařilo, vidíme v dnešní době. Jen pár odvážlivců si dnes 
dovoluje poukázat na ona výše uvedená jména, že buď neexistovala a že jsou skutečně holým 
výmyslem jezuitských pátres a nebo, že jejich životní osud byl z části nebo úplně jiný, než 
uvádějí soudobé církevní oficiální prameny a s ní i celá dnešní armáda jezuitských, projezui
tských, katolických či prokatolických oficiálních historiků, archivářů, právníků a vědců. Na 
reakci ostatních vůči této odvážné menšině pak vidíme, jak hluboce český národ oněm jezui
tským výtvorům uvěřil a jak hluboce tato barokní jezuitská propaganda plná lží, výmyslů, fik
cí, pověr, mýtů, bajek, smyšlenek, pohádek a pověstí zahnízdila a jak hluboko zakořenila do 
podvědomí celého národa jako skutečná, jedině pravá a stoprocentně pravdivá historie Čechů, 
Moravanů a Slezanů.

V barokní světové jezuitské a katolické tvorbě je hrdinou jejich světec, v duchovních po
hledech a úvahách převládají filozofické otázky o marnosti života a světa a o posmrtném živo
tě, upevňuje se pověrečnost v nesmrtelnost duše a tím se i otevírá brána ke spiritismu a ke vše
mu, co s tím souvisí. Období baroka bylo provázáno s protireformací a absolutismem. Ve vědě 
vzrůstal zájem o pochopení mechaniky. V této době působí jezuitská vědecká pracoviště jako 
pařížské  Collegium Claromontanum,  antverpské  Museum Bollandianuma nebo francouzští 
benediktini – kongregace sv. Maura seskupených okolo Jeana Mabillona a jeho De re diplo
matica libri sex. Začal se uplatňovat také mladý duchovní proud racionalismu a přírodově
decké metodologie, tzv.  histoire raisonnée. V psychologii a náboženství hrály důležitou roli 
melancholie, mystika, Duchovní cvičení, mariánský kult a kult svatých. Vytvářel se „módní typ 
barokního kavalíra“, který se obrážel v dílech „Hrdina“ a „Politik“ španělského jezuity Balta
sara Graciána a byl charakterizován lstivostí, opatrnictvím a pokrytectvím. Nově se také ak
tualizovaly náboženské otázky. Barokní historiografii šlo o co největší systematické využití 
pramenů na základě analýzy a kritiky s apelem na lidský rozum, o čemž nám svědčí zejména 
„Acta sanctorum“, která byla vydávána od roku 1643. Na jejich vydání se podíleli belgičtí 
jezuitští  historici  Johann Bolland,  Gottfried Henschen a  Daniel Papenbroch.  Jednalo se o 
sbírku životopisů  svatých.  Hlavní  zásadou historiků se  stala  všezpochybňující  kritika pra
menů.  Bossuet,  Grotius,  Hobbes,  Leibniz a  Balbín psali  historii  sice  poučným příkladem, 
nicméně pod neustálým tlakem vlastních nejistot a neustálého se odvolávání na jezuitské auto
rity jako na jediné věrohodné, plně pravdivé a nezpochybnitelné zdroje.

A stejné tendence můžeme spolehlivě vysledovat, ba přímo otevřeně vidět i v českém ba
roku.

Nejsme sami, kdo si toho všímá a kdo na to upozorňuje. Například ve spisu „Adam Václav 
Michna z Otradovic“ shrnuje autorka Z. Tichá barokní epochu těmito slovy: „V barokní době 
je třeba hledat příčiny rozdílu mezi pojetím, ale hlavně výkladem víry u církevních otců a uči
telů  »barokních« ve výsledcích jednání Tridentského koncilu, který zasedal v letech 1545 –  
1563. Jeho posláním bylo zabrzdit rozmach reformačního hnutí vlastní reformou, která měla  
rozhodující platnost pro nové uspořádání katolické církve. Nepokoušel se však – na rozdíl od  
církevních otců a učitelů středověkých – ani o formulování nějakého uceleného systému myš
lenkového, ani se nesnažil věřícím příliš mnoho vykládat, vysvětlovat. Prezentoval dogmaticky 
teologické učení, despoticky ovlivňoval věřící, jednoduše řečeno, uplatnila se tu politika auto
rity ex cathedra. S touto programovou taktikou, jejíž vytvoření bylo hlavním cílem Tridentina  
(nešlo tedy o budování nové teologie) byli především zajedno jezuité, hlavní opora papežova v  
boji proti reformaci. Jestliže církev svatá rozhodne, že bílé je černé, musím tomu věřit bez po
chybování, bez ptaní a vysvětlování – hlásal zakladatel jezuitského řádu (1534), Španěl Ignác 
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z Loyoly (1491 n. 1495 – 1556). Zdůrazňování pasivní, slepé víry spolu s hlubokým citem a  
popření účasti  rozumové složky ve věrouce je hlavním rysem barokní epochy na rozdíl  od 
středověku. Pro pochybovače měla církev silnou zbraň: klatbu a upálení. Toto dogmatické  
stanovisko vyplývá i z toho, že na rozdíl od středověku, kdy bylo úkolem církevních učitelů zís
kávat pro nové náboženství, šlo nyní o obrácení odpadlíků, kacířů, jinověrců na »pravou« ví
ru. Kdybychom chtěli najít opět nejnázornější podobu tohoto striktního postoje Tridentina ve  
výtvarném umění, nepochybně bychom ji nalezli v zasmušilé přísnosti Escorialu stavěného 
pro španělského Filipa II. Escorial byl také dokonce sám vzorem chmurného, asketického slo
hu.  Přísná  strohost,  kterou  církev  prosazovala,  využívajíc  proti  reformaci  jejích  vlastních 
zbraní, se totiž nejvíce projevila právě ve Španělsku.  Reforma církve zasáhla podstatně i ob
last  umění, o němž také přímo jednal Tridentský koncil.  Zpočátku byl příkaz k strohosti a  
přísnosti vlastně krokem zpět. Pak se využilo (na rozdíl od renesančních, často pouze este
tických cílů) umění k účelům nanejvýš společenským, tj. v té době náboženským. Umění mělo  
pomoci svými emotivními účinky dobýt z člověka, jeho duši, pro protireformační myšlenky.  
Pokud jde o vztah barokního umění ke skutečnosti, vychází tento vztah ze základního pocitu,  
společného se středověkem, kterým je  pohrdání pozemským světem, světskou marností,  re
álným životem.  Z toho pak vyplývá obrat  do iracionálna.  Barokní  umění  se  však  také se  
středověkým podstatně rozchází: zdůrazňuje – a vlastně uznává jako jedině možné – smyslové  
poznání a cit, a samozřejmě odvrhuje účast rozumové složky a empirie, neboť propaguje pa
sivní, slepou víru. Je to vysvětlitelné i tím, že do svého programového působení zahrnuje v  
daleko širším měřítku, než tomu bylo ve středověku, lidové vrstvy. Vyzdvihuje úlohu světců  
jako nejbližších prostředníků mezi  člověkem a Bohem. Podle barokní  estetiky krásné věci  
chválí Boha svou krásou, nejsou tedy už znakem božské krásy; krásné je to, co je pozorova
telné. Baroko využívá všech uměleckých prostředků k tomu, aby vzbudilo potřebné emoce.  
Chce však zároveň vyvolat pocit,  že poznání objektivní skutečnosti  přesahuje schopnosti a  
možnosti lidského chápání a umu, že se skutečnosti lez zmocnit jen »slepě«, intuicí a sensibili
tou. Chce opájet smysly. Vyvolává emociální vzněty, aby zachytilo život v jeho projevech, v po
hybu. Mohlo by se zdát, že jde o jakýsi návrat k učení Františka z Assisi, ale je to domněnka  
mylná, neboť baroko »přehnalo« františkánské učení a to zejména důrazem na dynamičnost,  
ale  »přehnalo« františkánské učení i v nadměrném zdůrazňování citovosti, která se mnohdy  
projevuje až jako posedlost citem a posedlost po citu. Není tu stopy klidu, není tu stopy po ja
kékoli jistotě. a ovšem proti středověku je v baroku onen obrat do iracionálna vyjádřen roz
manitěji, rafinovaněji, nešetří se fikcí, iluzívností, takže musíme velice citlivě postupovat při  
odhalování pravé podstaty umělcova sdělení. Pro názorné poznání je možno opět srovnávat  
objekty z výtvarného oblasti, gotický chrám s chrámem barokním: barokní kostel, který po
chopitelně jako gotický měl být útočištěm lidu i jakýmsi jeho palácem, obrazem nebe na zemi,  
nebo alespoň příslibem nebe pokorným lidem, nepůsobí jako gotická katedrála. Nepochybně  
uchvacuje, ale nedává klid a vyrovnání, spíš vzbuzuje nejistotu. Omamuje, ale i přesto lze vy
cítit, že je v něm něco nedořečeného, výsledné působení není jednoznačné, protože je příliš  
nápadné, že jde o svět iluzí, klamů a představ, které mohou působit jak kladně (tj. ve smyslu  
snah Tridentina), tak záporně, totiž možností jiného pochopení toho, co se zobrazuje. Jeden z  
typických znaků gotické architektury, lomený oblouk, bývá právem přirovnáván k sepjatým 
rukám. Barokní architektura působí dojmem, že ponechává ruce vztažené v křeči, nebo lépe:  
křečí deformované ruce vztažené k nebesům z citového zoufalství a nejistoty. Z nejistoty vznik
lé  rozporem  i  konfliktem  pocitu  světské  marnosti,  která  je  kompenzována  až  chorobnou 
touhou po světské okázalosti, a pocitu nejistoty před iracionálnem. Jde o konflikt mezi rene
sančním zbožňováním světa a života a středověkým milováním Boha a askeze, kde o konflikt  
mezi antropocentrismem a teocentrismem. …V 17. a 18. století šlo o získání pro katolictví  
především  »kacířských« vrstev  českého národa,  které nemohly  po  Bílé  hoře  emigrovat.  A 
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jezuité, hlavní činitelé v tomto dalším úsilí a ponejvíce také autoři skladeb s duchovními ná
měty, dokázali opravdu dovedně spojit rekatolizační úsilí se znalostí lidového prostředí.

…Jaké bylo sociální a národnostní pozadí, z něhož vzešla všechna tato díla? Výstižnou od
pověď na tuto otázku dává Jan Jiří Harant, bratr mnohostranně vzdělaného Kryštofa, popra
veného v červnu r. 1621 na Staroměstském náměstí: »V Království českém nechtělo se nic ve
likého soužení a bíd lidských umenšovati, nýbrž čím dál vždy jich přibývalo«, poznamenává 
ve svých Pamětech. Soužení a bída šly v patách zlomeného odporu české šlechty a měst proti  
Habsburkům, který se datuje rokem 1620. Je rok po vítězství císařských vojsk v bělohorské  
bitvě, vítězství, jehož důsledky byly dalekosáhlé, neboť postihly všechny oblasti života české  
společnosti.  První postih  českých odbojníků znamenala poprava předních vůdců povstání,  
která byla vykonána v červnu r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Pak následovala  
konfiskace  majetku  popravených a  s  ní  útisk  politický,  národnostní  a  kulturní. Nekatolíci  
šlechtického  a  městského  stavu  se  museli  vystěhovat,  pokud  nechtěli  přijmout  jedině 
uznávanou,  samospasitelnou  víru  katolickou.  Poddaní  se  stěhovat  nesměli,  protože  před
stavovali  příliš  cennou pracovní  sílu  pro  feudály,  kteří  těžili  z  utužujícího  se  nevolnictví.  
Jezuitskému řádu bylo svěřeno řízení škol a kultury vůbec, cenzura směřovala k tomu, aby se  
také literatura stala nástrojem ideologického útlaku. K ideologickému útisku se družilo osla
bování počtu vzdělanějšího českého publika v důsledku emigrace, a tím se pochopitelně zu
žovala oblast česky psané literatury. To však nebyl jediný činitel, který byl brzdou rozvoje čes
ké  literatury:  jiným  takovým  činitelem  bylo  poněmčování  měšťanstva.  V  souvislosti  se  
zmenšením okruhu vzdělanějšího publika začalo nabývat vrchu písemnictví latinské nad čes
kým. Poroba českého národa se zvětšovala pochopitelně také válečnými událostmi. Stavovské  
povstání r. 1618 nebylo jen českou záležitostí, ale bylo součástí evropského zápasu tábora 
prohabsburského (katolického) a protihabsburského, zápasu, ze kterého vzplanula třicetiletá  
válka. Cizácká vojenská chátra obou táborů se několikrát převalila přes naše země a zůstala  
po ní jako po nových Braniborech jen bída a utrpení. Není se proto čemu divit, jestliže zoufal
ství zní z literárních památek, např. z díla kantora Kocmánka, Lamentatio rusticana: 
 Ach, ach, Bože, proč nás trápí tak vojáci
 mnohem ukrutněji než pohané Turci?
 I proč jich nestresceš, zdaž z nich moci nemáš?
 Jsouce pán přemocný, přece se jim díváš!
   Otče náš!

 Rozličná trápení na nás vymyslili,
 skrze něž peníze na nás vymučili,
 vodu nám do oust lít opovážili se,
 to téměř do smrti, říkat nestydíc se:
   Posvěť se!

 Jiní nás u bidel za ruce věšeli,
 Pod nohami nám slámu zapalovali,
 křičíc: »Dej peníze!« – a kde máš zboží své
 o tom dobře ví, i kde máš též koně své,
   jméno tvé.

 Jiní kyjmi bili toho, jenž nic neměl,
 trpěl, mile snášel, jako by oněměl,
 vzdychaje: »Ach Bože, dívá se milost tvá,
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 že skrz ně potracujeme všickni zdraví svá?
   Buď vůle tvá!«

 Mnohý do rybníku i s dětmi utekl,
 jiný zase bahně co ňáký pes zdechl,
 jiný, jsa vyhledán, jsa bit, křičel: »Nebí!«
   Jako v nebi.

 V skalách, v horách také nemnoho kdo ostal,
 aby se zšelmilé ukrutnosti nebál,
 nebo, jsa obloupen, seděl s ženou , s dětmi,
 pobráno majíce všecko i pod zemí,
   Tak i na zemi!

 Z tisíce jeden sotva mírný trefil,
 který by nás kyjmi nepral; netloukl, nebil
 avšak hned křičeli: »Hej sedláče, pones
 peněz, jísti, píti, a všecko nám vynes,
   Dej nám dnes!«

Důsledky Bílé hory byly právně vtěleny do tzv. »Obnoveného zřízení zemského«, které bylo 
vydáno Ferdinandem II. r. 1627 pro Čechy, rok nato i pro Moravu. Obnovené zřízení zemské  
zajišťovalo dědičně český trůn Habsburkům, do správy zavedlo dvojjazyčnost a jako jediné  
náboženství uznávalo katolicismus. Zásah do černého v první fázi habsburské pomsty českým  
»kacířům« znamenalo nařízení, aby se s císařem »všickni obyvatelé Království českého u víře  
svatosvaté katolické samospasitelné srovnali. Kdo pak nechtěl přivolit, musí se podepsat, že z  
země vyjede do času uloženého«, čteme v Pamětech Jana Jiřího Haranta, kterého postihl osud 
mnohých: i on musel opustit svou vlast, protože měl páteř rovnou a nemohl tedy »srdcem ná
boženství podjednou přijít«. Množství slz z utrpení, ale ještě více z bezmocnosti, které skanuly 
na řádky dobových pamětí, kronik a časových písní, těžko sečíst. A stejně těžko změřit, kolik  
horečného úsilí vyvinuli emigranti v cizím prostředí svou literární i politickou činností. Bylo  
to úsilí  stejně nadlidské,  jako marné,  neboť  emigranti  byli  odřezanými větvemi od živého 
kmene svého národa. Tisíce z nich nakonec zapadly beze stop. Snad vůbec nejtíž si však lze  
představit, kde vzal v sobě Komenský tolik síly, z čeho ji čerpal, když po všech neštěstích,  
ztrýzněn osudem i v osobním životě, dokázal napsat onu známou větu: »Věřímť i já Bohu, že  
po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!« Byla to věta  
vpravdě prorocká a nepochybně povzbudivá pro všechny, kterým vestfálský mír zavřel defini
tivně hranice vlasti. Byla to naděje na svítání v hluboké noci. Pro autora oné povzbuzující  
věty nebylo však ani po jeho smrti místa v jeho národě, na který myslel a kterému věnoval  
všechno své nadání a duševní i fyzickou sílu. Na místa emigrantů byli dosazováni cizinci z  
celé Evropy. Odraz této skutečnosti nacházíme také v soudobé literatuře… Vládnoucí cizinci  
si  dobře uvědomovali,  že  největší  síla  českého národa je  v  staleté  kultuře,  k  níž  byly  vy
chovávány široké vrstvy, a proto vedli hlavní útok na ideologické frontě. Tam byli výbornými  
pomocníky jezuité, kteří dovedli obratně měnit svou taktiku a přizpůsobovat ji nejaktuálnějším 
potřebám. Dovedli se podbízet širokým vrstvám zdůrazňováním vlastenectví a svou tvorbu se  
snažili  přiblížit  představovému  okruhu  lidového  publika.  Ovšem  ne  vždy  odhadli  jezuité  
správně sílu českých »kacířů«, a tak se mnohdy zbraně, jichž užívali, obracely přímo proti  
nim. Vlastenectví jezuitů mělo povětšině zpátečnický charakter, neboť autoři navazovali na  
katolickou  tradici  a  uchylovali  se  až  k  době  Karla  IV.  …Ideologickému  boji  jezuitů  vy
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hovovalo z  literárních druhů nejlépe drama a kazatelství,  vedle nich pak i  legendistika a  
duchovní poezie. První dva jmenované druhy měly tu výhodu, že se jimi mohlo působit na ši
roké vrstvy publika bezprostředně, přičemž drama využívalo k větší působivosti honosné vý
pravy a uchvacujících efektů. Legendy a dramata často zpracovávaly látky z české historie a o  
českých světcích. …S tím, co jsme řekli o jezuitském úsilí získat široké vrstvy pro oficiální ná
boženství,  souvisí  snaha  promlouvat  k  těmto  vrstvám  pokud  možno  »jejich  jazykem« a 
promlouvat také názorně. V podstatě nebyl tento způsob cizí právě jezuitům, neboť zkonkrét
ňování  nadsmyslného a  abstraktního  do  »lidské«  podoby bylo  podstatou  učení  jezuitů  (a  
jejich cvičení – viz výše citát z Loyoly).“ (Zdeňka Tichá: Adam Václav Michna z Otradovic,  
Melantrich, Praha, 1976).

Není tedy divu, že v 17. a v první polovině 18. století české země, ale i celá habsburská 
monarchie silně zaostávaly ve svém myšlenkovém a duchovním vývoji vůči západní Evropě. 
Zatímco se na západě rozvíjí nové, osvícenecké chápání světa, střední Evropu svírají mocné 
kleště náboženské extáze, okovy  barokní pověrčivosti a  pověrečnosti vůči nesmyslným, vy
myšleným zázrakům a řetězy přepjaté, fanatické barokní zbožnosti a duch středověkého uctí
vání svatých,  soch a obrazů. Není tedy také divu, že západ v té době vzhlížel ke střední Ev
ropě se silným skepticismem a že rekatolizované barokní Čechy vyvolávaly u racionálně uva
žujících návštěvníků z ciziny často pobavený úsměv než obdiv a úctu.

Francouzský lékař a cestoval,  Ch. Patin,  ve svém cestopise z roku 1695 humorně píše: 
„Stejně jako třináct set lékárníků v Londýně postačí na důkaz, jak náramné to je město, dva ti
síce pražských jezovitů dokazuje také ledacos. Ostatní náboženské společnosti jsou tam tak  
početné,  jako nikde jinde na světě.  Mají  tam kláštery,  jež  se  spíše  podobají  palácům než  
útulkům lidí, kteří se zřekli světské marnosti. ...Lid je tam velmi pobožný, ale nechtěl bych vě
řiti všemu, co mu tato horlivost vnukla. Ukázali mi v jednom kostele tři kameny ze sloupu, jejž  
prý ďábel přinesl z Říma, aby obloudil kněze sloužícího mši, s nímž sjednal smlouvu: že svatý  
Petr hodil toho ďábla i jeho sloup třikrát do moře, a že se ďábel tímto průtahem rozlítil do té  
míry, že rozbil sloup a ještě byl rád, že se mohl spasit, a takových věcí víc. Ti, kteří mi to vy
právěli, vyložili si ve zlé mé mlčení, musil jsem jim povědět, zda tomu věřím či nic: myslil  
jsem, že se toho zbudu, řeknu-li, že jsem o tom nikdy nečetl, ani neslyšel, ačkoli jsem dosti  
zpraven o zázracích svatého Petra, ale, že by mi snad pomohl časový údaj; pročež jsem se  
jich zeptal, kdy že se to zběhlo, načež mi odpověděli, že před mnoha tisíci lety. Ale, odvětil  
jsem, náboženství křesťanské bylo přec založeno teprve před šestnácti sty lety, trvátě od Ježíše  
Krista. Zajisté, řekl na to, ale ten zázrak je mnohem starší; takže mé letopočty byly převráce
ny a já skoro musil věřit, že svatý Petr, mše a chrámy katolické jsou daleko starší, než se  
říká.“ (J. Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 51 – 52).

Římskokatolická barokní zbožnost – přesněji jezuitská fanatická pověrčivost a celková po
věrečnost, nesnášenlivost až nenávist vůči jiným náboženstvím a věřícím – se pochopitelně 
odrážela na všem, co jezuité dělali. Existuje velmi zajímavé konkrétní svědectví dovolující 
přímo nahlédnout do jezuitského školství v této barokní a pozdněbarokní době plné vykres
lování strašidelných scén z pekla a očistce, klanění se sochám, obrazům, světcům, plné víry 
v nadpřirozenou moc svěcené vody, svíček, kříd, škapulířů, šatů, křížů, oltářů a růženců apod. 
Porovnáme-li popisovanou úroveň jezuitského školství s jeho počátky pak zjistíme, že se po 
celou dobu v podstatě vůbec nezměnilo. Jezuité totiž odmítali jakoukoli změnu školního řádu, 
modernizaci učebních pomůcek a aktualizaci vyučované látky, takže nakonec zákonitě zao
stalo, zestárlo až úplně ustrnulo, zkostnatělo a zdegenerovalo do jakéhosi hrozného bezduché
ho patvaru:
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„Neschopnost jezuitského školství přizpůsobovat se potřebám společnosti a jeho další ne
dostatky se projevily později, když Marie Terezie žádala jejich nápravu, státní dozor nad nimi  
a nové osnovy. Jan Jeník z Bratřic, který od r. 1764 (krátce před zrušením  řádu) na jezui
tských školách studoval, na ně později v nedobrém vzpomínal.  »Já jsem snad ten jediný, v 
mém pětaosmdesátiletým věku v české zemi kterýž pod jezuity študýroval,« psal v r. 1838. »V 
poledne a při večeři nesmělo se mluviti. Jeden z šesti chudých studentů, kteří nám sloužili ... 
četl nám život rozličných podivných svatých. Kterak ku příkladu svatý Bartoloměj z lásky k  
Bohu nechal se zaživa dřít neb celou kůži ze svého těla stáhnouti ... a svatý František Seraphi
nus ... válel se celý nahý v hloubce vysokého sněhu atd. Takovými titěrkami krmili a vyučovali  
nás tito páni jezuité. Naproti tomu však nebyl z našich filosofů ani jediný, kterýž by byl věděl, 
v kteréž zemi Londýn, Paříž neb Lisabon jakožto hlavní město se nalézá. Nočních  strašidel  
báli jsme se všichni, takže by si byl žádný netroufl nočního času na reterádu (záchod – J. F.)  
sám jíti, leč by ho tam někdo vyprovázel. Já jsa již jako kadet na vojně, ještě jaký čas jsem se 
přehrozně těch strašidel bával a napotom teprv, když se mě vojáci vysmáli a já počal lekturu 
(čtení  – J. F.) a to nejvíce kněh akatolických velmi milovati, tu jsem se přesvědčil, jak tuze 
jezuiti můj přirozený rozum v outlém věku zmátli, ba vykořenili ... Též v tomto pozdním čase 
večír při večeři některý theologus míval...  jakési kázání. Že v takovém kázání o pánu Bohu 
skoro nic, ale o všelijakých podivných svatých, skutcích jejich a zázracích mnoho se jednalo a 
vykládalo, vyrozumívá se. O naší přemilé vlasti a o našich vysoce vážených velmi učených 
předcích nikdy se ani nejmenší zmínka nečinila, a my pročež ani jedinký jméno našich předků 
jsme neznali. Až potom teprva, když se leta 1773 ruka spravedlnosti téhož jezuitského zlořeči
lého tovaryšstva pro jeho mnohonásobné nešlechetnosti a kriminální provinění tak ostře do
tknula, že tento jezuitský  řád, lépěji by se mělo říci neřád (svinstvo), jedním rázem v celém 
křesťanstvu...  vyzdvižen byl,  se  to  změnilo.  A tudy teprve obdrželi  jsme známost  o  našich 
učených předcích, jejichž literní práce přišla zase na světlo. A jakož se již prve řeklo, že jsme 
se u jezuitů malounko učili, však ale velmi mnoho modlili, tak se k tomu ještě toto oznámí.  
Každičkou neděli... bývali jsme k jezuitům do koleje sv. Klimenta voděný, kdežto jsouce, jsme 
tam officium defunctorum za umrlce... se  modlili a recitírovali. Tohle officium defunctorum 
obsahovalo v sobě leckdes pohoršlivá a rouhavá slova proti Pánu Bohu, nebo se v nich vej
slovně povídá, kterak duše v očistci na stvořitele naříkají, že je ve vysokém plameni ohně neu
stále hořeti nechává a ony tak v tomž ohni... jak kachny na potoce plavati musejí.

Žádný z nás však neuměl pár řádků čistě napsati. Velmi těžko bylo to napsané zběžně pře
čísti a tu kolik slov bylo, skoro tolik chyb se nalézalo.

K tomu všemu: Já se nestydím v pravdě se přiznati, že když jsem u jezuitů již jako filozof a  
později kadet na vojně byl, ten první rok jsem se ještě nočního času tak náramně bál, že bych 
se byl raději podělal a tak se poškvrnil, než bych byl sám z pokoje na retyrádu krok učinil.  
Když pak se mi v kasárnách všichni vojáci štiplavě vysmáli a mnozí z nich jsouce cizozemci  
náboženství protestantského, můj od jezuitů porušený rozum zponenáhlu očistili, já se více 
strašidel a duší z očistce nebál, že by mne v noci na retyrádě napadly.

Tato kasárna učinila mne trochu člověkem. Že jsem pak vedle jednoho kaprála, rozeného 
Sasáka ležel, kterýž obzvláště pěkně psal, počal jsem se od něj tak bedlivě a pilně psáti učiti, 
že jsem se za tři čtvrtě léta čistě, ba i mnoho úhledněji psáti naučil.« (Jeník, J.: Z mých pamě
tí. 1947, str. 19, 22 – 24, 27 – 30).“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 128 – 129).
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13.57   Kult Jana Nepomuckého a jeho podpora jezuitským řádem
Za doby Leopolda I. působili jezuité hlavně na obrazotvornost lidí. Jak jsme již v předešlé 

kapitole naznačili,  pěstovali především barokní úctu k zázračným obrazům a to především 
k obrazům Panny Marie. Tak například ve svém novém sídle ve slezských Tarnovicích rozši
řovali jezuité roku 1675, když obdrželi kostel v sousedním Pěkaru, pověst o zázračné moci 
tamnějšího obrazu Matky Boží. Sotva tomu pár místních důvěřivců uvěřilo, byla pověst rychle 
přenesena do císařských komnat. Roku 1680 náhle vypukl mor a císař rozkázal, aby byl onen 
zázračný obraz urychleně přinesen do  Prahy. Mystifikace o zázračném obrazu byla natolik 
zjevná, že se proti ní bouřil dokonce i sám vratislavský biskup. Jeho protesty však jezuité žijí
cí okolo císaře aktivně eliminovali.

Kromě výmyslů o zázračných obrazech šířili jezuité i fámy o zázracích způsobené jezui
tskými světci a souběžně s tím se snažili vší silou vypěstovat v českém národě úctu k Janu 
Nepomuckému, kterého už tehdy prohlašovali za svatého, „aby památku Jana Husa veskrz vy
kořenili. Jejich přičiněním byly přeměněny sochy představujícího sv. Jana Husa na sochy sv.  
Jana Nepomuckého, jak o tom svědčí socha téhož svatého na Pankráci u Prahy vedle silnice  
podnes stojící. Také jejich péčí byla postavena již před rokem 1656 dřevěná socha Jana z Ne
pomuku na Karlově mostě v Praze, která byla roku 1683 vyměněna nynější bronzovou sochou.  
Dle hodnověrných pramenů (Viz Palackého Dějiny české, Tomka Dějiny Prahy, též O. Abela a  
H. Vratislava spisy o legendě o Janu z Pomuka) jest dokázáno, že se Jan Nepomucký dostal  
mezi svaté jen snahou jezuitů. Ku konci 17. století a počátkem 18. století rozšiřovali jezuité  
množství dějepravných i mravoučných spisů nejen po Čechách, nýbrž i po celém křesťanském  
světě, v nichž byl Jan Nepomucký oslavován jako mučedník a svatý. I jezuita Balbín sepsal  
roku 1670 z pobožné pověrčivosti život a zázraky sv. Jana Nepomuckého, tedy právě v době,  
kdy se  jezuitské  zázraky četně  vyskytovaly  po  celé  české  zemi  a mimo Balbína  se  zazna
menávaly všemožným způsobem ke cti a slávě Boží i od jiných jezuitů, jako od Hammerschmi
da v Kronice klatovské. Úsilím jezuitů bylo na papeže Klimenta XI. roku 1720 ze všech stran  
naléháno, aby Jana Nepomuckého vyhlásil za svatého. Za tou příčinou bylo papeži posláno  
osmdesát proseb, zejména od císaře Karla VI. a jeho choti, též ode všech knížat duchovních,  
v nichž se o vyhlášení Jana Nepomuckého za svatého usilovalo.

A tak naléháním jezuitů byl konečně dne 19. března r. 1729 Jan z Nepomuku prohlášen od 
papeže Benedikta XIII. za svatého hlavně proto, že činil množství zázraků a že jeho jazyk zů
stal neporušeným. Nechtěl prý Jan, jenž byl zpovědníkem královny Johanny, vyjeviti její zpo
věď králi Václavovi, který prý jej proto dal mučiti a potom do Vltavy z mostu shoditi (dle Bal
bína dne 29. dubna r. 1383). Ale dle historických dokladů zamýšlel král Václav IV. roku 1393 
založiti  nové  biskupství  ze  statků  kláštera  kladrubského,  jehož  opatství  bylo  právě  
uprázdněno. Ale jeho úmysl byl zmařen od arcibiskupa pražského Jana z Jenšteina, zvláště  
přičiněním jeho generálního vikáře Jana z Pomuku, jenž proti vůli králově stvrdil volbu nové
ho opata kladrubského, a proto byl k rozkazu krále strašně mučen a vržen do Vltavy dne 20.  
března r. 1393, kdežto královna Johanna již dne 31. prosince roku 1386 v noci zemřela, byla 
udávena v ložnici údajně od jednoho z velkých královských psů. – Takovým překrucováním 
událostí a klamem se snažili jezuité získati lid český ke svému prospěchu.“ (T.V. Bílek: Dějiny  
řádu..., str. 525 – 527).

Podobně píše i dnešní historik J. Mikulec: „Přes veškeré projevy zbožnosti však v pobělo
horském období  figurovali  obyvatelé  českých zemí v obecném povědomí jako politicky ne
spolehlivý  a  ke  kacířství  vždy  náchylný  element.  Barokní  vlastenci,  vesměs  příslušníci  
duchovního stavu, se z tohoto důvodu stále snažili poukazovat na slavnou katolickou minu
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lost. Proto pečlivě studovali kupř. dějiny doby Karla IV., proto rozvíjeli kulty tradičních čes
kých světců (zvláště sv. Václava), a proto i usilovali o kanonizaci Jana Nepomuckého, který  
měl být celému katolickému světu důkazem dávné pravověrnosti Čech. K Janovu svatořečení  
došlo roku 1729 a jeho rychle se šířící kult vyhovoval jak potřebám upevňování katolického 
vyznání, tak i zemskému baroknímu patriotismu a konečně i mentalitě doby, která opředla  
smrt nového zemského patrona řadou zázraků.“  (J. Mikulec: Pobělohorská rekatolizace...,  
str. 50).

Jezuité v české provincii si postavu  Jana Nepomuckého natolik oblíbili,  že ji  i  navzdor 
všem vědeckým a  historickým nejasnostem a  nesrovnalostem  o  její  skutečné  existenci  a 
pravosti opředli v 17. a 18. století mnoha pověstmi, mýty a zázraky. Základy k této hrubé po
věrečnosti vůči zcela vymyšleným zázrakům položil  už jezuita  B. Balbín,  když k nepomu
censké legendě píše:

„»Jan Nepomucký... pak, smrt svou horlivými modlitbami a vzdycháním Pánu Bohu porou
čeje, z mostu shozen, a utopen byl 16. máje léta 1383. Smrt, již Václav (král Václav IV. –  
pozn. aut.) zatajiti mínil, ihned nebeské zázraky vyjevily, ohnivý plamen, který se při jeho na
rození ukázal, tentýž mrtvého a do nebe se ubírajícího osvítil, tak že se celá Vltava rděla: tuť  
bys byl spatřil nesčíslný počet velmi jasných světel, jako by oheň s vodou v mír vešel a po 
vodě splejvaly; a právě tehdáž rozmohla se voda a šířeji vlny se zdvihaly u velikém množství a  
větší  světla  tělo  svatého mučedlníka po vodě vyprovázela,  jiná předcházející,  jiná za ním  
jdoucí, nejináče než jako by mu průvod dávala. Sběhl se houfně lid městský, divě se, co se to  
dálo neb děje. Královna tolikéž Johanna, z hradu královského vyhlížejíc a nevědouc, co by to  
vidění znamenalo, rychlým během k císaři manželu pospíšila a ten div světel jemu ukázala a  
z nevinné sprostnosti (prostoty – poz. aut.), co by to znamenalo, jeho se tázala. Ihned Václava  
zžírati počal červ svědomí pro spáchaný hřích, vida ten nebeský div, jako nějakým hromobitím  
obražen, rychle se vzchopil, a buď strachem, buď pravou, aneb potutedlnou kajícností po
hnut, za tři dni se neukázal, aniž k sobě koho krom potřeby pouštěl. Celou noc světla okolo  
těla blahoslaveného mučedlníka trvala, den potom následující oučinek zjevil. Leželo na písku  
to mrtvé tělo ve svém oděvu, s líbezným obličejem velmi uctivě složené.« (Z českého překladu 
Balbínova  zpracování  nepomucenské  legendy  (sepsána  r.  1681,  přeložena  r.  1698).“  (J.  
Mikulec: Pobělohorská rekatolizace..., str. 50 – 51).

Současně jezuité vyhlásili, že mučednická postava  Jana Nepomuckého byla římskokato
lické církvi známá ještě před příchodem prvních jezuitů do  Prahy, že byla předmětem uctí
vání ve Svatovítské katedrále v Praze již odedávna a že je to ve skutečnosti úplně jiná postava 
stejného jména, kněžského titulu a církevní funkce než ta z roku 1383 a prohlásili ji přibližně 
v roce 1732 za zvláštního ochránce celého jezuitského řádu. I přes úpravy jezuitské liturgie 
Druhým vatikánským koncilem zůstává Jan Nepomucký i dnes hlavním patronem české jezui
tské provincie, jak to přímo vysvětlují a potvrzují současní jezuité v Čechách, např.:

„Někdy od poloviny 19. století se začíná v kruzích českých historiků objevovat názor, že  
úcta ke sv. Janu Nepomuckému byla uměle vytvořena kvůli omezení kultu Jana Husa. Hlavní  
úlohu v tom prý sehráli jezuité, kteří se dokonce neštítili lži a osobu mučedníka si jednoduše  
vymysleli. Pánové F. B. Mikovec, O. Abel, E. Reiman, V. V. Tomek a E. Rádl, kteří se těmito te
zemi zabývali, vycházeli z přesvědčení, že Řím v r. 1729 kanonizoval osobu, která nikdy nee
xistovala. Vždyť se historickým průzkumem nezvratně zjistilo, že žádný zpovědník Jan Nepo
mucký svržený z pražského mostu r. 1383 nežil, nýbrž že je pouze doložen generální vikář Jan  
z Pomuku, kterého potkal mokrý osud až o deset let později. Kanonizační bula hovořila o  
prvním z dvou Janů; operovala tedy s výmyslem? Otázka se řeší  tím, že výpovědi o dvou  
Janech  Nepomuckých  se  původně  vztahovaly  k  jedné  historické  osobě  a  až  řetězcem dě
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jepisných omylů došlo k jejich rozdělení na dva životní osudy. Bula se tedy vztahovala k jedi
nému tělu historického Jana, pohřbenému v pražské katedrále, a v ní uvedené datum 1383, ač 
je nesprávné, neruší tuto její podstatu, protože neomylnost při jejím výroku se nevztahuje na  
přesné dějepisné údaje. Všimněme si však na tomto místě jiné věci - jaký vztah měli ke světci  
jezuité.

Když roku 1556 přišlo prvních dvanáct Tovaryšů do Prahy, byl v tomto městě Jan Nepo
mucký již poměrně znám. Ohniskem jeho úcty byla svatovítská katedrála, kde odpočívalo mu
čedníkovo  tělo  a  sbor  kanovníků  se  pilně  staral,  aby  z  mysli  lidu  nevymizela  památka 
spravedlivého. Je paradoxní, že právě svatovítská kapitula jako hlavní podporovatelka sva
tojánského kultu měla na svědomí řadu omylů, které nejen že zapříčinily Hájkovo tvrzení exis
tence  dvou  Janů  ve  velmi  populární  »Kronice  české«  (1541),  ale  později  také  podstatně  
ovlivnily Bohuslava Balbína, SJ, skrze jehož svatojánskou biografii se dostaly do celého svě
ta. Chceme-li bít pravého psa, měli bychom se obrátit na Hradčany.

Pojďme se tam tedy podívat. Představme si jezuitu, který si se zájmem po svém příchodu 
do »heretické« Prahy šestnáctého století  prohlíží  její  katedrální chrám, jedno z  nečetných 
míst, kde se ještě udržuje katolický duch. Do péče si ho vezme nějaký kanovník a provází ho  
po pamětihodnostech. Zastaví se také u hrobu ctihodného Jana. Kanovník s hrdostí pozna
mená,  že  ten  utopený  kněz,  co  přes  hrozné  mučení  neprozradil  zpověď  královny,  je  jeho  
dávným kolegou z kapituly (sv. Jan svatovítským kanovníkem nebyl!). Král Václav IV. ho dal  
svrhnout z pražského mostu do Vltavy, což se stalo v r. 1383 (omyl!). Učený kněz Hájek z Li
bočan napsal, že pak shodili ještě jiného Jana do řeky, ale s tím si zpovědníka nesmíme plést  
(omyl!). Pravý mučedník a jistě světec byl přenesen sem do katedrály a tady slavně pohřben.  
Bůh  ho  dodnes  oslavuje  zázraky  a  hlavně  tento  jeho  hrob  je  tím  proslulý.  Kdokoliv  ho  
schválně pošlape, aby kněze Jana potupil, téhož dne ho potká pořádný posměch. Proto jsou  
kolem hrobu mříže, ale i přes ně někteří našli  cestu, jak hrob zneuctít.  A pak už se nedá  
kanovník zastavit a se zápalem zmiňuje jednu historku za druhou.

Koho by v tu chvíli aspoň nenapadlo si vyzkoušet, zda »to funguje«? Z dějin víme jistě, že  
se tato myšlenka zrodila v nejedné hlavě, a tak se také dostáváme k vůbec první písemně  
doložené události, kdy se nějakým způsobem dostalo Tovaryšstvo Ježíšovo do kontaktu se sv.  
Janem. Poté, co čtrnáctiletý student Albrecht Chanovský na zkoušku opovážlivě šlápl na mu
čedníkův hrob (bylo to roku 1595), vrátil se k jezuitům do Klementina celý mokrý, vyválený v  
blátě, skoro bez bot a se salvami smíchu za zády. Hluboce se mu zaryl do paměti vnitřní hlas,  
který uslyšel na mostě v nejtrpčí chvíli posměchu: Na tomto místě tento svatý do vody svržen a 
utopen byl. Od té chvíle choval úctu ke sv. Janu, a to i po svém vstupu do jezuitského řádu v  
roce 1601. Je zajímavé, že toho roku se stala další událost, týkající se Nepomuka a zároveň  
jezuitů. Ti byli totiž zasvěceni do zázračné konverze jednoho mladého muže, který se obrátil  
na světcův přímý zásah. Spolu se svatojánskou pasáží v knize »Elogia ducum« (1629) jezuity  
Julia Solimana jsou to první tři střípky k našemu tématu.

Větší zájem o Jana Nepomuckého povstává v České provincii Tovaryšstva až někdy ve tři
cátých letech 17. století. Tvrzení, že si v této době jezuité zkonstruovali nového světce a uměle 
vytvořili jeho kult, je naprosto neopodstatněné a příčí se doložitelné historické skutečnosti.  
Kanovníkovo vyprávění při  prohlídce pražské katedrály, které jsme výše nastínili,  bylo za
loženo na nepřetržité úctě k mučedníkovi, i když její historická stránka byla časem pokrouce
na. Jana se dotkl zápis leckterého kronikáře, přetrvávala o něm ústní tradice a dokonce exis
tovaly hmotné památky jemu věnované. Už dávno byl nazýván »blahoslaveným«, a to se nevě
dělo o Jenštejnově žalobě z roku 1393, kde je označen za »svatého mučedníka«!
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Proč se však jezuité ve větší míře hlásí k Janovi tak pozdě, zhruba osmdesát let po svém  
příchodu do Čech? Víme přece s jakým zápalem od počátku oživovali kult českých zemských  
patronů, když je stavěli národu před oči jako jeho bdělé ochránce a přitom také jako vzory  
»staré« víry, ke které není nesmyslné se opět vrátit. Abychom tuto otázku mohli uspokojivě  
zodpovědět, musíme si všimnout vývoje svatojánského kultu obecně v celé české společnosti.  
Od poloviny 16. věku překračuje povědomí o svatém mučedníkovi stále výrazněji zdi pražské  
katedrály a jeho sláva se šíří hlavně díky psanému slovu. Přelom století už Jana začíná vklá
dat do sboru českých patronů. Významnou roli sehrají události při obrazoborecké »očistě«  
chrámu sv. Víta v r. 1619, kdy byli krutě ztrestáni světcovi rouhači za svůj opovážlivý záměr  
zničit jeho hrob. Při prudkém společenském vzestupu katolické církve v pobělohorských Če
chách zároveň výrazně stoupá důležitost svaté zpovědi jako jasného ukazatele výsledků reka
tolizace. Následuje zvýšený zájem o sv. Jana jako prvomučedníka této svátosti, který svým je
dinečným svědectvím navíc může proslavit české jméno po celém katolickém světě, a tak v 
něm rehabilitovat tuto donedávna »kacířskou« zem.

Až na tomto stupni vývoje do celé záležitosti výrazně vstupují jezuité. Zdá se, že rozvoj  
zbožného vztahu k mlčenlivému ochránci dobrého jména pochopili jako znamení doby, které  
se má maximálně využít, neboť nemálo prospěje náboženskému životu. Neuvěřitelně silná ode
zva, jakou potom zviditelnění Jana Nepomuckého vyvolalo, je potvrzením životnosti této myš
lenky. Jezuité samozřejmě nebyli jediní, kdo svatojánský kult propagovali, ovšem jejich nepo
piratelně olbřímí zásluhy v této věci, podpořené tehdy celkově velmi vlivným působením řádu,  
je staví mezi nejpřednější světcovy ctitele. Pro rozsáhlost látky následuje pouze stručný pře
hled účasti Tovaryšstva na svatojánském kultu.

Touhy po obšírnějším zpracování života sv. Jana Nepomuckého se ujímá Jiří Plachý, SJ,  
(strýc známého obránce Prahy proti Švédům) a roku 1641 vydává první dílo toho druhu vůbec  
»Fama posthuma Joannis Nepomuceni« (Posmrtná pověst J. N.). Práce vyšla z podhoubí sva
tojánské  úcty  ve  světcově  rodném  Nepomuku.  Zhruba  o  dvacet  let  později  bollandisté,  
společnost jezuitských učenců, zpracovávajících životopisy svatých do obšírného díla »Acta  
Sanctorum«, projevili zájem o vyčerpávající nepomucenskou biografii. Zřejmě se s touto žá
dostí obrátili přímo na známého českého historika Bohuslava Balbína, SJ, který pak prozkou
mal dostupné prameny a za základ své práce (vytvořené r. 1671) použil rukopisné zpracování  
Janova života, vyšlé z pera svatovítského kanovníka Jana Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé 
Vsi. De facto tak oděl v mistrný literární háv svatojánskou tradici, udržovanou v metropolitní  
kapitule. Nemalé omyly, které přitom nevědomky přejal, nemohl porovnat s historickými doku
menty v kapitulním archivu, protože mu byl do něj znemožněn přístup. Balbínova »Vita Sancti  
Joannis Nepomuceni« byla zveřejněna bollandisty v r. 1680, po dvou letech pak vyšla i v Če
chách. Pro svůj půvab se stala nejoblíbenějším světcovým životopisem a byla použita jako zá
kladní pramen pro znění kanonizační buly.

Na žádost pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka prozkoumali r.  
1673 pražští jezuitští profesoři svatojánskou otázku pro případné zavedení procesu za účelem  
úředního schválení mučedníkova kultu. Když později skutečně probíhaly jednotlivé procesy,  
na jejichž základě byl Jan Nepomucký v r. 1721 papežem prohlášen za blahoslaveného a ná
sledně r. 1729 slavně kanonizován, nacházíme v jejich aktech jména dalších jezuitů, kteří na  
tomto díle  spolupracovali.  Nemysleme si  však,  že  tu zastávali  zvlášť  důležité  funkce -  vý
sadnějšího postavení jednoho ze soudců se dostalo pouze Maxmilianu Větrovskému, SJ.

Janovo svatořečení znamenalo mohutný impuls pro vzrůst jeho uctívání v krajinách, kde  
nebyl ještě příliš znám, na jiných místech pak výrazně podpořilo už existující kult. Jezuité svůj  
obdiv ke světci projevovali všemožným způsobem: zakládali svatojánská bratrstva, k jeho cti  
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sepisovali oslavná a poučná literární díla, vymýšleli a provozovali rozmanité svatojánské po
božnosti,  hráli  divadla o jeho životě, komponovali  hudební díla, bohatě využívali  jazyka k  
světcově oslavě v kázáních, budovali mu kostely a kaple, sami vytvářeli nebo zřizovali svět
covy oltáře, obrazy, sochy. Mezi jejich díla rovněž patří příprava textů latinského officia o sv.  
Janu Nepomuckém pro breviář (schváleno 1741). Celé katolické země Evropy byly díky hor
livosti  jezuitů prodchnuty Nepomukovou slávou a řádoví misionáři tento věhlas šířili  i  na  
další kontinenty. Na území Mexika, Paraguaye, Brazílie, ba i Kuby se stal sv. Jan jedním z 
nejoblíbenějších svatých vůbec. Byly po něm pojmenovávány vesnice, dokonce je zasvěcen k  
jeho cti jeden z ostrovů (dnes poloostrov) v Kalifornském zálivu, u přístavu Pichilingue. Velmi  
zajímavý je prosebný dopis německých jezuitů z Indie (1746), ve kterém žádají Prahu o za
slání obrázků sv. Jana Nepomuckého, protože se na jeho přímluvu uzdravuje jeden jejich svě
řenec za druhým. Další misionáři píší o vřelé náklonnosti Filipín k mlčenlivému světci, Čína  
byla  ve  40.  létech  18.  století  obdařena  Janovým životopisem »Cheng  Jo-Wan Nié-po-mo  
Tschoan« od českého jezuity Floriána Bahra, a po světcově nebeské intervenci na ochranu  
diecéze Nanjing před ničivými povodněmi mu byla celá tato církevní provincie svěřena do  
zvláštní patronace.

Úctu ke sv. Janu neztratili Tovaryši ani jako exjezuité po zrušení řádu (1773) a nadále v ní  
pokračovali i po jeho znovuobnovení (1814). Z jezuitských historiků, kteří se od 18. století po
díleli na zkoumání sporných bodů svatojánské otázky, což mělo za následek postupné očištění  
Janovy osoby od nánosů dějepisných omylů, jmenujme Františka Pubitschku (exjezuita), Ren
warda Bauera, Josefa Svobodu, Theodora Schmudeho, Julia Müllendorfa, Jana Křtitele Votku  
a Antonína Rejzka.

Na závěr to nejdůležitější. Bylo uvedeno, že svatořečení Jana Nepomuckého se stalo důraz
ným impulsem pro další rozvoj jeho kultu. Tovaryšstvo Ježíšovo však bylo k důvěře v Janovu  
přímluvu pobídnuto ještě zvláštním způsobem. V nepříznivé době útoků na jezuitský řád vstu
puje na scénu dějin František Retz, SJ. Tento muž vyrůstal v Praze a zde již v dětství získal  
hluboký vnitřní vztah ke svatému Janu. Když pak jako jezuita přišel do Říma, pomáhal při pří
pravě světcovy kanonizace. Na XVI. generální kongregaci byl v roce 1730 zvolen generálem 
řádu. Využil tehdy situace a shromážděným Otcům předložil v posledním sezení návrh, aby byl  
sv. Jan Nepomucký uctíván jako zvláštní ochránce dobrého jména Tovaryšstva. Všeobecný  
souhlas spolubratří ho podnítil  k sepsání dopisu, kterým 22. března 1732 oznámil celému 
řádu, že jej svěřuje do Nepomukovy péče. K tomu vyprosil od papeže různá privilegia (mše,  
breviář,  plnomocné  odpustky)  a  nového  patrona  představil  jako  vzor  správného  užívání  
jazyka, kterým by se měli jezuité řídit. Od r. 1737 byl svatý Jan vzýván mezi ostatními světci v  
obvyklých litaniích, které se každodenně modlili ve všech domech řádu. Úpravy II. vatikán
ského koncilu sice přinesly takové změny kalendáře Tovaryšstva, že i sv. Jan Nepomucký byl  
zbaven celořádové liturgické oslavy, přesto však jeho patronát nad dobrým jménem jezuitů  
nebyl nikdy výslovně zrušen. Česká řádová provincie si jej i po těchto změnách zvolila za své
ho hlavního patrona a jako takového jej uctívá dodnes.

Toto Janovo »pozdní povolání« do Tovaryšstva, kdy jej jezuité svým způsobem přijali mezi  
sebe, nenachází rovnocenný případ v žádném jiném řeholním společenství na světě. V tomto  
smyslu je jezuitský řád Janovým výjimečným ctitelem.“ (M. Herold, SJ: Tovaryšstvo Ježíšovo 
a sv. Jan Nepomucký, Bulletin Jezuité, 3/2001, také na: http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok= 
2001&cislo=3&clanek=historie).

O problému osoby Jana Nepomuckého vzniklo mnoho studií, historických rozborů a roz
prav, ve kterých se zkoumá, zda Jan Nepomucký žil či nikoli. Souhrnně a velmi přehledně vy
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světluje problém o nejednoznačné existenci této předivné postavy historik  J. Fiala ve své 
knize „Temno, doba Koniášova“ v kapitole „Patron Temna“, v níž píše:

„Protireformace se ovšem neomezila jen na brutální násilí, ale snažila se manipulovat vě
řícími i prostředky mírnými a »kulturními«. V r. 1729 přikročila římská církev konečně ke sva
tořečení  dalšího českého zemského patrona  – Jana Nepomuckého, údajně mučedníka zpo
vědního tajemství a ochránce před pomluvami a špatnou pověstí. Jeho kult a svatořečení se  
staly zvlášť výrazným projevem protireformační propagandy, která mimořádně silně využila  
římskokatolické církevní podoby baroka k působení na nejširší vrstvy obyvatelstva.

Svatořečený Jan Nepomucký, údajně utopený v r. 1383 proto, že odmítl prozradit zpovědní  
tajemství, jež mu svěřila manželka krále Václava IV. Žofie, je ovšem velmi spornou osobností.  
Popudem ke vzniku jeho kultu se stal smutný osud Jana či (pro malou postavu) Johánka z Po
muku, syna pomuckého rychtáře Wolflina, snad Němce. Církevní právník, později vysvěcený  
na kněze, vystřídal několik výnosných církevních úřadů, stal se kanovníkem vyšehradské kapi
tuly a posléze zastával úřad generálního vikáře pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. V  
jeho zastoupení mohl vykonávat biskupskou pravomoc (s výjimkou svěcení nových kněží). V r.  
1393 se stal Jan z Pomuku obětí ostrých sporů mezi arcibiskupem a králem o zřízení nového  
biskupství v západních Čechách a o volbu nového opata v kladrubském klášteře. V těchto spo
rech nebylo právo jednoznačně na žádné straně. Václav IV. nechal několik arcibiskupových 
úředníků  vyslýchat  právem  útrpným,  což  Jan  z  Pomuku  nepřežil.  Arcibiskup  později  ve  
stížném listě papeži krále obvinil, že se osobně na jeho mučení podílel, o čemž však mnozí his
torici pochybují. V podvečer 20. března 1393 bylo mrtvé tělo Jana z Pomuku svrženo z Kar
lova mostu do Vltavy.  Po měsíci  bylo nalezeno a pochováno v chrámu sv.  Víta  na Hrad
čanech, kde věřící prokazovali jeho hrobu zbožnou úctu. Jméno Janova rodiště časem podleh
lo změně a z Jana z Pomuku se stal Jan Nepomucký.

V Jenštejnově žalobě na Václava IV. do Říma, nalezené ve vatikánském archivu až r. 1752,  
se uvádí jako jediná příčina Nepomukovy smrti králův spor s arcibiskupem. Totéž je v nejstar
ších kronikářských záznamech. Teprve po padesáti letech, kdy již paměť o těchto událostech  
slábla,  v době, kdy husitská revoluce uváděla v pochybnost mnohé články římské věrouky  
(včetně ušní zpovědi), se objevil na římské straně výklad, že Jan z Pomuku zemřel pro urážku  
krále, ale "také, jak se říká, že se zdráhal vyzradit zpovědní tajemství." (Kafka, F.: Jan z Po
muku. Dějiny a současnost 3/1993). Nebylo však řečeno jaké. Ve druhé polovině 15. století  
přišlo další vysvětlení: král prý chtěl vinit svou choť z nevěry a vyzvídal na jejím zpovědní
kovi, jímž měl být doktor Johánek, k čemu se při zpovědi přiznala, ale marně. Zpovědník do
držel povinnost svého úřadu, nic neprozradil a dal přednost mučednické smrti utopením. Je 
ovšem těžko myslitelné, aby se zpovědníkem královny (tj. i příslušníkem králova dvora) stal  
úředník  králova předního  soupeře  v  zemi  -  pražského arcibiskupa.  V zkreslování  historie 
pokračoval ve své Kronice české z r. 1541 Václav Hájek z Libočan, zmýlený nesprávným le
topočtem (1383 místo správného 1393) v jednom z pramenů. Omyl vyřešil tím, že prý šlo o  
dvě různé osoby. Tak se zrodil  nikdy nežijící  pozdější  patron temna, údajný mistr  pražské  
univerzity, svatovítský kanovník, (ničím z toho skutečný Jan z Pomuku nebyl), utopený r. 1383  
pro zachování zpovědního tajemství, zatím co skutečný generální vikář Johánek zahynul nási
lně (nikoliv utopením) o deset let později, protože v rozporu s královými záměry splnil arcibis
kupovy příkazy. Údajný mučedník zpovědního tajemství se pak stával předmětem úcty zbylých  
římských katolíků v Čechách, projevované zejména u hrobu skutečného Jana z Pomuku ve  
svatovítském chrámu.

Tato úcta byla uměle posilována v násilné rekatolizaci po Bílé hoře. Záhy se objevily mezi  
lidem názory, že římští kněží ji šíří proto, aby Janem Nepomuckým nahradili památku mistra  
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Jana Husa. Karolina Světlá zaznamenala ve svých vzpomínkách podobný názor, živý ještě  
před r. 1848. (Světlá, K.: Upomínky z literárního soukromí. Vyd. 1959, s. 126).

Katoličtí vlastenci se však současně snažili z Jana Nepomuckého utvořit nového »kádrově 
nezávadného« českého patrona, jehož úcta by spojovala české vědomí s protireformačním ka
tolicismem a šířila známost a slávu českého národa a českých zemí, zbavených příhany kacíř
ství, v protireformačním světě. V tomto smyslu splatil svou daň rekatolizaci i Bohuslav Balbín,  
když napsal Nepomukův údajný životopis, ukončený mučednickou smrtí pro zpovědní tajem
ství. Životopis byl vydáván a považován za dílo vědeckého dějepisu a jako takový vyšel i ve 
světové sbírce životopisů svatých Acta sanctorum v Amsterodamu. Jako jedna z mála Bal
bínových prací byl již ve své době přeložen do češtiny a v četných překladech do různých jazy
ků  se  šířil  po  celém  světě.  Ve  skutečnosti  představoval  snůšku  nedoložených  výmyslů,  
»zbožnou lež«, která se stala podkladem různých dalších zpracování a vypravování o Nepo
mukově životě, ušlechtilých vlastnostech a činech, hodných světce. Mezi římskými katolíky  
habsburského soustátí, a pak i v jiných zemích, se stal – díky vydatné církevní propagandě – 
značně oblíbeným. Objevovaly se jeho obrazy, sochy, k nimž se zbožní věřící modlili, drobné 
obrázky,  amulety  a  škapulíře,  jejichž  prostřednictvím  jim  měl  poskytovat  ochranu.  Při  
údajném třístém výročí jeho smrti v r. 1683 nechal Matyáš Wunschwitz, jehož rodina si zvolila  
Jana  Nepomuckého  za  ochránce,  postavit  na  Karlově  mostě  jeho  sochu.  Socha  je  mezi  
tamějšími  sochami  nejstarší  a  jediná  odlitá  z  bronzu.  Podle  návrhů  sochaře  Matyáše  
Rauchmüllera vyřezal její dřevěný model Jan Brokoff, luterán, který se pod vlivem této práce  
stal římským katolíkem.

Slávu Jana Nepomuckého měly šířit i modlitby, písně a zvláště divadelní hry (některé pro
nikly  i  do protestantských  zemí).  Některá  díla  se  svatojanskými  náměty  patřila  k  cenným  
projevům barokního umění, jiná však představovala protireformační nevkus. Sochy Jana Ne
pomuckého, stavěné zvláště na mostech (nad vodou – živlem, v němž údajně zahynul), este
ticky značně působivé, se podílejí na výzdobě české krajiny i mnoha obcí, nemění však nic na  
nepravdivosti  rekatolizačních smyšlenek.  Rozsáhlé hudební  skladby Jana Zacha a Šimona 
Brixí, provozované při velkolepých svatojanských oslavách, tvoří součást hodnotné barokní  
hudby.  Naproti  tomu  svatojanské  písně,  zpívané  při  večerních  pobožnostech,  považoval  
Zdeněk Nejedlý za »nejhorší úpadek české hudby, jejž vůbec v dějinách známe« (Nejedlý, Z.:  
Z dějin české hudby. B. d. s. 64), ač jinak barokní hudbu katolických skladatelů i katolický li
dový zpěv oceňoval velmi příznivě. Četná byla kázání na svatojanské náměty nebo podobné  
spisky, jež patřily k nejčetnějším plodům písemnictví 18. století a někdy přinášely podivné svě
dectví o části protireformační estetiky a poetiky. Podle jednoho z Nepomukových životopisů,  
který vyšel v Římě, se jakási žena zapsala ďáblu, aby mohla užívat tělesných rozkoší. Zřekla  
se Boha, Panny Marie i všech svatých s výjimkou Jana Nepomuckého; díky jeho pomoci přece  
jen zajistila spásu své duše. Jindy kněz nad rakví popraveného zloděje vykládal, jak zlosyn se 
každého dne modlil na počest pěti hvězd Jana Nepomuckého (jež údajně zazářily nad jeho  
mrtvým tělem ve Vltavě) pětkrát Otče náš a pětkrát Zdrávas Maria, a nebyl proto nikdy při  
krádeži dopaden, až v den, kdy toto modlení opomenul. »Jest jisto, že tento nešťastník by se  
nebyl dostal na šibenici, kdyby nebyl zmeškal svou modlitbu,« dodal kazatel. (Kraus, A.: Hu
sitství v literatuře zejména německé II. 1918, s. 57, 93).

Již koncem 17. století se ozýval ze strany některých římských katolíků požadavek, aby byl  
Jan Nepomucký prohlášen za svatého a českým zemským patronem. Tuto žádost podporovali i  
panovníci Leopold I. a Josef I. Vyšší kruhy v římské církvi však o to nejevily zájem mj. proto,  
že zbožná úcta k Janu Nepomuckému netrvala dostatečně dlouho, jak svatořečení vyžadovalo,  
a zázraky, které měl jako svatý konat, nebyly dost průkazné.
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Leč časem se tento postoj změnil. 26. června 1710 pořádalo piaristické gymnázium v Lito
myšli, v jednom ze středisek kacířského kraje východních Čech, divadelní představení. Jeho 
název dokonale vystihoval obsah i hlavní myšlenku hry: Antitheon Bohemicum Joanis Hus,  
pseudodoctoris in cathedra pestilentiae, et S. Joanis Nepomuceni, doctoris in cathedra dei  
(Protiklad Čechů Jana Husa, lžidoktora na katedře moru, a sv. Jana Nepomuckého, doktora  
na katedře boží). Hra začala příchodem husitského válečníka, který vypověděl válku svatovít
ské katedrále. Přišel dvůr husitského krále, naříkal nad upálením mistra Jana Husa a vztyčil  
jeho sochu. Leč katolický dvůr vychvaloval Jana Nepomuckého a vyzýval, aby úctou k němu 
byly vykořeněny čest a učení Jana Husa. K tomu se připojil i majitel Litomyšle Trautmann
sdorf, který doporučoval lidu, aby Jana Husa nahradil Nepomukem. Katolický lid pak zhano
bil Husovu sochu a husitský král, který se zatím přesvědčil o Husově lživosti, se stal horlivým  
ctitelem Nepomukovým a nařídil, aby Husova socha byla zničena. Hra končila jásotem kato
lického lidu nad vítězstvím pravé víry.

Představení připadlo právě na rozmezí dvou dob – před novým zostřením zápasu mezi pro
tireformací a ožívající  reformací. Pokud měla přispět k odvrácení věřících od  »kacířských 
bludů«, úcty k Janu Husovi a přivést je k uctívání Nepomuka, své poslání příliš neplnila. V  
následující době přestávali poddaní chodit k nucené zpovědi a místo toho naslouchali opět  
evangelickým kazatelům,  kteří  se  nevyvyšovali  nad  prosté  věřící  a  neznali  vznešenou  po
vinnost zpovědního tajemství. Opět ctili mistra Jana Husa a četli kacířské knihy. Rekatolizace  
neuspěla a domnělý prvomučedník zpovědního tajemství (pro něž zatím žádný jiný římský kněz  
nezahynul) měl sloužit jako její spojenec proti českým evangelíkům a jejich ožívajícímu hnutí.  
A teprve v nejhlubším temnu, jehož výrazným představitelem se stal, přikročila římská církev  
k jeho svatořečení.

Od počátku 18. století projevy kultu Jana Nepomuckého sílily nejen v habsburském soustá
tí, ale i za jeho hranicemi, včetně zámoří. Snad všechny římskokatolické panovnické dvory se  
přimlouvaly v Římě za jeho svatořečení – kanonizaci. Jemu však muselo předcházet blahosla
vení – beatifikace, prohlášení za blahoslaveného, což byl jakýsi nižší stupeň svatosti. K němu  
nebylo zapotřebí, aby byly zachovány (třeba malou částí) ostatky blahoslaveného. Těmi se  
Jan Nepomucký vykázat mohl – ve skutečnosti jimi byly ostatky Johánka z Pomuku, umučené
ho až r. 1393. Úcta k blahoslaveným také nebyla na rozdíl od úcty ke svatým povinná.

V r. 1715 byla konečně ustavena komise, jež měla shromáždit a přešetřit doklady pro Nepo
mukovo blahoslavení. Komise 17. dubna 1719 otevřela jeho hrob. Při vybírání ostatků vy
padla z lebky tělesná tkáň, kterou přítomní lékařští odborníci podle tvaru a velikosti prohlásili  
za jazyk, ve skutečnosti se jednalo o část mozkové hmoty, která – na rozdíl od jazyka – se po 
zmýdelnění  ve vodě může uchovat  po staletí.  U jazyka to  možné není,  a protože jeho za
chování po tak dlouhou dobu nelze přirozeně vysvětlit, považovali je přítomní lékaři za zá
zrak, který pochopitelně představitelům církve vyhovoval. Papež o dva roky později prohlásil  
Jana  Nepomuckého  za  blahoslaveného.  Jeho  ctitelé  však  usilovali  o  plné  svatořečení.  V  
dalším řízení byl údajný jazyk znovu odborně zkoumán, při tom (patrně vlivem ovzduší) nabě
hl a změnil odstín barvy, což bylo považováno za další zázrak. Domnělý jazyk pak byl zasazen  
do barokně skvostného relikviáře (schránky na svaté ostatky) a vystavován na odiv věřícím,  
kteří ho často líbali - tak dostal podle odhadu 6 850 000 hubiček.

Ale  svatořečení,  k  němuž  došlo  v  r.  1729,  nebylo  snadnou záležitostí.  Mělo  také  svou  
peněžní stránku. Římská komise, která rozhoduje o prohlašování blahoslavených a světců i  
světic, nepracovala zadarmo a v 17. a 18. století,  kdy svatořečení bylo plně v pravomoci  
papežů (dříve o něm mohli rozhodovat i biskupové) se stala jedním z nejvýnosnějších úřadů  
na papežském dvoře. Zaplatit její činnost museli (třeba proti své vůli) věřící země, která o  
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svatořečení žádala. A ke komisi přistoupili další – zástupci církve z této země, kteří museli v  
Římě z něčeho žít, i další. Rovněž okázalé »barokní« parády, bez nichž se oslavy blahoslavení  
a svatořečení neobešly, vyžadovaly své. Na Jana Nepomuckého tak vyšla úctyhodná částka 
142 362 zlatých (1,5 milionu Kč předválečné československé měny), která byla sebrána po 
Čechách, již dost vyčerpaných habsburskými válkami. Proti tomu se ozývaly námitky i mezi  
některými pravověrnými římskými katolíky, natož mezi protestanty, kteří si v zahraničním tis
ku tropili šašky z toho, kolik peněz stojí jedno svatořečení. (Bartoš, F. M.: Několik postav z  
našich dějin. 1941, s. 63) Protireformace vítězila nad reformací aspoň popřením jejího poža
davku levné církve.

A byly tu další zádrhele. I uprostřed povinného jásání nad novým »českým« patronem zů
stávalo dost lidí, kteří se osmělili mít na něj vlastní názor. Často docházelo k »rouhavým« ře
čem proti svatým. Pokud jsou o nich jmenovité záznamy, obracely se především proti Janu Ne
pomuckému a Panně Marii. V době zvýšené svatojanské propagandy tato nechuť ještě rostla.  
Jestliže církevní komise nedovedla vysvětlit  uchování domnělého Nepomukova jazyka jinak 
nežli jako zázrak, pochybovači, kteří v zázraky nevěřili a při zkoumání jazyka nebyli, pova
žovali zprávu o jeho nalezení celkem pochopitelně za podfuk. Teprve nové prozkoumání tě
lesné tkáně novodobými vědeckými prostředky v r. 1973 prokázalo, že i v tomto případě se  
žádný zázrak nestal (což kacíři  v 18. století věděli velmi dobře také), i  když ne každý do
chovaný ostatek musí být podvrhem. Do té doby pochybovačům nezbývalo, než pochybovat.  
»Kdo ví, čí je to jazyk!« např. prohlásil v r. 1729 Petr Bartoš z Nepoměřic. V Třebechovicích 
Jan Roubal naslouchal písni ke cti českých patronů, a když se v ní ozvalo jméno Jana Nepo
muckého, prohodil: »Ten se tam ani nešikuje.« Jeho druh Jakub Kudera, když šel jednou ko
lem Nepomukovy sochy, pravil posměšně: »Jene, dej ti Pán Bůh dobrou noc!«

A nezůstávalo jen u slov. Sochy Jana Nepomuckého se stávaly předmětem útoků, jimiž pro
následovaní evangelíci vyjadřovali svůj odpor proti vnucované cizí víře a odpláceli příkoří,  
jemuž byli vystaveni za to, že ji odmítali vyznávat. V r. 1710 dva sousedé v Hlinsku přenesli v  
noci Nepomukovu sochu z náměstí do hostince a přizdobili ji pivními sklenicemi, pověšenými  
kolem krku. V r. 1717 se podobná socha v Černožicích u Jaroměře, proslulých jako hnízdo ka
cířů, stala obětí rouhání vesnické mládeže, povzbuzené místním učitelem Václavem Františ
kem Andrýsem, který prý vykládal dětem, že se sochy a obrazy nemají ctít, a naučil je po
tupnou písničku: »Svatý Jene Nepomucký, pojedeme do hor na cucky...« s nepříliš slušným lí
čením, kam tyto cucky Janu Nepomuckému nastrkají. Za jejího zpěvu pomazala mládež sochu 
blátem a nečistotou, urazila jí ruku, píchala ji do zadku, házela na ni kamení a shnilou zeleni
nu. Václav Tomášek při tom prohlásil: »Co bysme se mu klaněli, takovému maňasovi, co kou
ká jako dráb z lesa.«

Po vyšetření jezuity z hradecké koleje vyřešil záležitost výprask větším mladíkům a pár po
hlavků menším chlapcům, z nichž jeden doznal, že se v jedné knize dočetl, že socha je pouhé  
dřevo, které není proč uctívat.

O postižení učitele Andrýsa nejsou zprávy, asi své kacířské názory příliš neskrýval. Když  
jednou misionář  vykládal  katechismus a položil  otázku,  kolik  je  bohů,  Andrýs  v  sousední  
místnosti polohlasně odpověděl: »Ve Vlkově dva, v Plesu pět, to se řídí velikostí vsi, je-li větší  
ves, má bohů více« – mínil tím sochy svatých. To bylo v době, kdy Jan Nepomucký ještě ani  
nebyl blahoslavený, natož svatý, a jezuité nechtěli záležitost příliš rozmazávat. O jedenáct let  
později už byly poměry horší a krvavou obětí jejich řádění se stal Tomáš Svoboda, myslivec  
na Šlikově panství Veliši u Jičína. Svobodu usvědčil jezuitský slídil z přechovávání a četby ka
cířských knih a majitel panství František Šlik ho za to vyhnal ze služby. Když Svoboda v kopi
dlnském kostele složil nucené vyznání a slíbil, že zakázané knihy už přechovávat nebude, byl  
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přijat na milost a stal se myslivcem v Češově u Kopidlna. Jezuitský fízl však po něm pásl dále  
a v r.  1728 opět u něho nalezl  zakázané spisy.  Svoboda byl  dále obviněn z  toho, že vedl  
rouhavé řeči proti Janu Nepomuckému (který ovšem nebyl ještě svatým), a uvězněn. Apelační  
soud jej za to odsoudil k smrti mečem (podle některých zpráv oběšením). Jeho dcery Barbora  
a Zuzana a synové František, Jan a Karel, rovněž myslivci na Šlikových panstvích v Nadslavi,  
Křešicích a Hlásné Lhotě, se marně snažili otce zachránit. Snad by se jim to podařilo, kdyby  
se Tomáš Svoboda navenek vrátil zpět do římské církve a znovu složil předepsané vyznání, což  
však rozhodně odmítl. Rozsudek pak byl v Kopidlně vykonán a mrtvé Svobodovo tělo spáleno.  
Jeho děti, nucené k římským obřadům, uprchly v r. 1731 s ještě dvaceti dalšími příbuznými,  
mezi nimiž byl i Svobodův bratr Jan, úředník při zemských deskách v Praze, do ciziny. (O po
pravě Tomáše Svobody: Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od  
vydání tolerančního patentu. 1887, s. 73 – 74.; Bílek, T. V.: Reformace katolická aneb obno
vení náboženství katolického v Čechách. 1882, s. 279.; Rok popravy – 1728 – upřesňuje podle 
vzpomínky Svobodova vnuka Josef Müller v recenzi Rezkovy knihy v Atheneu 1888, s. 276).

Projevy nechuti a neúcty k vnucovanému patronu pokračovaly i později. Např. v r. 1753 vy
šetřoval misionář P. František Radda v Dubči podezřelého hostinského, který mluvil potupně 
o Janu Nepomuckém. V r. 1789 (už po vydání tolerančního patentu) v Kvílicích chalupník Tof
fe urazil soše Jana Nepomuckého hlavu, zneuctil svaté obrázky, a byl odsouzen na rok obecní  
práce v železech.

Jako svatý patron a přímluvce u Boha se však Jan Nepomucký příliš neosvědčil. Když Kar
lu VI., bohužel, záhy zemřel prvorozený synáček, celá protireformační Evropa vzývala Jana  
Nepomuckého jako patrona, který mu vyprosí mužského potomka a dědice habsburského trů
nu, leč Karel VI. plodil samé dcery. Zázrak se očekával zvláště v r. 1724, kdy císařovna Marie  
Kristína (původně protestantka) byla opět v naději a jako horlivá ctitelka Jana Nepomuckého 
se k němu vytrvale modlila s prosbou o pomoc. V Praze byla vydána rytina zobrazující Jana  
Nepomuckého, jak z nebe podává císařovně v požehnaném stavu miminko – chlapečka s při
pojeným německým nápisem: »Seht doch, der heilige Nepomuk macht hier ein treffen Meis
terstück!« (»Vizte přece, svatý Nepomuk zde dělá zdařilý mistrovský kus!«) Podobné projevy 
se často opakovaly i v oslavných nápisech při Nepomukově blahořečení a svatořečení. Voda,  
živel, který přijal mučedníkovo tělo, se měl osvědčit v podobě karlovarské minerálky na císa
řovně. Jenže »mistrovský kus« se jaksi nezdařil a císařovna porodila r. 1724 třetí dceru. Ne
pomohla ani nová píseň z r. 1730 o »vinšovaném dědici«, jež si přála, aby se brzy stalo prav
dou, že »má císař Karel rodinu, vyprosil svatý Jan.« Svatý Jan nic nevyprosil a smrtí Karla 
VI. r. 1740 vymřeli Habsburkové po meči. Díky tomu dosedla na český trůn Marie Terezie.

Podobná smůla postihla i rod Wunschwitzů, jenž si zvolil Jana Nepomuckého  – patrona 
dobré pověsti – za ochránce a nechal postavit jeho sochu na Karlově mostě. Jeho svatořečení  
však přežil o pouhých třicet let. Poslední Wunschwitz, rovněž Karel, zemřel r. 1759 v necti ve  
vyhnanství, do něhož musel odejít za to, že po smrti Karla VI. holdoval odpůrci Marie Terezie  
Karlu Albertu Bavorskému, kterého přijala část české šlechty za českého krále. Podobné vy
hnanství postihlo i některé z nejhorlivějších osnovatelů Nepomukova svatořečení: probošta  
Chřepického z Modlíkovic, děkana Martinického, profesora dr. Königsmarka, dr. Fibingera.

O co méně spolehlivý patron Jan Nepomucký byl, o to okázalejší byly oslavy jeho svatoře
čení,  jež  představovaly největší  parády protireformačního baroka v habsburském soustátí.  
Podobné byly již slavnosti při jeho blahoslavení, které připadly v červenci 1721 právě na tý
den Husova svátku – proč, to naznačoval sebevědomý vítězný nápis na jedné slavnostně vy
zdobené bráně pražského hradu: »Non pereat anser dosi« – »Labuť nad husou zvítězí a moc 
pekelnou zamezí.« Na jednom z četných slavnostních tisků byl zobrazen chrám sv. Víta za
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střený křídly labutě, aby mu husa a jiní zlí ptáci neublížili. Kdo byl míněn husou a kdo labutí,  
není snad třeba vysvětlovat.

Ještě mohutnější byly oslavy svatořečení. V Praze proběhly v říjnu 1729, kdy mnohá česká 
města zůstala jako vylidněna. Jejich obyvatelé se ve slavnostních procesích vydali do barokně 
vyzdobeného hlavního města, podobně jako velké množství venkovanů. Cechy a zbožná bra
trstva putovaly hromadně, městem procházely slavnostní průvody, ozývalo se hlaholení zvonů 
a dunění moždířů, večer poutaly účastníky ohňostroje a slavnostní osvětlení, vyhrávaly hudby.  
Jen u sv. Víta bylo odslouženo čtyři sta mší a podáno dvě stě tisíc Večeří Páně pod jednou.  
Podobné oslavy se konaly na mnoha dalších místech ještě i v následujícím roce 1730. Pro  
uložení  Nepomukových  ostatků  byl  ze  sbírek,  vymámených  z  věřících,  pořízen  barokně  
skvostný náhrobek s oltářem, celý ze stříbra. K němu se pak každoročně 16. května (domnělý  
den mučedníkovy smrti) konaly poutě z celých Čech. (O historii Jana Nepomuckého: Kraus,  
A.: Husitství v literatuře II. 1918, s. 279.; Bartoš, F. M.: Jan z Pomuku. In: Několik postav z  
českých dějin. 1941.; Vlnas, V.: Jan Nepomucký. 1993. O slavnostech při svatořečení: Kadlec,  
J.: Přehled českých církevních dějin 2. 1991, s. 114).

Jinou velkou slavností protireformačního baroka, zdůrazňující návrat českých zemí z po
blouznění husitského kacířství do lůna pravé církve, se stala r. 1732 korunovace sošky Panny 
Marie na Svaté Hoře u Příbrami třemi korunkami, posvěcenými papežem.

Oslavy  Nepomukova  svatořečení  a  svatohorská  korunovace  byly  největšími  barokními 
slavnostmi v českých zemích,  představovaly však dosažení nejhlubšího temna. Ukázaly,  že  
římské církvi v podmínkách pobělohorského rozvratu a naprostého duchovněmocenského mo
nopolu a tvrdého státního i církevního teroru proti těm, kdož se mu nemínili podřizovat, se  
přece jen podařilo zmanipulovat značnou většinu obyvatel českých zemí a ovládnout jejich  
myšlení. »Po Karlově nástupu na trůn zesiluje náboženská perzekuce. S obnovenou horlivostí  
je pátráno po tajných nekatolících, kazatelích a knihách. Církevní propaganda té doby ope
ruje  na jedné straně strachem, pohrůžkou krutého trestu  pozemského i  věčné odplaty,  na 
druhé straně nabízí přímo strhující záplavu velkolepé podívané, stupňující hudbou a zpěvem a  
okázalou nádherou vytržení věřících. Promyšlená dramaturgie svátků církevního roku, ma
sová účast na poutích dalekých i lokálního významu si vyžadovala stále intenzivnější uplatně
ní vizuálního umění. České země byly protkávány sítí poutních tras ke starobylým i nově v ba
roku vzniklým místům kultu P. Marie, dalších světců tradičně v zemi uctívaných i nově uve
dených. S obdobnou uchvacující silou jako kult mariánský byly inscenovány slavnosti k bea
tifikaci  ústředního světce české protireformace Jana Nepomuckého a k  jeho kanonizaci  r.  
1729. Jeho kult byl šířen všemožně po celé zemi pomocí houfně zakládaných chrámů, kaplí a  
nespočetných soch ve městech i na venkově. S novou silou a horlivostí se protireformačního  
úsilí ujal jezuitský řád. Nastal věk ‚temna', přísné cenzury a slídění,« vystihl toto období Jan  
Burian v práci Baroko v Čechách a na Moravě (1993, s. 11).

Ve skutečnosti, přes značný úspěch násilné rekatolizace, se žádné její  »konečné vítězství« 
nikdy nekonalo a bombastické oslavy i další pozdně barokní církevní parády spíše zakrývaly,  
že zámysl změnit po zlém či po dobrém náboženské i historické vědomí všeho českého lidu se  
plně nepodařil. Vždyť k Nepomukově svatořečení došlo v době, kdy znovu ožívalo evangelické  
podzemí, jež nebylo v úpadku a rozkladu, ale v novém rozkvětu a vzestupu. A události krátce  
po  svatořečení  Jana  Nepomuckého  i  další  vývoj  v  českých  zemích  prokázaly,  že  reakce  
církevní i světské moci už nebyla schopna se s ním vypořádat.“ (Jan Fiala: Temno, doba Ko
niášova, str. 22 – 30).

Stejný postoj k otázce  Jana Nepomuckého zaujal i jezuita  Josef Dobrovský (* 17.8.1753 
uherské Ďarmoty – † 6.1.1829 Brno) který po vystudování jezuitského gymnázia, filosofie a 
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částečně teologie strávil v jezuitském noviciátu jeden rok svého života (1772). Pak byl řád ce
losvětově zrušen (1773). Nicméně v římskokatolické církvi zůstal i nadále a v roce 1786 byl 
vysvěcen na kněze, čímž  mohl zaujmout místo ředitele generálního semináře pro výchovu 
kněží v Hradišti u Olomouce, který řídil důsledně v duchu osvíceného josefínského katolicis
mu.  Josef Dobrovský „...velmi přísný, ale nikoli nespravedlivý byl v posuzování jezuitů. O  
sobě zdůrazňoval, že není příliš nasáklý jezuitským duchem, protože v řádu strávil jen jeden  
rok, poznal v něm však různé jezuity a nesouhlasil s jejich všeobecným odsuzováním a uží
váním slova »jezuita« jako nadávky. Uznával dobré stránky v činnosti jezuitského řádu a poz
ději navrhoval jeho obnovení, ovšem ve vylepšené podobě. Co však rozhodně odsuzoval a od
mítal, bylo misijní působení jezuitů, spojené s pronásledováním jinověrců, zabavováním a ni
čením evangelických knih, strašením peklem a ďáblem, šířením pověr a předsudků. Zásadní  
význam mělo jeho vystoupení proti nepomucké legendě. Přes bombastické uctívání Jana Ne
pomuckého se ještě uprostřed nejhlubšího temna začaly vyskytovat pochybnosti o tom, zda  
skutečně byli dva umučení Janové. Pochybnosti zesílily, když byl ve vatikánském archivu r.  
1752 nalezen stížný list arcibiskupa Jana z Jenštejna na krále Václava IV., jehož vinil z umu
čení Jana z Pomuku. O zpovědním tajemství nebylo v listu nejmenší zmínky a jako jedinou  
příčinu Janovy smrti uváděl spor mezi králem a arcibiskupem o volbu kladrubského opata.  
Proti tomu vystoupila církevní obhajoba s tím, že kladrubské opatství bylo Václavu IV. jen zá
minkou a skutečnou příčinou Nepomukova umučení mělo zůstat zpovědní tajemství.

Po pádu cenzury vystoupili proti nepomuckému kultu někteří publicisté, ke kterým se při
pojil i Josef Dobrovský. Již v roce 1779 uvedl mnohé zasvěcence ve zděšení, když při oslavách  
půl století svatořečení o nich psal jako o slavnostech na počest Johánka z Pomuku, nikoli  
Jana Nepomuckého. O dva roky později v kritice jedné z protireformačních knih, zaměřené  
proti Jednotě bratrské, se ptal, zda je třeba oba Jany odlišovat, protože byl jenom jeden gene
rální vikář a ten zahynul r. 1393 za to, že bránil církevní svobody proti královským rozkazům.  
Tak vůbec poprvé vyslovil jiný než tradiční církevní názor na příčinu Janova mučednictví.

V roce 1783, při domnělém třístém výročí Nepomukovy smrti vyšla brožura Recension und 
kritische Anmerkungen über Nepomuk (Recenze a kritické poznámky k Nepomukovi), pode
psaná šifrou M. D. Autorem byl patrně profesor litoměřického gymnázia Michael Dvornik,  
snad za Dobrovského spoluúčasti.  Spisek nejen odmítl, aby Jan Nepomucký byl bez dosta
tečných důvodů vyvyšován nad jiné, skutečně úctyhodné osobnosti, ale především prokázal, že  
není dokladu, že by Jan Nepomucký zemřel jako mučedník zpovědního tajemství. Spis vyvolal  
bouřlivý ohlas církevních činitelů a dějepisců. Na jejich námitky vedle Josefa Dobrovského 
odpověděl redaktor F. K. Steinsberg, který rovněž prokázal, že Jan Nepomucký, v podobě, v  
jaké byl svatořečen, ve skutečnosti nežil, a že nelze na jeho místě přijímat historicky doložené
ho, ale jinak vykresleného Johánka z Pomuku. »Hruběji se věru nemůže člověk mýlit, než když  
prohlásí za svatou osobu, která nikdy neexistovala,« poznamenal kousavě Dobrovský a pro
hlásil, že odmítá kult Jana Nepomuckého i proto, aby jím nebyla zastíněna památka skutečně  
významných mužů. Proti  dohadům a úvahám o možném životě pochybného svatého vytyčil  
požadavek: »Požaduji svědectví, spolehlivá svědectví, nikoli možnosti, důkazy, nikoli dekla
mace,« a celý spor znovu shrnul v časopise Literarisches Magazin von Böhmen und Mähren  
auf das Jahr 1787.

»Proto není náhodou, že ze všeho odkazu středověku vzbudila zvláštní Dobrovského po
zornost a vyprovokovala ho k nejživějšímu odporu zejména legenda nepomucenská, protože v  
jeho době byla ještě velmi živá, populární a církví v obrovském měřítku používaná,« píše o  
tom profesor Milan Machovec. »Proto se právě na tuto legendu soustředil Dobrovského od
por: kult nepomucký... byl nejživějším zjevem úpadku doby temna v českých zemích. Postava  
mlčícího Jana Nepomuka s prstem na rtech a křížem v ruce se stala takřka symbolem a zo
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sobněním ‚temna‘. Proto k této legendě nebylo možné být povýšeně lhostejný. Dobrovskému  
bylo hračkou prokázat, že legenda nemá pražádný historický podklad... Odhalení nepomucké  
legendy jako pouhopouhého kněžského výmyslu – přestože ještě nebylo rozšířeno v širokých  
vrstvách lidu – mělo ve své době veliký význam pro očistu kultury, pro její vyproštění z vlivu 
církevní hierarchie. To nepřišlo automaticky, že v průběhu našeho národního probuzení,  v 
němž přece hráli tak závažnou úlohu i kněží, setkáváme se jen zcela výjimečně s přímým pro
sazováním vlivů církevní hierarchie a nesnášenlivé ideologie ‚církevnictví‘ a ‚papeženství‘. Je 
do značné míry Dobrovského zásluhou, že novočeská kultura byla už při svém zrodu uchráně
na těchto vlivů, že byl před inteligencí radikálně demaskován tento mýtus, rozšířený a hluboce  
zakořeněný v nejširších vrstvách... Odhalením nepomucké legendy bylo církevní hierarchii a  
mnichům prakticky znemožněno účinně prosazovat v českém národním hnutí své zájmy, a tak 
oslabovat rozvíjející se svébytné vědomí mladé české měšťanské společnosti. Bylo tak předem  
znemožněno navazovat na tradice ‚temna‘, byla tak nepřímo vyvolána nutnost vracet se při  
hledání posil v minulosti jinam, bylo usnadněno obnovit světlý obraz Jana Husa v českém ná
rodě, posílit novočeskou kulturu revoluční silou Žižkovou a husitských bojovníků. Rozbití ne
pomucké legendy prospělo procesu českého probuzení více než několik ‚obran‘ jazyka čes
kého.« (Machovec, M.: Josef Dobrovský. 1946, s.  91-92).“  (J. Fiala: Temno,...,  str. 220 –  
222).

13.58   Rozmnožování a zvelebování jezuitských sídel
Když byli jezuité ve své „misionářské“ činnosti omezeni, snažili se upevnit svou moc za 

vlády Leopolda I. nejen literární činností a zesílenou ideologickou propagandou v zemi, ale 
také intenzivním zvelebováním svých sídel a rezidencí, jako například v  Jeníkově u Kutné  
Hory, Těšíně, Košumberku patřícího pod Hradec Králové, Boleslavi, Tarnovicích, Opoli, Jih
lavě, Olomouci, Zahani, Lhenici, Hlohově a pochopitelně i v Praze a v Brně. Jak píše T.V. Bí
lek ve svém díle na straně 527–529, měli jezuité až do roku 1653 v české provincii 25 kolejí a 
6 rezidencí, v nichž bylo 628 členů a mezi nimi 322 kněží. K těmto sídlům pak přibyly pozdě
ji ještě mnohé rezidence. Například roku 1657 přibyla ke kutnohorské koleji rezidence v Jení
kově, roku 1665 k chomutovské koleji rezidence v Bohosudově a k březnické koleji byla přidá
na rezidence na Svaté Hoře. Dále roku 1666 přibyla k brněnské koleji rezidence v Tuřanech, 
roku 1669 ke svatoklimentské koleji v Praze rezidence v Opařanech a roku 1671 přibyla rezi
dence v Těšíně, při níž bylo roku 1702 založeno také gymnázium s konviktem. Roku 1678 
byla ke královéhradecké koleji přidána rezidence v Košumberku a roku 1679 přibyla ke sva
toklimentské koleji v Praze další rezidence ve Staré Boleslavi. Kromě toho byla ve slezských 
knížetství Opolském a  Březském zřízena  nová jezuitská  sídla  v Tarnovicích (roku 1675)  a 
v Břehu (roku 1681) se školami stejně jako kolej v Opoli.

A tak počet jezuitských sídel v české provincii značně vzrostl. K nabytému majetku získali 
jezuité také veliký počet statků – částečně darem a částečně koupí – zvláště v Čechách, kde 
v letech 1654 až 1691 obdrželi darem statky přinášející do pokladny celkem 1 084 380 zlatých 
rýnských, z nichž ve stejném období zakoupili další statky celkem za 759 360 zlatých rýn
ských. Tím se jezuité dostali k ještě větším finančním ziskům a z nich pak dále zvelebovali 
svá sídla. Tak byl roku 1654 položen základ ke stavbě nové, pro tehdejší stavitelské možnosti 
velkolepé budovy u sv. Klimenta, která byla určena pro novou pražskou jezuitskou kolej. Na 
tuto stavbu vynaložili jezuité však hlavně peníze, které císař Ferdinand II. postupně vybral od 
svých poddaných a které pak jezuitům věnoval v pozvolných ročních dávkách 2 000 dolarů 
říšských, které jim na základě císařské rezoluce ze dne 17. listopadu 1653 vyplácela  česká 
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královská komora, a to až do ukončení stavby roku 1711. Potom byl roku 1712 – 1715 vy
stavěn při téže koleji na místě starého kostela nynější honosný  chrám sv. Klimenta. Kromě 
toho vystavěli jezuité profesní dům v Menším Městě pražském v letech 1673 – 1691 a při něm 
v letech 1673 – 1752 vystavěli bohatě vyzdobený chrám sv. Mikuláše. Za tímto účelem jim již 
roku 1654 daroval své dědictví šlechtic Václav Libštejnský Kolovrat.

Podobně investovali jezuité v Jihlavě v letech 1680 – 1689 nesčetné množství darů na stav
bu kostela sv. Ignáce při své koleji. V rozmezí let 1699 – 1713 pak investovali dary na stavbu 
nové budovy pro novou jihlavskou kolej a gymnázium. Také v Olomouci byla vystavěna v le
tech 1712 – 1722 zcela nová budova pro tamnější kolej. Další nová kolej byla vystavěna v Za
hani, kde současně s ní byl zřízen nový jezuitský seminář. Při koleji ve Lhenici byl do nového 
barokního slohu přestavěn roku 1714 – 1718 kostel sv. Jana. Roku 1724 byl při nové koleji 
v Hlohově vystavěn zároveň nový kostel, stejně jako byl roku 1725 postaven nový kostel při 
sídle v Břehu.

Souběžně s tím se jezuité snažili rozšířit svou moc také ve školství. Tak například na boho
slovecké a filosofické fakultě v Praze nedovolili ani kancléři univerzity, pražskému arcibisku
povi, ani rektorovi a úřednímu superintendentovi (dohlížiteli) jakkoli zasahovat do obsahu a 
formy  svých  přednášek,  promoci  a  doktoranství  svých  následovníků  prováděli  výhradně 
v Klementinu a nikoli,  jak se slušelo, v Karolinum,  dokonce neuznávali ani arcibiskupa za 
kancléře univerzity. Roku 1703 si jezuité od císaře Leopolda I. vydobyli navíc zvláštní dekret, 
podle něhož jejich klementinskému rektorovi zůstala moc povyšovat do šlechtického stavu.

Podobně se dařilo jezuitům ve školství na Moravě. Roku 1670 byla ke dvěma fakultám, jež 
měli jezuité v Olomouci, přidána ještě fakulta právnická vydržovaná moravskými stavy. Byla 
však poněkud oslabena bojem mezi nimi a dominikány, jimž stát svěřil dva učitelské posty na 
bohoslovecké fakultě. Ve Slezsku pak byla roku 1702 založena ve Vratislavi na naléhání jezui
tů přes všechen odpor městské rady císařem Leopoldem I. také univerzita pro bohosloví, kano
nické právo, filosofii a svobodné umění a za stejným účelem bylo jezuity vybudováno zvláštní 
stavení (Aula Leopoldina), k němuž byl vystavěn roku 1736 honosný a bohatě zdobený kostel  
sv. Matěje.

13.59   Další boj jezuitů, Karla VI. a šlechty proti nekatolíkům
Za vlády císaře Josefa I. (1705 – 1711) byl vliv jezuitů u dvora omezen a slezským protes

tantům byly učiněny některé ústupky a navrácena některá jejich práva. Zvláště podle Altvor
staedtské konvence převzal císař  Josef I. na naléhání švédského krále  Karla XII. roku 1707 
povinnost  uvést  náboženské  poměry ve  Slezsku do  stavu  vyměřeného  Vestfálským mírem. 
Navíc samy císařovy pokusy o reformy habsburského soustátí dávaly naději,  že se zlepší i 
život evangelíků v  Čechách a na  Moravě, kteří, přestože byli tehdy postaveni  Obnoveným 
zřízením  zemským a  vestfálským mírem mimo zákon,  stále  na  mnoha  místech  skálopevně 
setrvávali  ve své víře.  Na základě těchto příhodných politických okolností  byly tamnějším 
evangelíkům vráceny jejich původní objekty a kostely, které jim byly předtím odňaty. Přesto 
však byl  například  ve  Lhenici ponechán jezuitské  koleji kostel  sv. Jana,  ale  statky,  které 
k němu náležely, byly jezuitům sebrány a využilo se jich k založení rytířské akademie pro ka
tolickou i protestantskou stranu.

Avšak naděje na plnohodnotnou svobodu a trvalý náboženský mír se nesplnily. V Čechách 
v době za vlády císaře Josefa I. a zvláště pak za doby jeho nástupce do čela středoevropské 
habsburské monarchie Karla VI. (1711 – 1740), a tím také na český trůn jako Karla II., který 
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roku 1711 vystřídal svého staršího bratra Josefa, vypuklo nové, tvrdé a nesmyslné náboženské 
pronásledování nekatolíků.  Odchovanec španělských jezuitů,  Karel VI. byl fanatickým stou
pencem radikální protireformace. Bez ohledu na další politické, kulturní a hospodářské sou
vislosti se  Karel VI. snažil podle toho jednat. Plně tak ovšem mohl činit jen v  Čechách, na 
Moravě a v rakouských zemích, kde evangelíci neměli žádného práva a stáli zcela mimo zá
kon. Nikoli ve Slezsku a v Uhrách, kde musel Karel VI. stále aspoň do jisté míry brát na vě
domí zákonná práva evangelíků. Ještě budou muset proto čeští evangelíci čekat dalších 70 let, 
než  přizná  jejich  zbytku  Toleranční  patent Josefa  II.  z  roku  1781  aspoň  omezenou  ná
boženskou svobodu (text  Tolerančního patentu je v PŘÍLOZE na konci posledního svazku 
jako Příloha č. 3). Většina těchto sedmdesáti let představuje nejhlubší temno v úseku českých 
pobělohorských dějin, které velmi citelně a hluboko zasáhlo do vývoje českého národa a čes
kých zemí vůbec. To se také promítlo do hospodářství. Úpadek českých zemí (s výjimkou na
půl protestantského Slezska) dosáhl největší hloubky a nabyl takových rozměrů, že je evropští 
vzdělanci srovnávali s nejzaostalejším Španělskem, klasickou zemí protireformačního baroka 
a jezuitismu.

Znovu zavládl ze strany státu a římské církve krutý náboženský teror, který zaháněl sílící 
evangelické hnutí a zbytek české evangelické církve znovu do ilegality. Znovu přišly na řadu 
represivní policejní prostředky a způsoby, jimiž se habsburský stát a římskokatolická církev 
snažily české evangelíky zlomit a jednou provždy umlčet. Opět byl král (korunovace Karla VI. 
českým králem opožděně až v roce 1723) proti českým nekatolíkům a zvláště evangelíkům 
štván ze strany svých jezuitských rádců, napřed španělských a pak českých, opět byl ze zákuli
sí jezuity řízen, usměrňován a veden k nevraživosti a nenávisti vůči všem, kdo se neklaněli 
Římu  a jeho agentům. Při tomto pronásledování a týrání nekatolíků se jezuitský fanatismus 
projevil znovu ve své pravé podstatě a nejednou předčil i krutosti třicetileté války.

Podle hrdelního josefínského nařízení se nyní ti, kdo by nekatolíkům jakýmkoliv způsobem 
pomáhali, například je u sebe ukrývali, živili, přechovávali „kacířské“ učitele, kazatele nebo 
dokonce organizovali „kacířské“ schůzky a shromáždění, neměli trestat vyhnanstvím, ale pří
mo okamžitou popravou mečem. Stejným trestem měli být stíháni ti, kteří vlastnili „kacířské“ 
knihy nebo je schovávali či dokonce šířili. Tento trest se v první řadě však týkal všech „kací
řů“ a „kacířských svůdců“ neboli učitelů a kazatelů, stejně jako těch, kteří se účastnili „kacíř
ských“ shromáždění. Znovu vyvstala inkvizice ve své hysterii a zrůdnosti, ale tentokrát přímo 
jezuitská. Způsoby mučení a týrání žen, mužů i dětí byly v té době tak strašlivé a nevšední, že 
slovo „drastické“ je opravdu mírné. Než došlo k popravě tisíců nevinných lidí, mladých i sta
rých, zemřeli tito nebožáci častokrát dřív v okovech nebo na mučidlech v mučírnách. I přesto 
pak byly ještě jejich tělesné pozůstatky oběšeny nebo rozsekány.

Vlády se ujali praví netvorové, masochisté a sadisté, a to vše „k větší slávě Boží“, jak odů
vodňovali jezuité své počínání. V jejich věznicích však byly také těhotné matky nebo matky s 
malými,  sotva několikaletými dětmi,  z  nichž nevyšel  kromě několika výjimek nikdo živý. 
Matkám často puklo srdce dřív, než bylo na nich prováděno mučení, když viděly, jak jsou tý
rány jejich děti. A děti, které přežily své matky, pak zakoušely skutečné hrůzy pravých jezui
tských ďáblů, dokud nezemřely na následky krutého fyzického a psychického týrání nebo ne
změrným steskem po své matce.

Ironií osudu je, že k tomu všemu docházelo právě v době, kdy se už v téměř celé Evropě, 
hlavně v německých zemích, staly náboženský fanatismus a kruté pronásledování pro víru 
trapným přežitkem a kromě Čech a Moravy rychle ustávalo. A tím, že se navíc tento nesmy
slný teror církve a státu protahoval v srdci Evropy až do sedmdesátých let 18. století, to z takto 
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pokračující  násilné  katolizace  učinilo  v  celkovém společenském a kulturním ovzduší  nej
hlubší temno, za jehož počátek můžeme považovat Karlův nástup na trůn v roce 1711.

Římskokatolický kronikář jezuitského řádu T.V. Bílek popisuje, jak podle úředních zpráv 
probíhalo například pronásledování  od „misionářů“ jezuitské řehole v letech 1717 – 1735 
v Chrudimském a  Hradeckém kraji všech osob provinilých kacířstvím nebo jenom podezře
lých z nekatolictví: „Tito misionáři, chodíce po krajích, udávali z pouhého podzření z nekato
lictví mnoho poddaných světským vrchnostem, od nichž pak byly takové osoby dány do žaláře,  
tam byly spoutány a od samotných duchovních byly až do krve bity pěstí do obličeje nebo byly  
mrskány karabáčem, dokud se nepřiznaly a nezřekly se evangelické víry. Přemnozí poddaní, u  
nichž našli jezuité evangelické knihy, byli napřed vsazeni do žaláře, ukrutně zmrskáni, trýzně
ni a hladem mučeni a pak byli dáni do vojenské služby. Zároveň byli zbaveni svých statků a  
majetků nebo byli finančně pokutováni.

Myslivec Tomáš Svoboda, u něhož jezuita opětně vypátral nekatolické knihy a také z té pří
činy, že se slovy rouhal sv. Janu Nepomuckému a tupil ho, byl roku 1729 uvržen do žaláře a  
na základě rozsudku královských apelací v Kopidlně byl popraven a spálen.

Někdy byly uvězněny i děti a bylo jim vyhrožováno tělesným trestem, aby se vypátralo, zda
li nebyly od rodičů nebo příbuzných vychovávány v evangelické víře.

Nejkrutěji se zacházelo s poddanými na Opočenském panství, jimž se pokládala za zločin  
již jen jejich pouhá žádost za povolení k soukromému konání evangelického náboženství. Pro
to bylo do všech vesnic tohoto panství posláno 8 setnin vojska, osadníci byly zajati, z nich pak 
bylo určeno celkem 20 osob jako zástupci vesnic a ti pak byli natvrdo odsouzeni do těžkého 
vězení na dobu až pěti let. Ostatní pak byli odsouzeni k obecní práci, mezi nimi také tři ženy,  
z nichž dvě následkem trýznění zemřely ve vězení a v okovech a které pak byly zahrabány pod  
šibenicí. Všichni ostatní osadníci téhož panství, kteří byli podezřelí z nekatolictví, byli krutě  
od vojáků týráni, i sami důstojníci ty hospodáře, u nichž byli ubytováni, tahali za vlasy, tloukli  
do obličeje a pálili je mezi prsty a při tom poroučeli, aby jim zpívali luteránské písně. Některé  
ubožáky dali svléci do naha, přivázali je na lavici a z obou stran pak byli vojáky tak hrozně 
zbiti holemi, které ještě zvláčnili ve vařící vodě, až z nich stříkala krev a z těla jim padaly kusy  
masa.  (pozn.  Ohledně  spařování  holí  horkou  vodou  se  Bílek s největší  pravděpodobností 
uchýlil ke zkreslení skutečnosti, neboť jiné historické zdroje jasně uvádějí, že se opaření netý
kalo holí, ale lidského těla! Kůže „kacířů“ byla na citlivých místech opařena vroucí vodou (a 
to i několikrát za sebou) a pak byla mlácena holemi tak dlouho, až z nešťastníka odpadávalo 
maso, stříkala krev a začaly se obnažovat samotné kosti. Bolest obětí byla přitom taková, že 
ztráta jejich vědomí a nakonec i samotného života byla pro ně milosrdným vysvobozením).

Takové a těm podobné ukrutnosti byly konány na radu a za přítomnosti jezuitského misio
náře P. Firmy, který tím chtěl lid přinutit k obrácení na katolickou víru. Není tedy divu, že  
skoro všichni evangeličtí poddaní Opočenského panství, stejně jako i panství Novoměstského,  
kde byly páchány podobné ukrutnosti na popud jezuity Mateřovského, utíkali ze svých živnos
tí. Byli však vojskem ihned pronásledováni a většina jich byla zatčena a uvězněna. Mezi těmi
to uvězněnými na Novoměstsku byla těhotná manželka Jana Tleskala, která po deseti nedělích  
porodila ve vězení dvojčata, z nichž jedno zemřelo krutou smrtí po třech nedělích a druhé ze
mřelo i s matkou čtvrtý týden, poněvadž Tlaskalové ani na její úpěnlivou prosbu nebylo povo
leno, aby mohla dvojčata v šestinedělích ležet u své matky. Její čtyřleté dítě, které s ní bylo 
uvězněné a které jediné po ní zůstalo, pak bylo odevzdáno svému dědovi Václavovi Slanské
mu, který je pak vydal otci Tlaskalovi, který mezi tím uprchl do ciziny. Z toho důvodu byl  
Slanský i se svou manželkou na naléhání jezuitského misionáře Mateřovského zajat vrchností  
a byl držen v kruté, těžké vazbě po celý rok a potom byl na základě apelačního rozsudku od
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souzen na čtvrt roku k obecní práci. Z jiných panství mnozí poddaní, kteří ve vězení seděli  
delší dobu a byli krutě biti, ihned, jakmile vyvázli z vazby, uprchli ze země do Saska nebo do 
Pruska.  V jak bídném stavu přicházeli  takoví  utečenci  z Čech do ciziny,  o tom je  podána  
zpráva v našem spisu »Reformace katolická« str. 281.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu…, str. 529 –  
531).

Drastické rekatolizační metody na Opočenském panství ve východních Čechách měly na
konec za následek nový odpor ukrytých a utajených nekatolíků v tomto kraji. Roku 1732 zde 
vypuklo další velké náboženské povstání protestantů, které bylo tak silné, že muselo zasáh
nout vojsko,  pak nemilosrdné vyšetřování bez veškeré lítosti  a nakonec následovaly těžké 
tresty nucených prací a nové útěky zdejších poddaných a měšťanů do ciziny. V jiných krajích 
to však nebylo o mnoho lepší.

„V r. 1717 byly v Javorníku u Litomyšle odhaleny schůzky evangelíků u sedláka Martina 
Kalaše. Na udání římského duchovního vrchnost vsadila účastníky do vězení, kde byli zmrs
káni tak, že mnozí navždy ztratili zdraví. Někteří složili předepsané vyznání, ti kdo zůstali za
tvrzelí, byli odvedeni na vojnu.

Téhož roku byl pro víru uvězněn Tomáš Každa z Cerekvice u Litomyšle, při tom ho tak 
ztloukli  holí,  že na jeho těle nezůstalo místa zdravého. Po roce, když zaplatil  100 zlatých  
pokuty, byl propuštěn. V r. 1725 jej farář znovu udal, že přechovává luterské knihy. Strávil  
další dvě léta v okovech v tuhém vězení, všechny pokusy přiměti ho k římskému vyznání víry  
zůstaly marné. Nakonec byl podle doložené úřední zprávy (Rezek, A.: Dějiny prostonárodního  
hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až po naše časy. 1887, s. 71)  
jako zatvrzelý kacíř otráven jedem, který mu podal litomyšlský děkan Sikmund Adam Náchod
ský. Lidu prý bylo řečeno, že se Každa oběsil. Mrtvé tělo zahrabal kat pod šibenicí.

V r. 1731 bylo ve Smiřicích uvězněno několik lidí na dva roky do vězení za to, že četli  
evangelické knihy. Byli trápeni hladem – příspěvek na jejich výživu byl snížen na tři krejcary  
denně pro jednoho. Jiří Těmín, jemuž přitížilo, že přinesl jinému z vězněných list ze Žitavy,  
dostal padesát ran uzlovitým provazem a tento trest se několikrát opakoval. Při rozdávání al
mužny mu vždy byly jen utaženy okovy, smiřický hejtman mu říkával: »Tobě, šelmo, bych přál,  
aby tě již čerti vzali, abys lidi nesváděl!«

Téhož roku byli za přechovávání evangelických knih uvězněni tři bratři z Oldříše, pak byli  
přikováni  řetězy  na  městskou  bránu  v  Poličce,  kde  je  poštvaní  katolíci  poházeli  blátem.  
Evangelíci z Provodova na panství novoměstském, kteří chtěli uprchnout ze země, byli po
chytáni a uvězněni. Mezi nimi byl i Jan Tlaskal s těhotnou manželkou a čtyřletým dítětem.  
Tlaskalová po deseti dnech porodila dvojčata, marně žádala, aby mohla strávit šestinedělí u  
své matky. Za čtyři neděle po porodu zemřela ve vězení ona i novorozeňátka. O rok později  
byl na udání duchovního uvězněn ještě se dvěma bratry Vavřinec Pakosta z Kamenného Sed
liště u Litomyšle. Ve vězení ho tak zmrskali, že na něm rozbili košili. Po osmi týdnech byl od
souzen na půl roku obecní práce, když i potom odmítal změnit víru, byl odloučen od manželky  
a dětí a odveden k vojsku.

Z Radikovic z panství Stěžery uprchli r. 1729 dva bratři Šramové (či Šramínové) s rodina
mi a sestrami Alžbětou a Magdalenou do Saska. K evangelickému vyznání je přivedla babič
ka,  ale  dědeček je  naopak udal.  Byly  jim pobrány evangelické knihy,  babička,  která neu
prchla, se musela pod přísahou odříci své víry a slíbit  až do smrti  věrnost římské církvi.  
Vnučky ji ze Saska přišly r. 1732 navštívit, ale na zpáteční cestě byly v Turnově zadrženy a po
staveny před soud. Nežli skončilo vyšetřování, strávily půl roku ve vazbě. Pak měly podle roz
sudku konat rok obecní práci. Ve vězení dostávaly na stravu zprvu čtyři krejcary denně, když  
se však všechny pokusy obrátit je na římskou víru minuly cílem, byly jim na popud jezuity P.  
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Františka Mateřovského sníženy na pouhé dva krejcary a bylo zakázáno poskytovat jim další  
almužny – ani po šesti měsících však nezměnily smýšlení. Jestliže odmítaly pokleknout, když  
se zvonilo v římském kostele pozdvihování, dostávaly karabáčem nebo uzlovitým provazem 20 
– 50 ran. Osmnáctileté Alžbětě se podařilo 9. září 1734 z obecní práce za bílého dne uprch
nout, další osud její sestry není znám.

Na Litomyšlsku došlo r. 1733 ke generální prohlídce knih a po ní ke krutým zákrokům proti  
jejich majitelům. V Morašicích musel krejčí Václav Litochleb, jehož bratr Kristián měl vedou
cí místo v exilu, dvakrát složit římské vyznání víry, jednou na faře, podruhé veřejně v kostele,  
a podepsat třemi křížky závazek, že zůstane do smrti římským katolíkem, ale v r. 1745 byl 
znovu vyšetřován za to, že se oddal kacířským bludům. V Nedošíně byli potrestáni Mikuláš a  
Václav Hajní. Mikuláši byl odebrán statek v ceně 500 zlatých. V Lubné byli zmrskáni ve vě
zení Matyáš Beneš a jeho těhotná manželka, která potratila. V Trstěnici Jan Benický se synem  
a dcerou byli zmrskáni tak, až maso na jejich těle bylo rozsekáno. V Heřmanicích bylo potres
táno asi čtyřicet sedláků za přechovávání evangelických knih, mezi nimi Josef Hájek, na ně
hož  se  prozradilo,  že  přispěl  peněžně na vydání  evangelického kancionálu.  Za to  byl  při  
prvním výslechu povalen, strhali z něj šaty a dvě hodiny byl mrskán. Přítomnému misionáři se  
jej zželelo a pravil: »Tolik jsi vystál a přece jsi ještě tvrdohlavý!« Přesto při dalším výslechu 
dostal Hájek ještě více. S ostatními pak byl vsazen do vězení, kde byli přikováni a zbiti do za
krvácení. Zůstali bez ošetření a jejich rány se hemžily červy. Jan Jiřický musel strčit do zvlášt
ní bedny hlavu a nohy, takže mu vyčníval jen zadek, dostal výprask sto ran holí, až upadl do  
bezvědomí,  a  musel  ještě  zaplatit  sto  zlatých pokuty.  Matěji  Preckému propadl  statek od
hadnutý na dvě stě zlatých. Ostatní zaplatili různě vysoké pokuty a byli z vězení propuštěni na  
závazek, že se celé pololetí budou každý měsíc zpovídat. Závazek nedodrželi, římskými kato
líky se ani na oko nestali, byli proto znovu zatčeni a jejich majetek zapečetěn. Po prvním vý
slechu (patrně u děkana Adama Náchodského v Litomyšli) se pokusili o útěk, ten se zdařil jen  
Josefu Hájkovi s osmi společníky. Asi třicet zbylých sousedů heřmanických pak odvedli na 
vojnu, jejich manželky byly uvězněny. O útěk se pokusily, bohužel neúspěšně, také tři mladé 
dívky z Heřmanic, za to byly v žaláři ukrutně zmrskány, jeden pochop se postavil na jejich  
spoutané nohy, druhý držel za hlavu a třetí bil. Jindy bylo několik sedláků z Heřmanic, na něž 
se prozradilo, že se zúčastnili Večeře Páně pod obojí, vsazeno v Litomyšli do žaláře, tam byli  
zbičováni  tak,  že  za sebou zanechali  krvavé stopy,  a zapřaženi  do pluhu museli  zorat  zá
meckou zahradu. V r. 1717 byl Jan Šimek držen šest týdnů o nedostatečné stravě ve vězení za  
to, že pronesl rouhavá slova o Janu Nepomuckém (který nebyl ještě ani blahoslaveným).

V r. 1725 byl v Chrudimi vyšetřován pro kacířství Jan Mikulecký ze Sloupnice. Když se  
vrátil až po třech letech v košili celé zakrvácené, nedovolil ji vyprat a poručil, aby mu ji po  
smrti dali do hrobu, »by jeho krev volala k Bohu o pomstu, tak jako krev Abelova«.

V r. 1728 soudil apelační soud za šíření kacířských knih Jana Hollaríka (Holárka), který  
na dotaz, zda se chce stát římským katolíkem, odpověděl: »Zůstanu u evangelické víry.« Byl  
pak odsouzen k jednoročnímu obecnímu dílu v řetězech. Po třech týdnech však uprchl i s řetě
zy, snad za pomoci rychtáře Jana Antonína Albrechta. Proto bylo nařízeno, aby vězňové byli  
trvale přikováni ke kolečku, s nímž na obecním díle pracovali.

V r. 1735 prchali do ciziny manželé Marečkovi, žena, která nesla kojence, byla dopadena –  
při tom jí rozsekli šavlí levé rameno, takže jí byla vidět kost. Při výslechu byla zmrskána,  
strávila pak pět let přikována ke kolečku na obecní práci – i s dítětem, které stále opatrovala  
a umývala močí, protože neměla peníze na vodu. Když se na Litomyšlsku prodávaly odpustky,  
bývali evangelíci vyváděni z vězení, veřejně mrskáni metlami a pak odváděni zpět. Několikrát  
se stalo, že je soud na oko odsoudil k smrti, pak byli postaveni před vykopané hroby, jako by  
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měli být popraveni, což je mělo pohnout k zapření evangelické víry. Místo toho však dostali  
milost a trest byl změněn v doživotní vězení. Po jednom podobném jednání zemřeli následkem 
utrpení a přestálé hrůzy jeden muž a těhotná žena. (Skalský, G. A.: Z dějin české emigrace  
XVIII. století. 1911, s. 66 – 67, 312, 315).

To jsou jen některé případy, jaké byly zcela běžné. Podle ústního podání v evangelickém 
sboru v Krouně u Hlinska bývaly evangelíkům vytrhávány nehty. (Anderle, J.: Z roboty ducha 
k svobodě. 1931, s. 50). Zvláště otřesně působí nové poznatky z přímých výpovědí exulantů,  
jejichž obsáhlé životopisy později shromáždily sbory Jednoty bratrské v Berlíně a Rixdorfu.  
Například Kristián Letochleb (1678 – 1745), někdejší mlynář v Morašicích u Litomyšle, vypo
věděl:

»Na panství litomyšlské patřící hraběti Václavovi Francovi Trautsmandorfovi přišel v ten  
čas jezuita Musca z Hradce a vyslýchal lidi. Chtěl vědět, u koho byl luterský predikant. My 
jsme o ničem nevěděli, nemohli jsme tedy nic přiznat. Hejtman nám nechal svázat v zápěstí  
ruce, pak se musel každý ohnout a dát lokty pod kolena. Mezi kolena a ruce prostrčili klacek a  
dva muži nás zezadu bili karabáči, až kůže praskala. Každý dostal sto ran. Pak jsme byli při
kováni ke kládě. Po nějakém čase nechal hrabě pro nás zas poslat. Jezuita byl také při tom.  
Znovu nás stejným způsobem bili, dostali jsme ještě víc ran, košile i kůže byly tak rozbity, že  
se nedaly od sebe rozlišit. Byla při tom jedna žena jménem Salomena Soukupová. Posvlékali  
ji a rozbili jí nejen zadek, ale i prsy do krve. Později se jí podařilo s pomocí Boží z vězení  
uniknout. Utekla pro evangelickou pravdu do Uher.

Po několika dnech jsem byl potřetí takovým nelidským způsobem trápen... Baron Bonak  
přiskočil a řekl: ‚Co si myslíš, ty kacíři nebo luteráne! Než bych se nechal takto mučit, raději  
bych přijal tureckou víru, i když vím, že vede k zatracení.‘ Pak mne zas s pouty na rukách i na 
nohách zamkli ke kládě. Nakonec mne strčili do sedm loktů hluboké díry a nechali mne tak  
sedm dní a sedm nocí. Jana Soukupa dali do místnosti, kde mučí zločince, a nedali mu pět dní  
nic jíst... Hrabě a jezuita nás pak zavolali a řekli, když se nechceme přiznat, nechají nás buď  
oběsit nebo nás pošlou na Špilberk, kde dostaneme denně jistý počet ran. Naše ženy, děti a  
živnosti že ztratíme. Když jsme nakonec nemohli všechno to mučení snést, přiznali jsme, co  
chtěli.« (Štěříková, E.: Běh života českých emigrantů v Berlíně, 1999, s. 308).

I z mnoha dalších životopisů vyplývá, že na podobném teroru se podíleli sami jezuité a že  
při něm ukájeli svou perverzi jednotlivci se sadistickými sklony.

...Krutost jezuitů doznávají i někteří katoličtí církevní historici, kteří v ní vidí narušení ka
tolické pobělohorské obnovy, byť jen jako důsledek osobních chyb několika jednotlivců. »Bo
hužel bylo i několik málo misionářů, tzv. reformačních, kteří byli známí svou tvrdostí,« píše  
např.  P.  Václav  Medek.  »Byli  to  Matěj  Třebický,  Jakub  Firmus,  Antonín  Koniáš,  Adam 
Poustka, František Mateřovský a Dismas Sýkora.« (Medek, V.: Tisíciletá cesta české a morav
ské církve dějinami. 1982, s. 209; Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin 2. 1991, s. 93).  
Ač byli jezuité poměrně vzdělaní, třebas jednostranně, a připravovali se na styk a jednání s  
lidmi, přece se však dali strhnout k tvrdostem, které trpěli jiným nebo i prováděli sami.“ (J.  
Fiala: Temno, doba Koniášova, str. 72 – 76, 77).

„Smutně proslul po této stránce zejména P. Jakub Firmus, který byl obviněn z toho, že vy
slýchané evangelíky tělesně týral, tahal je za vlasy a uši, pohlavkoval, dokonce jim šlapal po  
bosých nohou zvláštními střevíci okovanými ostrými hřebíky (P. Jakuba Firmuse z užívání  
okovaných bot,  jimiž šlapal kacířům po bosých nohách, poprvé obvinili  čeští  evangelíci v  
Suplice Sboru evangelických knížat z r. 1732 – vyd. Skalský, G. A., 1912; Zprávu o vyšet
řování této záležitosti podle pramenů českého místodržitelství z Archivu Království českého 
přinesl František Dvorský v Literárních listech 1865, s. 219), což se prý úředním šetřením ne
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podařilo potvrdit. (Neumann, A. A.: Prostonárodní hnutí... s. 84 – 85). Přesto jeho obhájce P.  
A. A. Neumann o něm doznává, že jeho postup proti evangelíkům byl velmi rozhodný, návrhy  
na jejich postih tak radikální, že často nebyly přijaty, »dovedl si také výborně pomáhati hroz
bami« a »asi rozmrzen nad dlouholetým, těžkým a marným namáháním, lidem hrozíval, maje 
bezpochyby zkušenost, že po dobrém se zatvrzelými sektáři sotva co pořídí«. (Tamtéž, s. 83).“ 
(J. Fiala: Temno,..., str. 80).

„Jezuité  se  především  horlivě  spolupodíleli  při  vypracování  návrhů  na  postup  proti  
evangelíkům, jimž velkou pozornost věnuje ve své práci P. Alois Augustin Neumann. První pa
tent Karla VI. z r. 1717 proti kacířství v mnohém vycházel z návrhu, který již o dva roky dříve  
podal hradeckému biskupství P. Matěj Třebický. Podobné návrhy se často opakovaly a někdy  
byly tak drastické, že světské úřady se rozpakovaly některé jejich body přijmout.

Návrhy jezuitů žádaly zvláště přísnou kontrolu neznámých osob, pocestných a jejich po
hybu i  usedlých poddaných, jejich styků a činnosti.  Veškeré dění měli  sledovat rychtáři  a  
úředníci a pravidelně o něm podávat zprávy vrchnosti. Rychtáři a učiteli se mohli stát jen lidé  
spolehliví, kteří neměli příbuzné a přátele ve Slezsku nebo Sasku. Při římských bohoslužbách 
měly spolehlivé osoby prohlížet všechna stavení, aby evangelíci nemohli zůstávat doma a vyu
žívat pro své schůzky doby, kdy ostatní meškali v kostele. Věřící měli každoročně předložit fa
ráři všechny knihy, aby stvrdil podpisem jejich nezávadnost. Kdo by měl neschválenou knihu  
nebo koupil nějakou bez souhlasu faráře, měl být pokutován, i ztrátou statku. Podobné návrhy  
podávalo i hradecké biskupství. Od návrhů přešli jezuité ke skutkům...“  (J. Fiala: Temno,  
doba Koniášova, str. 77).

Jezuité však nepopouzeli a nenaváděli proti českým nekatolíkům a zvláště evangelíkům jen 
krále Karla VI., ale také šlechtu a úřady. Z historie víme, že si česká pobělohorská šlechta na 
českém sněmu stále hlasitěji stěžovala na sílící český evangelický odboj. V roce 1713 z důvo
du, že v zemi ožívá „kacířství,“ žádala český sněm „o ochranu svaté víry římské před kacíř
skou nevěrou.  A světské i církevní úřady přikročily k činům.  »Od roku 1716 jsme pronásle
dováni pro slovo Boží,« stěžovali si později čeští evangelíci Sboru evangelických knížat Řím
ské říše, »naše statky nám berou, bičují nás ostrými karabáči až do krve, vrhají nás do žaláře,  
do řetězů a okovů, po šesti zavírají lidi, až dosud sedí mnozí na různých místech pro nábožen
ství.«

Předchozí ustanovení proti kacířství se patrně nezdála dosti účinná. Panovník proto vy
hověl stavům a 10. prosince 1717 vydal proti evangelíkům nový patent. Ten byl zaměřen pře
devším proti evangelickým knihám ze zahraničí a proti těm, kteří je přinášeli do země: proti  
evangelickým emisarům – vyslancům, kteří  přicházeli  údajně za obchodem, ve skutečnosti  
však šířili kacířský jed. Vrchnosti dostaly přísné pokyny k jejich pronásledování, především  
měly pátrat po závadných knihách.

Byl to po více než čtyřiceti letech opět první patent na potírání kacířství v Čechách, zdale
ka ne však poslední. 3. března 1721 vyšel císařský reskript proti šíření kacířských knih, násle
dovaly pak podobné patenty královských místodržících. Vrcholem se stal císařský reskript z  
28. prosince 1725, proti evangelíkům přísnější a důkladnější než všechna předchozí opatření.  
Pokud se opatření týkala kacířských knih, svými návrhy se na nich velmi podíleli jezuité. Pod
le patentu z r. 1725 každý poddaný či měšťan poddanského města, který byl usvědčen z kacíř
ství,  měl být nejprve apelačním soudem v Praze (nejvyšší  soud pro české země) potrestán  
těžkou  jednoroční  prací  na  obecním díle.  Kdyby  přesto  v  kacířství  setrval,  měl  být  trest  
prodloužen až na tři roky. A kdo by se ani potom neobrátil, měl být navždy ze země vypovězen  
a v případě návratu potrestán ztrátou hrdla. Kdo by se prvním potrestáním polepšil a stal se  
římským katolíkem, měl být po odpykání trestu propuštěn, ale postaven pod dozor kněží, kraj
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ského úřadu a soudu. V případě, že by znovu upadl do bludů, měl být odsouzen na galeje bez 
časového omezení. Ženy, staří a slabí muži měli být vymrskáni a vypovězeni ze země. Statky  
vypovězených měly připadnout vrchnosti a být osazeny římskokatolickými poddanými. Tato  
opatření platila i pro měšťany královských měst. U vznešenějších osob a šlechticů si panovník  
sám vyhrazoval určiti výši trestu po dobrozdání apelačního soudu. Kacířští predikanti – kaza
telé, učitelé a podobní svůdcové věřících měli být při dopadení předáni apelačnímu soudu a  
potrestáni na hrdle. Udavač měl dostat odměnu 100 tolarů, kdo by kacíře sám dopadl a ode
vzdal soudu, 300 zlatých. Jméno udavače nesmělo být prozrazeno. Ti, kdo šířili kacířské kni
hy, měli být popraveni mečem. Udavačům se slibovala třetina zabaveného zboží nebo jiná od
měna z komory královské. Pod přísnými tresty se nařizovalo, aby vrchnosti, jež si dosud počí
naly liknavě, poddané v římském náboženství udržovaly a vše, co by ke kacířství svádělo, od
straňovaly. Rodičům pochybné pravověrnosti měly vrchnosti odejmout děti a dát je pod dozor  
katolických  poručníků  nebo  do  služby  ke  katolickým  hospodářům.  Všichni  vrchnostenští  
úředníci, rychtáři i konšelé ve vsích i poddanských městech museli složit předepsanou pří
sahu, že chtějí nejenom sami při víře římskokatolické pevně i stále trvat, ale i manželky, děti,  
čeleď a všechny podřízené k téže víře přidržovati, žádných bludů a kacířských knih netrpět a  
každého z kacířství podezřelého hned na příslušném místě udat, všechno to činiti, co k vyhu
bení kacířství sloužit bude. Reskript byl rok co rok obnovován (Rezek, A.: Dějiny prostoná
rodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až po naše časy. 1887,  
s. 63-66) a další následovaly.

Vedle rozhodnutí panovníka přicházela i opatření nižších úřadů. V r. 1720 např. nařizovali  
místodržící vrchnostem, aby při vyhlašování robot tajně přihlížely i k tomu, zdali se všichni  
osadníci večer doma zdržují. Mimo toho soused na souseda, rychtář pak na všechny v celé  
osadě pod ztrátou jmění měl dávat bedlivý pozor a jakmile by zpozoroval, že některý soused  
pomýšlí na útěk, hned ho měl zatknout a podat zprávu vrchnostenskému úřadu. Kdyby přece 
někdo přes všechnu opatrnost utekl, měl být pronásledován. Na některých místech byla tomu,  
kdo dostihl a zadržel uprchlého, určena odměna třiceti zlatých, tomu však, kdo by na souseda 
pozor nedával a jeho případný útěk neoznámil, měla být uložena pokuta padesáti zlatých.

Záhy došlo mezi církevní a světskou mocí - pražským arcibiskupem a panovníkem - ke spo
ru o soudní pravomoc nad dopadenými evangelíky a o způsob, jakým mají být trestáni. Pro
tože se jednalo o záležitost  duchovní, osobovala si tuto pravomoc, jako tomu bylo dosud,  
církev pro sebe, zatímco panovník trval na pravomoci světských úřadů. Při tom si navzájem 
přičítali vinu na šíření kacířství. Karel VI. vytkl arcibiskupovi Ferdinandu Khünburgovi, že  
pod jeho vedením církev upadá. Arcibiskup si  stěžoval,  že nemá ke stíhání kacířů žádnou 
pravomoc. Panovník rozhodl spor jednostranně reskriptem z 21. srpna 1721, kterým svěřil stí
hání kacířství světským soudům v čele s pražským soudem apelačním. (Podlaha, A.: Úřední  
jednání konsistoře pražské ve příčině jinověrců v Čechách v l. 1730 – 1747. Sborník Histo
rického kroužku Vlast 1897, s. 83).

Ve skutečnosti se ramena moci světské i církevní shodla, a když se arcibiskup nedal z boje  
proti evangelíkům vyloučit, postupovala svorně a společně tak, že světský soud zjišťoval vnější  
projevy kacířství (pašování a ukrývání knih, styky se zahraničím, pomoc evangelickým kazate
lům, konání tajných shromáždění a účast na nich), zatímco církevní složky prověřovaly, zda  
podezřelý je svými názory skutečně kacíř, a podaly o tom posudek světskému soudu, který pak  
rozhodl o výši trestu. A tato bohulibá spolupráce přinášela záhy žádoucí plody, takže apelační  
soud často ani nepředvolával prozrazené spoluviníky usvědčených kacířů z obavy, aby jimi  
nebyla přeplněna vězení. Velkou snahu k dopadení evangelíků vyvíjely zejména církevní složky 
a vedly k tomu i světské úřady a obecný lid, jejichž horlivost v obraně římského pravověří ne
byla vždy na dostačující výši. Tak se vytvářela důmyslná a široká síť špehů a udavačů, jejichž  
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činnost při  špiclování,  udávání  a terorizování  bližních a znásilňování  jejich svědomí dost  
hodnověrně popsali i římskokatoličtí církevní historici.

»Udávání a uvěznění podezřelých z hereze dělo se rozličným způsobem,« píše o tom Anto
nín Podlaha. »Jeden každý mohl udání učiniti přímo u konsistoře, nebo u faráře, nebo u vi
káře, nebo konečně u misionářů. Uvěznění osob z kacířství obviněných různým způsobem se  
dálo: buď sami věřící laikové podezřelé z kacířství dali do vězení, buď vikáři, faráři, misio
náři u krajských úřadů nebo u městských magistrátních úřadů toho vymoci hleděli o své újmě 
anebo konečně k rozkazu konzistoře, konečně konzistoř sama královské místodržitelství  za 
uvěznění takové osoby žádala... Viděla-li konzistoř, že rameno světské některého bludaře stí
hati nechce, nebo že královská apelace jej vyšetřovati a výsledek sděliti se zdráhala, tu býval  
viník,  když  slíbil,  že  se  polepší,  z  hereze  rozhřešen,  nicméně  dle  viny  býval  vedle  trestů  
duchovních i vězením trestán... Avšak toho, co apelační soud předpokládal, apelační soudy  
nekonaly, nevyslýchaly udané spoluviníky aniž je pak k apelačnímu soudu oznamovaly. Ne
zbylo tudíž konzistoři nic jiného, než aby sama ku spoluviníkům takovým... pilné zření měla.  
Nařizovala tudíž farářům, aby osoby takové výslechu podrobili, a shledají-li je býti vinnými,  
světské moci jakožto provinilé bludaře oznamovali.« (Tamtéž, s. 84 – 85).

Další výslechy a řízení pak probíhaly složitým, podrobně propracovaným způsobem. Na  
konci pak býval rozsudek s trestem obecní těžké práce, jehož vykonání nejednou překročilo zá
konem stanovenou dobu. Při slídění po kacířích se neuplatňovali jen osvědčení misionáři,  
především jezuitští, ale - podle Františka Podlahy - »nescházelo udavačů, kteří misionáře na 
všelicos, co se jim zdálo býti závadné, upozorňovali... Zvláště horlivým a přitom spolehlivým  
udavačem majitelů bludných knih byl Matěj Jelínek z Podmok, za odměnu vyprosil mu misio
nář u vrchnosti jakési výhody. Nelze se tomu diviti, uvážíme-li, s jakou tvrdošíjností a mnohdy  
i  prolhaností  mnozí  skrývali  bludné  knihy.« (Podlaha,  A.:  Z  dějin  katolické reformace ve  
století  XVIII.  Sborník  Historického  kroužku  Vlast  1905,  1906,  s.  175,  87). V  některých 
místech, kde faráři nebo misionáři získali určitý vliv, utvořili ze spolehlivých katolíků jakési  
pomocné stráže, které bděly nad tím, aby do osad nedocházely podezřelé osoby, aby se v noci  
evangelíci tajně nescházeli a nedopouštěli se další činnosti proti římské víře.

Ale ani taková opatření vždycky nepomáhala, kacířství neubývalo. Prokazovala se nesmy
slnost další protireformace,  »neboť, kdo o pravdách katolického náboženství nebyl přesvěd
čen průběhem hnutí protireformačního od r. 1620 až po Karla VI., toho již ani nejpřísnější  
tresty nepřesvědčily ani neobrátily,« (Rezek, A.: cit. práce, s. 67.) zdůraznil Antonín Rezek, je
den z prvních historiků, který se násilnou rekatolizací zabýval. Ale protireformace v tomto ob
dobí už přestávala být rekatolizací, už nešlo o to, lidi evangelicky věřící násilně přivést do  
římské církve, ale udržet v ní všemi prostředky lidi, kteří třeba už po několik pokolení svých  
předků byli římskými katolíky a teď znovu od římské církve odpadali. Protireformační teror  
sice na mnohé kolísavé neblaze zapůsobil, nezabránil však vytvoření pevnějšího evangelické
ho jádra, které vytrvalo.“ (J. Fiala: Temno, doba Koniášova, str. 18 – 21).

Není  tedy divu,  že když za vlády  Josefa I.  utíkali  čeští  a moravští  nekatolíci  a zvláště 
evangelíci do svobodného Slezska, za vlády Karla VI. pak vyemigroval do exilu (zvláště do 
luteránského  Saska)  neskutečně vyšší  počet  svobodymilujících nekatolických věřících.  Tak 
uprchlo v letech 1717 až  1724 mnoho poddaných z  Královéhradeckého,  Chrudimského a 
Kouřimského kraje. V pozdějších letech následovaly další kraje. Tento exil pocházel převážně 
ze severních a východních Čech a ze severní Moravy. Proud evangelických uprchlíků z Čech a 
Moravy se nezastavil po celou dobu vlády Karla VI. a většinu panování Marie Terezie, stejně 
jako styky a spolupráce pozůstalých evangelíků s exilem, bez nichž by byl život evangelické 
církve v Čechách a na Moravě obtížný.
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Roku 1726, 29. ledna, byl výše uvedený přísný patent z prosince 1725 uveden do praxe. Na 
usvědčené nekatolíky přiváděl skutečné hrůzy za svobodu svědomí a za svobodné vyznávání 
Krista. Těm, kteří se nechtěli obrátit na římskou víru pak určoval tresty nucených prací, vypo
vězení, další konfiskace majetků a posléze i smrt. Trest propadnutí hrdlem mohl být podle 
tohoto patentu, který se odvolával na  Josefínské hrdelní nařízení vykonán nekompromisně 
okamžitě na všech chycených a usvědčených nekatolických duchovních přišlých tajně ze za
hraničí.

13.60   Vyhledávání a pálení nekatolické literatury
„Násilná rekatolizace umožnila, aby se v českých zemích uplatnilo další usnesení Trident

ského koncilu, které těžce poškodilo kulturu mnoha národů – boj proti kacířským knihám: 
přísnou cenzurou veškeré literární tvorby a stíháním knih již vydaných, které bylo, vzhledem k  
bohaté knižní zásobě a slovesné tvorbě reformačních českých zemí, zvláště závažné. 5. května  
1626 dekret českého místodržitelství nařizoval rychtářům královských měst, aby vyhledávali  
podezřelé kacířské knihy, odevzdali je jezuitům a udali každého, kdo by takové knihy zatajil.  
10. května 1628 následoval rozkaz panovníka, aby knihy s klamným učením byly u poddaných 
vyhledávány a páleny nebo uloženy v klášterních knihovnách, zároveň zapovídal jejich čtení a  
vydávání. Pastýřský list kardinála Harracha z 20. března 1652 vyzýval misionáře k mírnému 
postupu vůči evangelíkům, přesto však stanovil, že knihy kacířské mají se lidem bráti a buď 
zničiti nebo zachovati v klášterních knihovnách.

Ale církev nečekala na úřední příkazy. Např. v Českém Krumlově oslavili jezuité již v r.  
1623 svátek Nanebevzetí Panny Marie spálením 500 knih, jež ukradli evangelíkům, což prý 
bylo divadlo krásné, prospěšné a spasitelné. Podobně si počínaly i jiné řády, tak zásluhou  
kapucína P. Bonaventury vzala 2. května 1623 na fulneckém náměstí za své i bohatá knihovna  
Jana A. Komenského s jeho četnými rukopisy. To byl začátek zhoubného díla, které po stu le
tech vrcholilo činností P. A. Koniáše a jeho druhů.

Obhájci rekatolizačního teroru mají pro ničení evangelických knih snadnou výmluvu. Pod
le PhDr. Teofila Ušáka „šlo většinou o knihy pověrčivé (»Jak uhranout sousedovi prase« a  
podobně) a potom knihy vyloženě kacířské (Ušák, T.: K osobě P. A. Koniáše. Katolický týdeník  
32/1990). Knihu »Jak uhranout sousedovi prase« bychom ovšem asi marně hledali, není ani v  
Koniášově Klíči kacířských bludů. P. Alois Kánský kromě jiných nehorázností prohlašuje pro
následované evangelické písemnictví za »slabomyslné« či »hloupé knížky a spisky«, jejichž  
»většina...  k  nám  byla  importována  proto,  aby  oslabila  vliv  a  význam  katolického  
nábo.enství« (proto vůči nim patrně bylo všechno dovoleno). Misionáři jenom kázali, knihy  
sbírali vojáci nebo jim je nosili dobrovolně sami poddaní (Kánský, A.: Zázraky se dějí. Tvar  
11/1990. Páter Antonín Koniáš. Několik pohledů na působení jezuitů v pobělohorských Če
chách. 1991, str. 11, 22).

Není třeba se vážněji zabývat podobnými nejapnými a lživými výmysly. »Kacířské« byly  
římské církvi všechny knihy, jež se odchylovaly od její věrouky, filozofie, mravouky, jejich bez
ohledným pronásledováním, jemuž dal  Tridentský koncil  jen nová pravidla a popud zpra
cováním podrobných indexů, brzdila rozvoj vědy a myšlenkového pokroku nejen v 16. – 18.  
století, ale snažila se o to téměř do současnosti. Krutým a bezohledným pronásledováním a  
ničením knih, jejich spisovatelů, vydavatelů a čtenářů, které ještě dnes chtějí schvalovat ob
divovatelé černé totality, se církev mocensky vyrovnávala se svými myšlenkovými oponenty,  
nad nimi. nebyla jinak schopna prokázat svou převahu.
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Pronásledování knih po Bílé hoře nemělo národní, jazykový, ale náboženský důvod – tý
kalo se stejně českých jako německých spisů, ovšem zabavování a ničení jedněch jako druhých 
představovalo zkázu a kulturní škodu. Synoda pražské arcidiecéze se již v roce 1605 usnesla  
na potřebě vypracování zvláštního seznamu zakázaných knih pro své území, k němu však ne
došlo a církev v českých zemích, její složky a pracovníci se řídili všeobecnými římskými inde
xy, proti evangelickým knihám mohli před Bílou horou sotva zasahovat, zvláště po vydání  
Majestátu z r. 1609. Pozdější Koniášův Klíč kacířských bludů – z r. 1729 odsoudil jakokacíř
ské asi třetinu českých knih do té doby vydaných, to znamená, ž mezi spisy vydanými před Bí
lou horou byl tento podíl větší. Jednalo se především o spisy náboženské a filozofické, které 
tvořily podstatnou část českého písemnictví a mezi nimiž byly jeho myšlenkově, jazykově i  
umělecky nejlepší plody. To potvrzují i časté podrobné seznamy pokradených knih, které misi
onáři  při  své  činnosti  odevzdávali  nadřízeným.  A  co  služebníkům  církve  představovalo  
»hloupé knihy a spisky« vyjadřuje např. pozdější stížnost faráře Müllera z Radhoště u Vysoké
ho Mýta z r. 1822, již z doby náboženského uvolnění, na to, že příslušníci jeho farnosti nestojí  
o Náboženské světlo, které zdarma rozdává, a mají mnoho bludných knih, z nichž jako víře i  
státu nebezpečný »obzvláštní zmínky zasluhuje známý spis Amose Komenského Labyrint světa  
a Ráj srdce,« který »se stává prostému a nevzdělanému rozumu lidskému předmětem úvah a  
nejnebezpečnějším kamenem úrazu víry v nejsvětější tajemství jediné samospasitelné církve,«  
přesto je povolen od nejvyšší cenzury (Oliva, V.: Radhošť. SHK Vlast, 1909, str. 183). (Ko
menského Labyrint byl skutečně na popud církve cenzurou znovu několikrát zakázán).

Ale nejnebezpečnějším zdrojem »kacířského« myšlení mezi »hloupými knížkami a spisky« 
byla základní kniha křesťanského učení – Bible, Písmo svaté, které si už dvě stě let dovolovali  
lidé v Čechách číst bez svolení římských kněží a vykládat vlastním rozumem. »Jiné bludy mezi  
vlažnými katolíky v krajině této se udržovaly čítáním bible«, oznamoval r. 1689 P. Jan Sies,  
který na Mladoboleslavsku zabavil dva veliké pytle knih kacířských, mezi nimi luterské vydání  
bible, Husův životopis a evangelické postily. »Prostí rolníci čítali bibli bez patřičných výkla
dů, vykládali ji tudíž po svém rozumu a chuti. Odtud ... bylo tolik planých hádek a rozepří o  
věci náboženské mezi venkovany v hospodách, při  nichž jeden nad druhého chtěl zdáti  se  
moudřejším. Na čtení bible velice si zakládali,« stěžoval si r. 1697 P. Ferdinand Zelechovský,  
misionář v Bechyňském kraji. A podobné stížnosti na čtení bible byly častější.

Knihy zůstávaly evangelíkům, u nich. se těšily velké oblibě, úctě a vážnosti, často jedinou a  
poslední útěchou a oporou, zdrojem jejich víry a spojením se svobodnější minulostí.  Lpěli  
proto na nich a snažili se je uchovat a uchránit  před misionářskými slídiči,  kteří po nich  
neméně tvrdošíjně a horlivě pátrali. V roce 1704 prohlásil jeden z vinařských dělníků, že by  
raději ztratil obě své děti, nežli evangelické knihy. Pro knihy hledali jejich majitelé nejrůznější  
úkryty – v obilí, hrachu, úlech aj. V kraji Čáslavském P. Ondřej Marci v r.  1689 podával  
zprávu o zabavení 15 bludných knih, »jak sám praví, byl by nalezl zajisté víc knih zakázaných,  
kdyby nebyli neznámí lidé v okolí tamějším rozhlásili, že přišel jezuita, který hledá heretické  
knihy a násilím je odnímá, když tudíž přišel do vesnice Semtěše, jež pověstná byla hojností  
knih heretických, nenalezl nic«.

Pokud se objevují zprávy o dobrovolném vydání knih, je třeba je brát se stejnými výhrada
mi jako »dobrovolné« vyznání římské víry. Ovšem, mladší pokolení obyvatel násilně donu
cených ke změně víry, už plně vychované v římském náboženství, ztrácelo vědomí souvislosti  
se svou evangelickou minulostí a nemělo na knížkách takový zájem a snadněji se jich vzdalo,  
většinou však hrál roli nátlak, strach nebo aspoň výzva k odevzdání knih. P. Václav Matěj  
Šteyer ve své postile uvedl, že se zabavené evangelické knihy odvážely přímo po fasuňcích.
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Misionáři  pokradené  knihy  pálili  nebo  ukládali  v klášterních  knihovnách  –  což  ne
zmenšovalo kulturní škody, které vznikaly jejich vyloučením z rukou čtenářů. Přímé pálení  
knih v tomto období zřejmě nebylo přece tak časté jako později v době nejhlubšího temna, leč  
i k němu docházelo. Ale řádění především jezuitských misionářů, kteří byli v pronásledování  
bludných knih a jejich majitelů nejhorlivější  (Podlaha, A.: Z dějin zápasu katolického ná
boženství ... SHK Vlast, 1889, str. 25), nepostihovalo jenom knihy z římského hlediska sku
tečně závadné.  Vyšebrodský prelát  Hrdlička později  vytkl  jezuitům,  že  pálí  české knihy se  
slepou horlivostí, ani nehledíce, jsou-li kacířské čili nic. Toto počínání několikrát odsoudil i P.  
Bohuslav Balbín na několika místech svého spisu Bohemia docta (Čechy učené) – např.: »Za 
tohoto věku našeho knihy české tak vzácné a řídké jsou jako nic jiného, byla doba za mého  
chlapectví brzo po vítězství pražském, kdy všechny knihy psané českým jazykem pokládány 
právě proto za kacířské nevědomostí lidí jistých, a proto bez rozdílu, ať byly dobré či špatné,  
odsuzovány do ohně, z koutu domů byvše vyvlečeny nebo z rukou vyrvány (byť nic se netýkaly 
náboženství), byly trhány a na zapálených hranicích páleny (např. v Praze prostřed náměstí).  
Chválím péči o náboženství, než ne bez míry, neboť najisto jsem zvěděl od těch, kteří to na  
vlastní oči viděli, po tisících byly spáleny knihy, do nichž se nikdo ani nepodíval« (Balbín, B.:  
Bohemia docta II, str. 74. Cit. podle Hanuš, J.: Bohuslava Balbína Bohemia docta ČČH 1906,  
str. 167. O pobělohorské protireformaci. 1926, str. 70). Podobné výtky opakoval častěji.

Misionáři si byli vědomi touhy lidu, navyklého na četbu, po knihách a neomezili se jen na  
sbírání  závadných,  zasahovali  hrubě  do  soukromí  lidí  i  tím,  že  jim  vnucovali  knihy,  
»pravověrné«, kterých byl  zprvu ovšem nedostatek.  V roce 1669 bylo proto založeno Sva
továclavské dědictví, jež vydávalo katolické náboženské spisy, mezi nimi i nové vydání bible,  
tzv. Svatováclavské (1677 – 1715). Kromě rozdávání nových »pravověrných« knih misionáři  
při prohlídkách vraceli majitelům knihy nezávadné, jejichž nezávadnost stvrzovali svým pod
pisem. Některé knihy »opravili« začerněním nevhodných míst nebo vytržením celých stránek a  
takto zmrzačené ponechali v rukou majitelům, zvláště tehdy, když »pravověrné« spisy neměli  
právě po ruce.

Proti  nebezpečným  myšlenkám  bojovala  církev  nejen  stíháním  závadných  knih,  ale  i  
přísnou cenzurou spisů nově vydávaných, na níž měl velký podíl opět jezuitský řád. Již v srpnu  
a říjnu 1622 na poradách o rekatolizaci českých zemí požadovali jezuité, aby jim byla svěřena  
cenzura všech knih zde vydaných nebo dovážených i správa všech škol. Jejich žádosti bylo  
ještě téhož roku vyhověno (Kábrt, J.: Česká bibliografie v době temna, 1964, str. 39). O prak
tické provádění této cenzury se dostávali do sporů s pražským arcibiskupem. V r. 1655 je posí
lilo nařízení, že veškeré spisy před tiskem mají být předloženy pražské univerzitě – na níž  
jezuité plně ovládali filozofickou a teologickou fakultu – a potom českému místodržitelství.

Lidé usvědčení z  »kacířských bludů« – rouhavých řečí,  četby zakázaných knih,  tajných  
shromáždění, styků s evangelickými exulanty ap. – bývali v případě »zatvrzelosti« trestáni vě
zením, mohli však dosáhnout odpuštění, jestliže učinili zvláštní vyznání víry.

...Židovské obce a jejich náboženská činnost byly vystaveny přísné kontrole katolických  
církevních úřadů, kterým museli rabíni předkládat ke schválení svá kázání, na židovské spisy  
a tiskárny a synagogy vykonávali dohled jezuité (mj. proto, že dobře ovládali hebrejštinu),  
kteří několikrát spálili i množství zabavených hebrejských knih. Tak dokazovala římská církev 
převahu svých myšlenek,  přednosti  svého učení  a  jezuité  »dávali  najevo,  že  víra sama je  
dostatečně silná ... věcí myšlení a svědomí,« jak tvrdí P. Alois Kánský (Kánský, A.: Páter An
tonín Koniáš..., 1991, str. 16). S protireformací byl spojen i silný antisemitismus, mnohdy pod
porovaný i některými projevy římské církve, jaký se ve snášenlivější reformační společnosti  
před Bílou horou projevoval méně.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 104 – 108).
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Jak dále historik Fiala píše ve své druhé knize, „mocnou oporou ožívající české reformace,  
»ukrytému semeni« ve vlasti i exulantům v cizině, významným prostředkem organizace české  
evangelické církve a neméně mocnou překážkou násilné protireformaci  zůstávaly i  nadále  
české evangelické knihy. Jejich vydávání v Sasku a pak i Prusku znovu vzrůstalo a souviselo s  
rozvíjejícím se školstvím a další kulturní činností přibývajících exulantů.

Nejhlubší temno se tak stalo obdobím nejostřejšího zápasu mezi knihami a o knihy, nejkru
tějšího tažení proti knihám i nejúpornější obrany knih i výbojů vedených knihami. Snad nej
vyhraněněji se nyní střetlo reformační a protireformační pojetí četby, zvláště pak četby zá
kladního  díla  křesťanského  učení  -  Písma  svatého,  bible.  První  pojetí  vyjádřil  r.  1720 v  
předmluvě k novému vydání Nového zákona exulant Kristián Pešek, když zdůraznil, že Písmo  
v rukou křesťana jest »pokrm občerstvující duši, poklad drahý, mnohem žádostivější nežli zla
to, nejživější radost a potěšení srdce«, druhé jezuita P. Antonín Koniáš, volající výstražně ve 
svém Klíči kacířských bludů i jinde, že bible v rukou prostého věřícího je pramenem všeho ka
cířství.

I po stoletém slídění římských misionářů a kněží zůstávaly mezi lidem pečlivě skrývány  
ještě mnohé hodnotné knihy, jejich zásoba se však přec jen zmenšila. S oživením evangelické
ho hnutí ožila i touha po jejich četbě, touha po poznání jiných myšlenek a názorů, než vnu
covala úřední protireformační propaganda. Působení evangelických knih bylo velmi účinné a  
římská protiopatření mu byla schopna čelit jen s užitím hrubého násilí. Stávalo se, že lidé z  
rodů už v několikátém pokolení římskokatolických se opět změnili v evangelíky, když se jim 
náhodně dostala do rukou evangelická knížka. Tu nalezli třeba ukrytou pod došky při opravě  
střechy či ve vykotlané vrbě, někdo jim ji zapůjčil nebo ji získali jinak. "Z těchto příkladů vidí
me, jak nebezpečny byly víře katolické v Čechách bludné knihy," hájil rekatolizační teror An
tonín Podlaha. "I jedinká kniha bludná (zvýraznil J. F.), jsouc v rodině opět a opět předčítá
na, vštípila v mysli čtoucích a poslouchajících tolik bludného přesvědčení a předsudků, že  
zmařiti mohla veškeru námahu kněží katolických. Odtud vysvětliti si možno oprávněnost úsilí  
misionářů, směřujícího k vyhlazení bludných knih." (Podlaha, A.: Z dějin katolické reformace  
ve století XVIII. SHK Vlast 1905, s. 176). Poptávka po evangelických knihách byla v českých  
zemích značná. Často se platilo velkými penězi i za několik listů z nich vytržených. Samozřej
mě, že touhu po jejich četbě či nový přechod od římské církve k protestantství ani zběsilé pro
následování ze strany církevních i  světských úřadů nevyvolávaly nějaké bezcenné spisky o  
tom, jak uhranout sousedovi prase, a podobné smyšlenky. Čeští spisovatelé a tiskaři v exilu  
mohli za pomoci a podpory protestantských církví v Německu i dalších zemích zásobit své  
souvěrce dostatečným počtem přetištěných starších i nově napsaných spisů, jimiž navazovali  
na tradice a hodnoty vynikající slovesné tvorby a vydavatelské a tiskařské činnosti před Bílou 
horou. Výsledky jejich práce byly určeny též pro evangelíky v Uhrách - na Slovensku, kde sice  
nebyly evangelické knihy zakázány, jejich vydávání však bylo omezeno. Tak v péči o českou 
slovesnou a knižní kulturu spolupracovali čeští, slovenští i němečtí evangelíci a společně po
máhali udržovat odkaz české reformace. Pro evangelíky ve vlasti měla tato činnost nesmírný 
význam. Knihy, které její zásluhou dostávali, je vyváděly z opuštěnosti a osamocení, v nichž  
byli  nuceni  žít.  Na  sklonku temna bylo  mezi  lidem snad bezmála  tolik  knih  z  exilu  jako  
evangelických knih předbělohorských a často v držení nejchudších venkovských vrstev. (Hrej
sa, F.: Čeští kacíři dvacet let před tolerancí. Reformační sborník I, 1921).

Knihy z exilu představovaly svobodné české písemnictví, zbavené jezuitské cenzury, která  
rdousila literární tvorbu doma ve vlasti. V podmínkách, v jakých vznikalo, sloužilo především 
náboženským potřebám čtenářů. Zahrnovalo katechismy, kancionály, modlitby, postily, práce 
mravně-výchovné, duchovní úvahy. S nimi však bývaly spojovány i stati nábožensko- a kul
turně-historické,  jazykové a naukové,  jaké už v Čechách a na Moravě téměř nevycházely.  
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Jazyková úroveň exulantských tisků byla různá. Většina jejich spisovatelů či překladatelů však  
stále tvořila pěknou biblickou češtinou, jaká už ve vlasti upadala v zapomnění, nebo v ní na
kladatelé přetiskovali nejlepší díla staršího českého písemnictví a překladů. Pokud se česká  
literární věda, počínajíc pracemi Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna a pak Josefa Jireč
ka a Jaroslava Vlčka či Zdeňka Kalisty tímto písemnictvím zabývala, hodnotila je velmi příz
nivě, a popírá tak dostatečně smyšlenky o »hloupých knížkách a spiscích«.

...Podle jednoznačných zpráv misionářů a církevních činitelů se v 18. století v Čechách  
projevovala nesmírná touha po četbě. Četba vyvolávala kacířské postoje, jimž nedostatečně  
čelilo vydávání římsky pravověrných knih. Vlastnictví knih a pouhá znalost čtení často rozli
šovaly mezi kacíři a římskými katolíky. Kdo uměl číst a pídil se po knihách, býval podezřelý z  
kacířství; kdo knihy nevlastnil a číst neuměl, byl považován za spolehlivého katolíka. Kacíř
ské knihy byly rozšířeny především ve východních, severovýchodních a středních Čechách,  
vzácněji v jihovýchodních a jen zřídka v jižních, západních a severozápadních částech země.

...Evangelické knihy podle Eduarda Wintra (Winter, E. Die tschechische und slowakische 
Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. 1955) nepřicházely do Čech a na Mo
ravu jenom ze středoevropského severu, nýbrž i ze západu, z bavorského (katolického) Řezna 
a hlavně Norimberka. Zde už před Majestátem z r. 1609 vycházely české spisy, jejichž tisk ve 
vlasti habsbursko – jezuitská cenzura znemožnila, a po Bílé hoře tu kupodivu našlo útulek  
několik českých evangelíků. Hlas české reformace ani více než sto let po Bílé hoře stále nebyl  
umlčen a přes  přísná policejní  opatření  a  rozsáhlou kontrolu,  prováděnou hlavně jezuity,  
proudily nejrůznějšími cestami, prostředky a způsoby – i z Uher, včetně okliky po Dunaji přes  
Bratislavu a Vídeň - hodnotné evangelické knihy do Čech a na Moravu. S nasazením vlastní
ho života emisaři  nepašovali  jen celé knihy,  někteří  přenášeli  přes hranice na holém těle  
jednotlivé archy, které se pak vázaly do knih.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 53 – 55, 64).

Kromě vyhledávání  kacířů a jejich učitelů se proto jezuité zaměřovali v 18. století znovu 
na vyhledávání nekatolických, to je „kacířských“ knih nejen tajně dovážených a šířených emi
sary (dovozci nekatolické literatury ze zahraničí, zvl. z Pruska), ale i na jejich tajné příjemce v 
českých a moravských zemích a na podporovatele nekatolických duchovních tajně přecházejí
cích hranice a navštěvujících zemi. Knihy a jejich pašeráky a šiřiteli pronásledovali znovu 
s tak obrovskou urputností a zatvrzelostí, že při tom zabíhali až do velikých absurdit a nesmy
slností. Vlivem své vlastní zaslepenosti zatratili dokonce veškeré české knihy tištěné od roku 
1414 až do roku 1621, i přesto, že knihtisk byl vynalezen teprve okolo roku 1440, což na
příklad bývalého jezuitu Dobrovského nejednou přivedlo ke smíchu.

„Návody církevních úřadů k výslechům podezřelých z kacířství věnovaly velkou pozornost  
závadným knihám, způsobům jejich získávání, skrývání, šíření i  názorům a smýšlení jejich  
čtenářů. Neopomínaly vyzývat k udávání těch, kdož by takové knihy četli, zatajovali, šířili, bez  
ohledu na přátelské či příbuzenské vztahy, včetně vlastních rodičů. Zabavené knihy byly pře
devším náboženského rázu, světské tvořily jen asi pouhou desetinu. Jejich naprostá většina  
byla česká, podobně i mezi vyslýchanými kacíři  bylo jen nepatrně Němců. Kacířské knihy  
snad lákaly i tím, že byly zakázané, měly však dobrou úroveň. Pokud jde o líbeznost českých 
písní  ze  Žitavy,  je  neodolatelná.  Zejména  knížky  vydávané  Václavem  Kleychem  dosáhly 
mnoha vydání a doslova zaplavily Čechy v čele s dvěma bestsellery Kašpara Motěšického -  
Ruční knížkou a Nábožnými a horlivými modlitbami. Počtem vydávaných spisů i výší jejich  
nákladů předčila nakladatelská činorodost Václava Kleycha i slavné nakladatelské podniky 
Jiřího Melantricha z Aventina a Daniela Adama z Veleslavína.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 55).

Nejen, že jezuitští cenzoři české knihy a nekatolickou literaturu lidem znovu zabavovali a 
odnímali i násilím, ale ve svém šíleném, fanatickém běsnění je i znovu veřejně pálili. Tak bylo 
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například spáleno veliké množství knih roku 1717 ve Smiřicích farářem Jindřichem Henseli
em za přítomnosti „misionáře“, jezuitského kněze, Mat. Střepnického a totéž se za účasti těch 
samých duchovních opakovalo o pět let později roku 1723 večer před sv. Janem Křtitelem 
v Černilo.  Této  akce  se  také  povinně  účastnila  i  školní  mládež,  která  musela  proces  do
provázet zpěvem písní složených jezuitou Střepnickým jako například:

„Pálíme tu Husa Jana,
by nebyla duše naše žhána;
i také Martina Lutra,
že proklel víru svatého Petra.“
Tato  veřejná  akce  probíhala  i  v mnoha  jiných  vesnicích  a  městech  za  zpěvu  textů 

Střepnického. Největší hranice pak celostátně hořely vždy každého roku zvláště v předvečer 
svátku Jana Křtitele.

V Náchodě poddaným násilně zabíral evangelické knihy jezuitský kněz a misionář Firmus, 
které pak roku 1720 na tamnějším náměstí osobně spálil. Totéž opakoval i v následujících le
tech jen s tím rozdílem, že knihy vždy veřejně spálil před městem na určitém poli. Aby mu 
však lidé takové knihy vydaly, šlapal nekatolíkům na jejich bosé nohy svými botami, do nichž 
si dal úmyslně zarazit ostré hřebíky, tahal je za uši a za vlasy tak dlouho a tak brutálně, až se 
přiznali, kde knihy schovali.

Jen nepatrné procento jezuitů ušetřilo svému tragickému osudu některé skvostné a umě
lecky  drahocenné  evangelické  kancionály,  které  používali  čeští  bratři a  které  byly  jejich 
chloubou a slávou. Nicméně si však jezuité neodpustili  v nich začernit všechna „kacířská“ 
místa a ta místa, která připomínala památku na Mistra Jana Husa a na jeho učedníka Mistra 
Jeronýma Pražského dokonce z kacionálů i vyřezat. Takto „opravený“ a víceméně zohavený 
kancionál pak vraceli zpátky těm, kdo se z bratrů obrátil na katolickou víru.

Toto období nejhlubšího temna bylo nadále dobou jezuitských „velikých, »barokně« tea
trálních misií. »Léta Páně 1751, dne 18. Februarii, ze Smiřic přijeli k nám do Dobrušky tři  
páni Pátery misionariusové z Tovaristva Ježišova, jménem A. R. P. Antonius Koniasch, skrze  
mnohá léta zasloužilý arcibiskupský misionarius, druhý R. P. František Klausal, kraje Kralo
hradeckého biskupský misionarius, třetí R. P. Joseph Kegler z Kutné Hory collegium, který v  
zdejším chrámu Páně dne 21. huius svou apoštolskou práci sou konali a začali, však skrze  
celý týhoden německé a české kázání konali, každý den dvoje exortati (duchovní cvičení – J.  
F.) a dvoje kázání a několik pobožných písen s lidem zpívali, mnoho misio–knížek a jiných  
více pobožných knih jsou lidem prodali, také množství knih kacířských od jinud vzatých a při
nešených sou spálili, kteří jim je dobrovolně přinesli, za takové nové dobré křesťanské knihy  
jsou dostali. Potom 28. detto slavné procesí s plnomocnými odpustky s množstvím zdaleka 
sem přicházejícího lidu sou konali za duše věrných v očistci, potom den 1. Marti za duše v  
očistci mši svatou sou drželi a kázání také,« např. zapsal ve své kronice svůj zážitek z misií  
Antonín Duchoslav Petr, měšťan v Dobrušce. »Na to dne 4. Marti okolo 9té před polednem 
odtud do Vamberka, na takovou pobožnost jaká zde držena byla, jsou odjeli, kacířských knih  
od rozličných lidí a míst 250 kusů spálili, napravili těch takových knih a zpátky vrátili 570 ku
sů. Communicantů (lidí přijímajících svátost  Večeře Páně – J. F.) za ten čas bylo 14 500  
osob.« (Kulturní kalendář Dobrušky. Srpen 1967).

Na misie nechodili lidé jen z povinnosti. U mnohých však hrál přece jen úlohu strach nebo 
morální nátlak. Jezuité a vůbec kněží, jimž nemohl nikdo odporovat, měli v rukou naprostý  
monopol působení na duchovní život lidí, a tak využili církevně propagačních prostředků k  
ovládání a manipulování jejich myslí, někde i v naprosté většině. »A tu se šlo z farního kostela  
k tej kapli s procesí, a tu hned následovala veliká řeč k lidu neb k té pobožnosti příprava. Po
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tom následovalo hlavní  kázání  a po něm veliká zpívaná mše svatá s  požehnáním svátostí  
oltářní,« popisují k r. 1766 misie v Nové Pace jiné paměti punčocháře Františka Golla. (Ko
sík, A.: Zápisky Františka Golla... Český lid 1919) »Odpoledne ve 2 hodiny bylo dlouhé cvi
čení křesťanské, po něm následovalo hlavní kázání a nešpor s požehnáním veleb. svátostí  
oltářní. A ten způsob skrze celých 8 dní se zachovával, takže každý z těch 4 pp. páteřův buď  
kázání  neb  cvičení  jeden  den  měl.  Ty  kázání  nejvíc  o  pokání,  o  šterech  posledních  věcí  
člověka, totiž o smrti, o posledním soudu, o pekle, o království nebeském a věčnosti drženy 
byly, s takovou horlivostí a důtklivostí, že lidé velice k pláči a lítosti nad svýma hříchy vzbu
zené byli a veřejně pokání činili, a to v takovém množství, že ačkoliv tu dost cizích duchovních  
bylo a pp. pavláni...  i  kaplani stále v spovědnicích seděli,  předci ale radost  lidem učiniti  
nemohli, takže od rána až do 10 hodin na noc spovídat museli. Ale mnozí lidé u spovědnic...  
přes noc zůstali a celou noc se modlili neb prozpěvovali, aby jen časně ráno k sv. spovědi při
jít mohli, a jeden duchovní stále ve farním kostele komunistroval (podával Večeři Páně – J.  
F.)... Jedno hlavní kázání na rynku držáno bylo, jak máme svým nepřátelům odpouštěti, po 
kterémž to kázání veřejně mnozí nepřátelé, které mnohá léta proti sobě zlost v srdci drželi, se  
odprošovali a jeden druhému křivdy učiněné nahražoval... Devátej den, to jest v pondělí se s  
lidma ty páni páteři na rynku v kapli rozloučili. Tu zas bylo velikýho pláče a nářku od lidí sly
šeti. A šlo se od kaple z rynku do farního kostela a tam zas oni ty páni páteří na ten čas jim  
svěřené ovčičky veleb. panu faráři odvedli a on jim poděkování za jejich horlivou práci učinil.  
Na to následovalo od jednoho z nich kázání o mrtvých duších v očistci s velikým pláčem a kví
lením poslouchajícího lidu. Po něm následovalo za duše v očistci zpívané requiem a na to se  
šlo po krchově s procesí.«

Ale »odpoledne se šlo v jednom houfu na různo – nespořádaný lid – na pole za kaplou  
Matky Bolestné ležící. Napřed šel jeden chlapec a nes vzhůru zdvižený od nístěje vidle. Za  
nim nesli v koších kacířské knihy, ktery ty páni páteři za ten čas od lidí dostali. A za nimi šel  
ten neuspořádanej na různo lid a spívala se písnička ku potupě všech odpůrců od víry a kaci
řů. Zadu zas šel jeden chlapec a nes vzhůru zdviženou lopatu od nístěje. Dyš se na to pole při
šlo, udělal se oheň a ty všechny kacířské knihy spálené byly. Při kterémž to ohni s dovolením  
těch pánův páterův žáci školní a chasa kratochvíli a legraci měli. Rozličné věci ku potupě ka
cířů do toho ohně házeli, přes ten oheň skákali a křičeli: Hoříš Janku Huso, Martine Luthere,  
Kalvíne a jiné sekty jmenujíce.«

Vedle velkých misií měla pokračovat i soustavná práce jezuitských i jiných misionářů mezi  
lidmi v kraji. Právě v době svatořečení Jana Nepomuckého k ní dostali další pomůcku – nový  
křesťanský pozdrav »Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!« s odpovědí »Až na věky, amen«, za
vedený r. 1728 papežem Benediktem III. Lid však neměl důvěru k tomu, co přicházelo z Říma  
prostřednictvím jezuitů a pozdrav pomáhal rozlišovat pravověrné katolíky od zarytých kacířů.  
Ve  farnosti  libchavské  vykládal  Jiří  Svatoň  Martinu  Hilscherovi,  že  od  zavedení  tohoto  
pozdravu nastaly zlé časy. Misionář P. Dismas Sýkora oznamoval hradeckému biskupství, že  
po celých pět týdnů marně usiloval, aby ho tak lidé zdravili, a když tak sám činil, nechtěli mu  
ani příslušnými slovy odpověděti. Teprve pilným kázáním a vysvětlováním toho prý dosáhl. V 
té době právě trpěli v habsburském vězení vyslanci exilu Melchior Nitschmann a Jiří Schmidt,  
a když se jich při výslechu tázali, co o tomto pozdravu soudí, Schmidt odpověděl: »Byl by  
krásný, kdyby se směl vysloviti v pravdě.« (Neumann, A. A.: Prostonárodní hnutí náboženské  
dle dokladů konzistoře Královéhradecké. 1931, s. 62; Skalský, G. A.: Z dějin české emigrace  
osmnáctého století. 1911, s. 84). Jan Liberda však při jiné příležitosti prohlásil, že se jím bere  
jméno Boží nadarmo.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 77 – 79).

Velikou práci měli jezuité na Opočensku, na panství Rudolfa Colloreda a na některých při
lehlých panstvích na rozhraní mezi Polabím a podhůřím Orlických hor. Jednak zde ve třiceti
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leté válce narazila násilná rekatolizace na zvláště silný odpor a přestože po válce mnoho pod
daných uprchlo pro víru do ciziny, zůstalo zde mnoho evangelíků v ilegalitě a toto „ukryté se
meno“ opět ožívalo, postupně sílilo a od dvacátých let 18. století znovu začalo neohroženě vy
stupovat na veřejnost. Proto zde postupně působili nejhorlivější misionáři – jezuitští kněží Ja
kub Firmus, Matěj Třebický, František Mateřovský, Adam Poustka a zejména Antonín Koniáš.

A tito jezuité se opravdu činili.  Chodili  dům od domu, bez pozvání a v nejnevhodnější 
okamžik vcházeli s vojáky do domů a hledajíce „kacířské knihy“ přicházeli až do světnic kla
douce hned sugestivní a nejdrzejší otázky. Během malé chvilky byly všechny světnice vzhůru 
nohama, ohled se nebral ani na ležící děti, ženy či staré osoby. Všichni museli ven bez ohledu 
na počasí a noční či denní dobu. Šťáry byly často provázeny bitím, kopáním, surovými výpady 
jezuitů i vojáků vůči dospělým, taháním dětí za vlasy, kroucením rukou, fackováním, pohlav
kováním,  bičováním až  do  krve,  bití  holemi,  svlékáním do  naha,  pálením loučemi,  opa
řováním vroucí  vodou,  surovým trháním vlasů  a  nehtů,  pícháním rozžhavenými  jehlami, 
šlapáním po prstech a dalšími formami mučení. Ze stájí (pokud kdo měl) byla zvířata vyvede
na a všechno bylo důkladně vyházeno na dvůr, podlaha většinou vytrhána, střecha rozebrána a 
zdi porušeny. Pokud se nic nenašlo, zuřivost jezuitů neznala mezí a to bylo ve skutečnosti 
ještě horší, než kdyby se byl našel třeba i jen jediný opis nebo výtisk čehokoli.

Zvláštní fanatičností v „misionářské“ práci a ve vyhledávání a ničení nekatolických knih, 
která vynikala nad jiné, se vyznačoval nesnášenlivý, horlivý, zaslepený rekatolizátor, misionář 
a  jezuitský  kněz  ANTONÍN  KONIÁŠ (KONIAS,  KÁNSKÝ) (*  13.2.1691  Praha  –  † 
27.10.1760, Morava).  Narodil se v rodině Vojtěcha Jiřího Koniáše, který pracoval v pražské 
jezuitské tiskárně a později tam byl dokonce i samostatným tiskařem. Od dětství žil tedy malý 
Koniáš ve světě knih, do jejichž osudů potom tak neblaze zasáhl. Do řádu Tovaryšstva Ježí
šova vstoupil v sedmnácti letech. Jako všichni jezuiti vyučoval na řádových školách, dokončil 
studium bohosloví  a působil  jako kazatel  a misionář. Misijní  práce započal roku 1720 na 
Čáslavsku a  od  roku 1724 se  plně  věnoval  jen  jí.  Při  misiích  nebral  ohled  na  své  četné 
zdravotní potíže, kterými trpěl. Stál čtrnáct let v čele misií. Podle Antonína Podlahy byl v le
tech 1751 až 1753 představeným misie, v letech 1755 až 1758 jejím náčelníkem. V roce 1759 
odešel na Moravu, kde svou misijní práci skončil.

„Vedení jezuitského řádu si misijní činnosti P. Koniáše velmi vážilo. Generál řádu Franti
šek Retz, pražský rodák, mu v listech, kterými odpovídal na pravidelné zprávy o misijích zasí
lané P. Koniášem do Říma, nejednou vyslovil svou přízeň. Ale nakonec P. Koniáš své počínání  
přeháněl tak, že se P. Retz v r. 1749 v dopise vedoucímu české provincie řádu velmi kriticky  
vyslovil  o způsobu jeho jednání.  Pokládal  ho za nerozumný,  káral  Koniášovu horlivost  a  
navrhoval, aby byl zbaven misijního úřadu. (Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v  
Čechách. 1995, s. 199). Ale Koniáš zůstal v misiích dál, téhož roku, kdy byl kritizován, usku
tečnil druhé vydání svého neblahého Klíče kacířských bludů a dále řídil práci veškerých misi
onářů, v r. 1751 pálil knihy v Dobrušce a Vamberku. Podle neúplných seznamů navštívil Gol
čův Jeníkov, Hradec Králové, Lysou nad Labem, Kuks, Nový Bydžov, Dvůr Králové, Beroun,  
Plzeň, Jičín, Kostelec nad Černými Lesy, Chrudim, Přelouč, Vraný u Peruce, Votici, Třeboň,  
Louny, Pelhřimov, Novou Paku, Opařany u Bechyně, Kasejovice, Sedlici, Chrudim, Košum
berk, Vlašim, Pacov, Poděbrady,  Hostivici  u Prahy, Panenský Týnec a Nymburk (Bílý, J.:  
Jezuita Antonín Koniáš. 1965, s. 115, 139), jistě však i jiná místa, např. Jilemnici a Městec  
Králové, kde měl podle pozdějšího svědectví jedné ženy podávat Večeři Páně pod obojím způ
sobem (Lukášek, J.: K dějinám doby toleranční. 1939, s. 190). Při pálení knih byl podle Jiřího  
Bílého přítomen r. 1738 v Chrudimi, 1740 ve Votici a Třeboni, 1745 v Kasejovicích, 1746 ve  
Vlašimi a Chrudimi, ale pálil jistě knihy i na jiných místech (Bílý, J.: op. cit. s. 161), třeba r.  
1751 ve Vamberku a v Dobrušce (Šůla, J.: Pálení nekatolických knih P. Koniášem v Dobrušce.  
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Kulturní kalendář Dobrušky, květen 1967). Zemřel 27. října 1761 a je pochován (podobně  
jako Bohuslav Balbín) v kostele u sv. Salvátora v pražském Klementinu.“ (J. Fiala: Temno,...,  
str. 111).

Antonín Koniáš se nezastavil před ničím a nikým. Jeho oběťmi byli všichni bez rozdílu, 
muži stejně jako ženy a děti, mladí stejně jako staří. Podle některých historiků spálil během 
svého třiceti sedmiletého drancování Čech, zvláště pak Čáslavska, Královéhradecka a Chru
dimska a jejich okolí (krátce i Berounska, jižních Čech, okolí Prahy a nakonec Moravy) na 60 
tisíc vzácných tisků, knih a spisů i mnoho knižních opisů. Tímto číslem se také chlubil i sám 
Koniáš.

Podle jezuitských historiků to však bylo prý „jen“ na dvacet nebo na třicet tisíc knih, které 
osobně spálil. Avšak podle jiných historiků, například univerzitního knihovníka Dr.  Hanuše, 
který to rozebíral ve svém pojednání v Časopisu Musea Království českého, roč. XXXVII, 
mohl Koniáš skutečně spálit na 60 000 knih či vlastně celých svazků kacířských knih vůbec, 
ne-li ještě více, ale ne výhradně českých. Při tomto počtu to obnášelo najít přibližně čtyři až 
pět knih denně nejen českých, ale i cizojazyčných, což při jeho fanatismu a neúnavném slídění 
bylo naprosto reálné.

Podle dalších historiků zahrnoval Koniáš do tohoto množství údajně i knihy, které při svém 
působení zabavil roku 1729 hraběti  Františku Antonínovi Šporkovi v Kuksu (těch však bylo 
samotných 57 000!),  které  pak nechal  Koniáš dovézt  do  Hradce  Králového ke  konzistoři 
k cenzuře.  Špork byl pak obviněn, že zabavené knihy, označené jezuity jako kacířské a zá
ludné, tiskl ve své tiskárně v Lysé a že je dokonce i rozšiřoval mezi lidmi. Byl proto po něja
kou dobu vězněn v Daliborce. Tresty: ztrátu statků a doživotní, případně (že by své „kacíř
ství“ odvolal) tříleté vězení, které mu hrozilo, byly však nakonec zrušeny. Časem se totiž ob
vinění ukázala jako planá, ale zproštěn viny byl teprve až po sedmiletém vyšetřování tohoto 
případu. Ze všeho vyvázl jen s pokutou 6 000 dukátů. Po skončení celého procesu mu byla 
část knihovny navíc vrácena zpět.

„Jezuité vlastně nesměli cítit vůči protivníkům církve nenávist a nepřátelství. Nic takového  
také není v jejich »úředních« projevech, jimiž se obraceli k zbloudilým duším, aby je získali  
pro správnou církev. Jenže všechna mírnost a laskavá slova je mnohdy opouštěly, jakmile do
šlo mezi nimi a věřícími ke sporu o evangelické knihy. Pak projevovali nejen mimořádnou 
horlivost, ale přímo zběsilou, nenormální zášť proti těmto knihám, patologickou posedlost po  
jejich odhalení a zneškodnění jejich »zhoubného« vlivu mezi lidem. A tato zášť a posedlost  
byly jen projevem jezuitského myšlení pozdního »baroka«. Došlo k odvrácení pozornosti od 
skutečných potřeb společnosti k pochybné honbě za něčím, co nepřinášelo žádný prospěch ani  
státu, ale ani církvi. Ve zbytečném a namáhavém zápasu se pak znovu a znovu ukazovalo, že  
církev a její jezuitští služebníci už nemohou uspět, a církev jenom projevovala neschopnost  
překonat myšlenkového protivníka jinak než nejhrubším násilím.

Příznačným projevem jezuitského myšlení byl spor, který měl P. Koniáš v září 1732 v Šes
tajovicích se shromážděnými evangelíky, na nichž přísně vyžadoval, aby mu vydali knihy, z  
nichž se modlili a zpívali. Bylo zřejmé, že mu je nedají, pro jezuitu však bylo naprosto nepří
pustné a nemyslitelné, aby věřící svobodně vlastnili a užívali knihy, které jim církev nekont
roluje.

O zarputilosti a rozhodnosti tohoto zápasu svědčí, že teprve v Koniášově době konečně vy
šel seznam zapovězených knih pro pražské arcibiskupství, ač se na jeho sestavení usnesla ar
cibiskupská synoda již v r. 1602. K jeho prvnímu vydání došlo v r. 1729, v roce svatořečení  
Jana Nepomuckého, a spolu s ním se stal symbolem nejhlubšího temna. Upravené a doplněné 
vydání v r. 1749 a nové zpracování seznamu zakázaných knih r. 1770, již po Koniášově smrti,  
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pak ukazují, jak byly takové seznamy potřebné při potírání houževnatého českého kacířství.“ 
(J. Fiala: Temno, doba Koniášova, Úvod, str. 107).

Autorem tohoto seznamu zakázaných knih z roku 1729 byl sám jezuitský hubitel české kul
tury a  českých dějinných souvislostí  a  návazností  na  minulost,  Koniáš,  který dílo  napsal 
z vlastního popudu. Tento jeho výplod fanatické nenávisti vůči čisté, biblické pravdě a ná
boženskému pokroku se pak stal  konkrétním návodem pro vyhledávání a „cídění“ nekato
lických knih a nesl název: „Klíč, kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamýka
jící,  aneb registřík  bludných,  pohoršlivých,  podezřelých neb zapověděných knih,  s před
cházejícími oučinlivými prostředky, kterými pohoršlivé a škodlivé knihy vyzkoumati a vyko
řeniti se mohou.“

„Klíč vyšel z Koniášova osobního popudu a byl vlastně jedinou literárně – dějepisnou pra
cí v českém jazyce vydanou v době násilné rekatolizace na domácí české půdě – napsanou a  
vydanou ovšem nikoli aby pomohla české vzdělanosti, ale proto, aby umožnila snadnější vy
hledávání a ničení evangelických knih. I to, myslím, vystihuje povahu a úroveň římskokato
lického »barokního« písemnictví a literární vědy v českých zemích. Název Klíč byl zřejmě zá
měrně zvolen jako protějšek a odpověď na Jana Liberdy Klíč Davidů k otevření pokladů krá
lovství v tajemství skrytých. Koniášův Klíč vyšel poprvé v roce 1729 u Jana Tybélyho v Hradci  
Králové,  kde se  za dvacet  let  – r.  1749 – dočkal  druhého,  doplněného vydání.  Na tomto  
druhém vydání je založen rozbor Klíče. V r. 1770, již po Koniášově smrti, vyšel další, samo
statně zpracovaný arcibiskupský Index Bohemicorum librorum prohibitorum (Seznam českých 
zakázaných knih). O závažnosti a ostrosti boje s českým kacířstvím a s kacířskými knihami 
svědčí nejen trojí vydání Klíče a pak Indexu během čtyřiceti let, ale i to, že Klíč měl vedle  
církevní latiny znění i v národním jazyce – češtině, což mělo umožnit snazší šíření jeho zásad  
pro potírání kacířství i v kruzích prostých věřících.

Klíč nebyl jen seznamem závadných a podezřelých spisů. Předcházel mu latinský úvod a  
pět latinských a českých kapitol, v nichž byla teoreticky zdůvodněna nutnost boje proti kacíř
ské četbě a praktický návod k jeho provádění. Hlavním »důkazem« nutnosti tohoto boje bylo  
právo římské církve rozhodovat o myšlení, názorech a četbě věřících. Při tom P. Koniáš v Klí
či  znovu uvedl  zásadní  odlišnosti  římské věrouky od zásad protestantských církví  (Večeře  
Páně pod jednou, ospravedlnění nejen z víry, ale i ze skutků, uctívání svatých, jejich ostatků,  
obrazů a soch, očistec, odpustky, užívání svěcených svíček, vody aj.). Podle Klíče křesťan ne
směl číst jiné knihy, nežli ty, které římská církev schválila a dovolila. Písmo svaté, bibli, mohli  
kromě kněží číst pouze zvlášť dobří římští katolíci s výslovným svolením biskupa. Zapovězené  
knihy nesměl nikdo nejen číst, ale ani vlastnit, půjčovat, přechovávat, prodávat, vydávat, šířit,  
ba nesměl ani zatajovat, že je mají, šíří, skrývají, půjčují jiní – sousedé, známí či vlastní rodi
če. Nechyběly proto ani výzvy k jejich udávání, k němuž pak bohužel skutečně docházelo...

P. Koniáš ovšem popíral, že by pronásledoval dobré knihy. »Důkazem«, který rádi opakují  
jeho obhájci (např. P. Antonín Podlaha), je však jen jeho vlastní tvrzení: »Opakuji zase, že  
žádných dobrých knih na hranici neodsuzuji. Rozmlouvání naše jest o bludných, zmíchaných,  
jedem kacířským nakažených knihách,» psal jinde (Koniáš, A.: Zlatá neomylné římskokato
lické pravdy denice. 1728, s. 325). Pro rozlišování dobrých a špatných knih měl jednoduché 
měřítko – římsky pravověrné byly dobré, všechny ostatní špatné. V Klíči pak zdůraznil, že  
podezřelé jsou všechny české spisy jednající o náboženství a vytištěné v l. 1414 – 1620. (V r.  
1414 ovšem ještě nebyl znám knihtisk). Zapovězeny jsou knihy od kacířů, byť v nich žádný  
blud nebyl. Pohoršlivé jsou i knihy o lékařství, výchově, hospodářství, které něco obsahují  
proti pravému náboženství nebo dobrým mravům. To se týká i knih katolických spisovatelů,  
které jednají o něčem užitečném, nicméně místy obsahují bludné učení. Knihy kacířských spi
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sovatelů, které nejednají o náboženství, ale jsou poněkud něčím bludným, pohoršlivým nebo 
podezřelým nakažené, nesmí nikdo přechovávat, dokud by od duchovní vrchnosti polepšeny  
nebyly. Je-li spisovatel neb původ knihy arcikacířský, není kniha polepšení hodná, byť jednala  
o čemkoli. Z bible »v obecném jazyku... více škody než užitku... plyne...« Moudrým a opatrným  
římským katolíkům ji může dovolit číst biskup neb ten, kdo je určen k vyhledávání kacířství,  
povolení musí být písemné. Kdo by bez povolení četl nebo pouze měl římskokatolickou bibli,  
nedostal  by  rozhřešení,  pokud  by  ji  neodevzdal  biskupovi.  Bible  je  určena  celé  obci  
křesťanské, ale ne dítkám církve, to je neučeným lidem - podobně jako zbraň nepatří do rukou  
dětem. »Ne odjinud pošla kacířstva a všeliká převrácená duše zavádějící pravidla, leč z ne
dobrého porozumění dobrých písem, když to, čemu se dobře nerozumí, všetečně a směle se vy
kládá« (s. XLIV) – tak zdůvodňoval P. Koniáš nadřazený postoj římské církve a jejích kněží  
nad ostatní věřící bez rozdílu stavu, na něž se dívali jako na hloupé děti, neschopné samo
statného myšlení a úsudku bez dozoru a vedení římského kněžstva. Jinde zesměšňoval poža
davek svobodné četby a výkladu Písma svatého: »Hus, Luther, Kalvín etc. též lidi byli a blou
diti  mohli,  ale krčmář z Pecínova, kožešník z  Onhoště,  Čubka mlynář,  Káča Pařízková a  
Markýta, dcera, ti nejsou lidé, sulicet, nemohou blouditi, mohou Písmo vykládati, takže všich
ni andělé k tomu ano musí říkati.« Proto v Klíči zavrhoval domácí četbu a výklad Bible v ro
dinách nebo přátelských skupinách, jak to bylo běžné mezi evangelíky. Obviňoval svobodnou  
četbu Písma svatého, že vede k ateismu, a stejně tak odsuzoval racionalismus - požadavek  
svobodného užívání rozumu.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 117 – 119).

„Klíč...“ za knihy zakázané, závadné, podezřelé, pohoršlivé, opraveníschopné a čekající na 
své zařazení soudní cestou, označoval díla takových spisovatelů, jako jsou např.:  Petr Chel
čický, Mistr Jan Hus, Jan Kalvín, Václav Kleych, Jan Amos Komenský, Ctibor Tovačovský  
z Cimburka, Václav Budovec z Budova, Jiří Strejc, Havel Žalanský, Martin Philadelphus Zá
mrský, Martin Luther, Daniel Adam z Veleslavína, Václav Hájek z Libočan, Šimon Lomnický,  
Eneus Silvius – pozdější papež Pius II., Pavel Stránský, Erasmus Rotterdamský a další. K těm
to knihám patřily také svazky pojednávající o lékařství, hospodářství, filosofii, historii, politi
ce a přírodních vědách, pokud nechválily římskokatolickou církev, Boha, Pannu Marii a svaté, 
i když byly sepsány pravověrnými katolíky.

Velkou pozornost věnoval Klíč spisu pro římskou víru nejnebezpečnějšímu – Písmu svaté
mu – Bibli. Z Biblí byla povolena jedině jezuitská z vydání Dědictví sv. Václava z let 1677 – 
1715.  Všechny  ostatní  Bible byly  přinejmenším  podezřelé.  Některé  Bible,  jako  např. 
Kutnohorská,  Benátská,  Norimberská,  Melantrichova,  Pražská,  Severinova z  Kapí Hory,  Ve
leslavínova bylo možné podle přesného návodu opravit a s povolením biskupa či misionáře 
uchovávat a číst, neboť neobsahovaly veliké odlišnosti od římskokatolické věrouky o očistci, 
odpustcích,  svatých,  spasení ze skutků apod. Naprosto zavržena a zakázána však byla  Bible 
Kralická z let 1579 – 1594 a pak z roku 1613 a její zahraniční exulantské přetisky (Hallská 
bible). 

Celkem to bylo přes tisíc knih. Jejich počet totiž neustále rostl. V roce 1770 už to bylo 
celkem 1 755 tisků, které Klíč a jezuité zatracovali jako nežádoucí. (J. Fiala: Temno,..., str.  
122).

„P. Koniáš považoval za nejhorší nebezpečí především předbělohorské tisky (Pokorný, J.:  
P. Antonín Koniáš S. J. jako teoretik české knižní kultury. Documenta Pragensia X/2 1990, s.  
328) z doby, kdy české myšlení bylo pod vlivem reformace. A co vadilo římské cenzuře na 
»hloupých knížkách a spiscích« z této lepší české minulosti, osvětlí některé ukázky závadných 
míst z překladu Historie církevní Eusebia Pamfila z r. 1594, jež Klíč uvedl a jež jsou i svědec
tvím o rozporu mezi humánnějším myšlením reformace a tridentským katolicismem s jeho 
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jezuitskými odchovanci: »Vodu od modlářů očarovanou nazývají svěcenou.« »Však rozumíme 
ty mnichy, kteříž v prvotní církvi byli... a ne nynější, kteříž v městech a klášteřích nákladně  
stavěných co na palácích královských u veliké hojnosti důchodův a bohatství bydlejí.« »Pro  
rozdílnost  ceremonií  a  řádů  mezi  křesťany  (jako  svěcení  svátků,  zachovávání  postů,  při
sluhování Večeře Páně, potvrzování stavu manželského atd.) jednomyslnosti v učení a ve víře  
rozlučovati a roztrhovati nesluší.« »Biskupství římské v panství světské se proměnilo.« »Mysl  
lidská nemá nucena býti k tomu, čehož sama dobrovolně neoblibuje.« »K náboženství žádný  
mocí  nucen  býti  nemá,  svoboda  víry  má  být  zvolná.«  »Svoboda  náboženství  poddaným 
puštěná slouží obecnému pokoji.« »Kacířův slušněji litovati, nežli je na hrdle trestati.« A po
sléze výrok, který musel P. Koniáše zvláště pobouřiti: »Kniha žádná není tak zlá, aby v ní  
něco dobrého nebylo.« (Cituje Vlček, J.: Dějiny české literatury II. 1955, s. 67-68).

Podobného smýšlení a jednání jako P. Koniáš byli i další misionáři, nejen jezuité. Čím více 
kacířských knih spálili, tím větší patrně byla jejich pýcha na zásluhy v boji za pravověří a  
slávu římské církve...

Zesílené pronásledování nepohodlných knih nezačalo teprve vydáním tohoto Klíče Jejich  
četbu, šíření a přechovávání zakazovaly státní zákony, ale o tom, které knihy jsou závadné,  
rozhodovali církevní složky a činitelé, kteří také prováděli jejich vyhledávání, zabavování a  
případně i ničení. Každoročně o Velikonocích na Zelený čtvrtek, v souvislosti s nucenou zpo
vědí a povinným přijímáním pod jednou, byla v kostelích předčítána přísná církevní zápověď  
čtení a šíření těchto knih, spojená se zásadním odsouzením veškerého kacířství vůbec. Večer  
po této zápovědi pak bývaly pobrané knihy páleny.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 122 – 123).

Tam, kde Antonín Koniáš zabavil nekatolické knihy, rozdával lidem od roku 1726 výtisky 
svých náboženských spisů a písní a od roku 1727 pak k tomu ještě přidal svoji vlastní „Cyta
ru Nového Zákona neb písně celoroční“, kde bylo na 400 katolických a něco i evangelických 
písní.  Dále přidal roku 1728 převzatou a upravenou vlastní  postilu s názvem: „Zlatá neo
mylné římskokatolické pravdy denice, na vejroční slavnosti svatých a světic Božích“ (druhé 
vydání v roce 1740) a roku 1733 jednak vlastní spis o názvu: „Jediná choti beránková, od 
prvního zasnoubení a založení svého až na věky v učením Kristovém neporušená všeobecná 
římská církev“ (druhé vydání v roce 1755) a jednak zvláštní otisk písně „O víře“. Roku 1740 
pak přidal další vlastní postilu: „Vejtažní naučení a vejkladové na všechny nedělní i sváteční  
epištoly, též evangelia celého roku“ (zkráceně: „Celoroční naučení a výklady na evangelia a  
epištoly“ a v roce 1750 s názvem druhého vydání: „Postila aneb celoroční vejkladové“). V le
tech  1735 –  1756 vyšlo  osm vydání  jeho misonářské knížky:  „Pravá katolických rodičů 
moudrost“, kterou však napsal ve spolupráci s jinými jezuity. Z jeho mysli a pera dále vzešly 
dvě knížky meditací: přibližně roku 1753 „Svaté upamatování na každý den v měsíci k po
božnému rozvažování“ a roku 1754 „Spasitedlný týhoden“.  Roku 1760 sestavil  ještě třetí 
kancionál s názvem „Písně na evangelia nedělní celého roku“.

Údajně tak výměnou za evangelickou literaturu rozdal na tisíce svých jezuitských výtisků. 
Málokdo je však četl  a ještě méně jim lidé věřili.  Tyto výtisky se totiž hemžily neustálou 
mystickou pověrečností, prolhanými propagandistickými příběhy se zázraky ve prospěch řím
ské církve a jezuitů a líčením hrůz a drastických zážitků při trestání kacířů v pekelném ohni a 
v pekle vůbec. Není se tedy co divit, že těmto vylhaným nesmyslům lidé, kteří byli zvyklí kr
mit svého ducha, duši i tělo skutečným, hodnotným duchovním pokrmem z Bible Kralické a 
z výkladů velikých reformátorů a stavět svoji víru výhradně na Božím Slově vůbec nevěřili a 
že takové bláboly a projevy chorých jezuitských mozků naprosto odmítali.

„P. Koniáš psal své knihy zcela v duchu protireformačního baroka jako výklady římské vě
rouky ve sporu s reformačními názory, zejména s požadavkem svobody svědomí. Kristus milu
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je jednotu, jedna víra vyžaduje jednu církev, tato jednota se může uskutečnit jenom v římské  
církvi – to jsou asi jejich hlavní myšlenky.

Jediná choti beránková je původní Koniášovo dílo. Vzniklo jako odpověď na opočenské vy
stoupení evangelíků a mělo být rozborem a odmítnutím pietismu. Velkou pozornost věnovalo 
zatracení svobody svědomí, jejíž požadavek se zřejmě v souvislosti s opočenskými událostmi  
začal silněji ozývat. P. Koniáš mimo jiné vytýká, že odporníci či svobodníci žádají vysvobo
zení od strachu a beze všeho strachu chtějí živi býti (s. 293n.). Proti bludné četbě a evange
lickým kazatelům horlil P. Koniáš i tím, že »kdo jen jednu stranu slyší a spasitedlným vejkla
dům církve choti Kristovy pohrdá, snadno takové utrhačné lži a podvodné vejklady uvěří« (s.  
233), přešel však zcela, že naslouchání jen jedné straně, ovšem té předepsané, bylo zásadním 
požadavkem právě římské církve a habsburského státu, jimž sloužil; slyšení »druhé strany«,  
evangelické, považoval za těžký zločin, zasluhující přísné stíhání a trest.

V letech 1728 a 1740 uskutečnil P. Koniáš – ovšem jenom na papíře – svobodný rozhovor o  
víře a církvi mezi lidmi různých názorů. Bylo tomu tak v jeho dalším spise Zlatá neomylné  
římskokatolické pravdy denice, který je volným zpracováním a rozšířeným převodem německé 
knihy Kryštofa Pflaumera; P. Koniáš jen upravil a doplnil její překlad od Jana Benedikta 
Smolíka. V podobě Zlaté denice je spojena postila – sbírka kázání – s dílem polemickým. Svo
bodně a volně tu na základě výkladu některých částí Písma svatého na různé svátky rozmlou
vají římský farář s několika dalšími lidmi, především se vzdělanějším čtenářem, bývalým lute
ránem, pak se »sprostákem», případně s dalšími sousedy – »obecními«. V této maskované  
samomluvě farář vždy vyvrátí námitky pochybovačů o římské věrouce a církvi a dokáže její  
neomylnou pravdu.

Postila Vejtažní naučení a vejkladové, po Klíči Koniášovo nejvýznamnější a nejzávažnější  
dílo, je sbírkou původních Koniášových kázání. V těchto kázáních je i dost dobrých myšlenek,  
napomenutí a výkladů nabádajících k řádnému životu, i ostré sociální kritiky, bohužel vedle  
naprosté nesnášenlivosti vůči kacířům. A nechybějí ani líčení pekla a ďábla a hrůzné nebo i  
směšné výklady, jež mají dokazovat správnost římské víry a varovat před hříchy a kacířstvím.

»Jako pravda jest, že oheň zatracenců nikdy nezhasne, tak pravda jest, že červ hříšníka 
hryzoucí nikdy nezhyne,« (s. 15-16) hrozil P. Koniáš. Svůj postoj ke kacířům a k jejich trestání  
vyložil v příběhu, jak v městě Argentanu bylo odsouzeno deset kacířů, aby byli za živa upá
leni. Když chtěli dokázat svou nevinu, vzali do rukou rozžhavené železo, které jim však propá
lilo ruce až na kost. Jeden se však na radu jednoho katolíka odřekl svých bludů, a v tom  
okamžiku se mu ruka zahojila a byl mu darován život. Ještě na popravišti učinil vyznání řím
ské víry a byl propuštěn. Když přišel domů a řekl, co se stalo a jak si uchoval život, žena se na  
něj rozlítila tak, že kvůli ní zase víru Kristovu od sebe odvrhl a do kacířství se navrátil. Jak to  
učinil, vyšlehl plamen z povětří na oba dva a propálil ruku kacíře i jeho manželky. Oba museli  
pro bolest s velikým řvaním a křikem vyběhnout z domu i města. V malé chvíli je však právo  
městské dalo chytit a oba do toho ohně, kde již těch devět dohořovalo, vhoditi (s. 159-160). V  
biskupství  kameracenském žila  zase děvečka,  která ráda tančila.  Za to  ji  jednou ďáblové 
odnesli do povětří, za jejího křiku a pláče ukrutně zmrskali a sešlehali a mrtvou pustili na zem 
- zde je patrně předobraz pohádky o čertovi a Káče, kterou lidový rozum a vtip obrátily do  
protičertovské podoby. Samozřejmě nechyběly ani  příklady hříšných žen, které se neřádně  
zpovídaly a po smrti se v hrůzné podobě zjevily svým blízkým, aby se jim dodatečně vyznaly ze 
svých chlípných hříchů, jež zpovědníku zamlčely (např. s. 20). Někdy je P. Koniáš – na rozdíl  
od Věčného pekelného žaláře či Klugarova Katechyzmu – jemnější a neříká přímo, jakého 
hříchu se zatracená (dcera anglického krále) vlastně dopustila (s. 199).
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Duchaplnější nejsou ani Koniášovy výklady o tom, jak dobré potkalo dobro. Tak třeba ja
kési chudé ženě, která upadla po smrti manžela do nesnází pro jeho neurovnané peněžní po
měry, přivolal sv. Makáryus nebožtíka z hrobu, ten dal záležitost do pořádku a Makáryus ho  
opět poslal do hrobu klidně práchnivět. Nebo zase r. 1718 nesl jeden otec dvouletou dcerušku,  
která náhle zemřela, do Orenburku k obrazu sv. Františka, od něhož očekával pomoc. Na  
cestě míjel kapli sv. Dinstrace, i jal se před ní prosit: »Svatý Františku, zdaž je potřeba, abych  
až do kaple běžel, vím, že i zde mě vyslyšeti můžeš, prosím tebe, vypros mi u Pána Boha, aby  
dceruška má obživla«, a slíbil, že za to v kapli sv. Františka nechá v příslušný svátek sloužit  
mši svatou a že záduší té kaple věnuje věrtel pšenice; František samozřejmě prosbu vyslyšel.  
V Jediné choti beránkové P. Koniáš zase vykládal, jak jakási katolická žena nevěřila, že při  
svátosti Večeře Páně se chléb mění nejen v tělo, ale i v krev Kristovu a chtěla přijímat pod  
obojí. Leč přesvědčil ji jezuita, který jí na smrtelném loži podával proměněný chléb. Tu spatři
la, že z chleba prýští krvavé krůpěje, přesvědčena přijala svátost pod jednou a pokojně zemře
la. Jindy zase luterán, jemuž se zaběhl kůň, slíbil, že se stane římským katolíkem, když se kůň 
vrátí; svůj slib pak skutečně splnil. Pravděpodobný je příklad o kacíři, který nechtěl odevzdat  
bludné knihy. Za to se zapletl koním do postrojů a byl usmýkán; knihy po jeho smrti dostal do  
rukou P. Koniáš. I takových neštěstí dovedli jezuité využívat pro protireformační propagandu,  
podobně jako případu muže, který se raději utopil, nežli by jim vydal své knihy. O neštěstích,  
jež postihla majitele bludných knih či stavení, v nichž byly ukryty, hovořil P. Koniáš velmi  
často.

Zajímavým (ale ne ojedinělým) projevem jezuitské »barokní« estetiky a zpestřením Koni
ášových výkladů např. bylo ve Vejtažním naučení i líčení toho, co se děje s tělem lidským po  
smrti: »Sotva se tělo lidské po smrti aby smradem lidem obtížným nebylo, do země zahrabá,  
sejdou se k tučné kořisti ohyzdní zeměplazové, rozlezou se po všech oudech červové, prsa a  
břicho opanují jedovaté žáby, stehna protínati budou štírové, okolo ramen a krku otočí se ošk
liví hadi, a tak zde tělo rozkošmi vykrmené zžírati budou žížaly, brouci a ještěrky, ostatní mrt
vola v nechutní hníz a hnůj se rozteče.«

Tomu, co kázal, P. Koniáš i bezpochyby věřil. Jezuité nebyli jenom nástroji temna, ale sami  
se stávali jeho oběťmi. Není divu, že soudnější lidé nejevili o plody jejich písemnictví zájem a 
dávali přednost »neodolatelné líbeznosti« exulantských tisků, jak o ní píše Marie-Élisabeth  
Ducreux. A srovnáme-li se zmíněnými projevy Koniášovými třeba čisté a uměřené projevy re
formačního myšlení v díle Jana Liberdy, dáme jí za pravdu.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 132 – 
135).

I Koniáš stejně jako mnoho jezuitů před ním toužil po jednotě křesťanů, pochopitelně však 
s nadřazeností  římskokatolické  církve,  kterou  propagoval  jako  jedinou  samospasitelnou 
církev, kterou je nutno poslouchat a uznávat její věrouku. I Koniáš stejně jako např.  Balbín 
byl vlastenec v tom smyslu, že českou zemi a Čechy viděl v područí římskokatolické církve, 
čímž by byla dosažena národní jednota a zajištěn tak v zemi trvalý klid a pokoj. Pravou histo
rii pak viděl v životopisech svatých patronů (Ludmila, Vojtěch, Václav, Vít, Prokop, Jan Nepo
mucký) a v jejich úloze být předně bojovníky za vykořenění kacířských bludů. Za největšího 
krále pak považoval  Karla IV., protože za jeho éry vládl  Řím prostřednictvím svých agentů, 
své církve a jediné spojené víry celému Českému království. V reformaci viděl Koniáš jen zlo 
a rozbití původní katolické jednoty. Náboženské rozpory reformátorů s církví a Římem podle 
něho mohly za následné války a boje a za ztrátu pokoje, klidu, míru a také za ztrátu jednot
livých území. Schvaloval upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského z důvodu propadnutí ka
cířství stejně jako  habsburskou okupaci celé země po jejich vítězství  na  Bílé hoře.  V hu
sitském hnutí viděl hotovou národní katastrofu a nenahraditelné škody na římskokatolickém 
majetku, v české reformaci pak ohrožení štěstí, jednoty a spásy celé země, neboť došlo k odtr
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žení od matky církve a samospasitelné římské víry. Své vlastenectví pak chápal výhradně jako 
úkol obnovit duchovní jednotu celého národa a zajistit tak základní podmínku blaha české ze
mě. Nejsou tyto všechny myšlenky náhodou slyšet i v dnešní „osvícenecké, moderní“ době a 
nejsou Koniášovy vlastenecké city současně i city a ideologií dnešních českých politiků a ná
rodních náboženských propagátorů?

„Koniášovo  »barokní«  protireformační  vlastenectví,  které  mělo  s  »moderním«  českým 
patriotismem pramálo společného, bylo ve skutečnosti vulgárním katolickým nacionalismem.  
Národu a jeho zájmům nadřadilo mocensky pojatý zájem církve. Jednota národa, o jakou Ko
niášovo vlastenectví usilovalo, byla možná jen na základě římské víry a v římské církvi a mělo  
jí být dosaženo jakýmkoli způsobem. Mimo římskou církev a víru neměly žádné hodnoty cenu,  
nebylo nic, co by mohlo národu prospívat. Proto měl být národ odříznut od mnohých zdrojů  
světové kultury, které s tímto pojetím nebyly v souladu, a podřízen duchovní kontrole římské  
církve, jež by zabránila proniknutí jakýchkoli nežádoucích myšlenek. Vše z ciziny, co nebylo 
římské,  bylo nepřátelské.  To  byl  Koniášův program duchovního zmrzačení  národa a jeho 
uzavření před kulturou okolního světa.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 140 – 141).

Dnes, na konci 20. století, po svržení komunismu, můžeme v pravdě zkonstatovat, že nyní 
probíhá pokračování jezuitské barokizace naší země. Je až obdivuhodné, jak přesně vystihuje 
historik  Fiala i dnešní skutečnost a stav současné ideologizace  našeho národa, když píše o 
duchu dřívějšího barokního vlastenectví: „V katolickém barokním vlastenectví se utvářela a 
sílila jeho pokleslá podoba. Národní vědomí, obliba české řeči, určitá znalost dějin nestačily  
k tomu býti dobrým Čechem. Na rozdíl od okruhu Bohuslava Balbína býti »vlastencem« zna
menalo nyní býti především římsky pravověrným. Shovívavost k některým osobám a stránkám 
české  reformace,  natož úcta  k  nim  či  hrdost  na  ně,  byly  ty  tam. Projevem  »barokního« 
vlastenectví se stával boj proti kacířství jako hlavnímu a nejhoršímu nepříteli národa a vlasti.  
Zapomenout na lepší  českou minulost, pošpinit, zpochybnit největší slávu českých dějin, od
soudit,  odmítnout,  co  v  nich  bylo  nejlepšího  – i  to  bylo cílem násilné  rekatolizace.  Toto  
pokleslé vlastenectví ožilo zejména později, za válek o dědictví habsburské v době vlády Ma
rie  Terezie, kdy  je  povzbuzovaly  výboje  protestantského  Pruska.  Ani  tehdy nemělo  nijak 
kladnou povahu.“ (J. Fiala: Hrozné doby..., str. 153).

Povaha a charakter jezuitského kněze Koniáše byly přesným obrazem jezuitského řádu. Co 
o něm píší jeho řádoví bratři? „A jak viděli P. Koniáše jeho řádoví spolubratři, spolupracovní
ci a další bojovníci proti českému kacířství?

»K tomu vynikal pozoruhodnou vynalézavostí a štěstím při vyhledávání knih, které byly v  
rozporu s dobrými mravy nebo s pravdami našeho náboženství, neboť tento velemoudrý muž  
poučený dlouholetou praxí o tom, kolik měli stoupenci zrádných dogmat ve zbraních tohoto  
druhu, kde mohl, chodil je vyrvat nejvyšším stejně jako nejnižším,« svědčil o P. Koniášovi  
jeho neznámý řádový spolubratr v obvyklém posmrtném elogiu (chvalořeči) (Elogium P. A.  
Koniáše přetiskl  A. Podlaha, Sborník Historického kroužku Vlast,  1893. Překlad Miroslav 
Bahník), které je základním pramenem poznání Koniášova životopisu. »Ti kteří s ním strávili  
více let, ve stejném snažení, počítají, že péčí tohoto jediného otce bylo sebráno více než třicet  
tisíc jedovatých svazků a jeho rukou vrženo do plamenů, nahrazoval je jinými, spasitelnější
mi, složenými jeho spisovatelským nadáním a vytištěnými velkým nákladem. Nikdo by snad  
nedokázal vypsati, kolik prospěchu tím přinesl křesťanské věci a kolika nebezpečím života se  
tím vystavil.«“ (J. Fiala: Temno,..., str. 108).

Kromě toho také tento „ohař českých kacířů“ a „postava více španělská než česká“, jak vý
stižně nazval Arne Novák jezuitského kněze Koniáše, horlivě kázal, a to tak přesvědčivě, že z 
jeho kázání odcházeli lidé vytřeštění, zděšení, vystresovaní a ztraumatizovaní, když jim barvi
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tě líčil, jaká strašlivá muka budou prožívat v očistci a v pekle všichni zatracení, kteří u sebe 
přechovávají protestantskou literaturu.

„František Martin Pelcl (1734-1801), historik a profesor české řeči a literatury na Karlově  
univerzitě,  v  mládí  svědek  působení  P.  Koniáše  i  jiných  misionářů,  o  něm svědčil:  »Nic 
nemohlo jeho výmluvnost předčiti a posluchači propukali často v hlasitý pláč, takže se kazatel  
musel ztišiti. Když kázal o posledním soudu, zjevoval se na kazatelně s řetězem kolem krku.  
Dovedl peklo a očistec tak živě a tak strašlivě představiti, že mnozí jeho posluchači, jak já  
sám znám několik případů, se z toho pomátli na hlavě a bylo navždy připraveno o rozum.« 
(Pelcl, F. M.: Boemische, Maehrische u. Schlesische gelehrte 1786, s. 184). Že při misiích za
nechávali jezuité po svých kázáních vždycky tři až čtyři osoby, které se zbláznily, psal Pelcl i  
ve svých pamětech.

Řetěz kolem krku jezuitů ovšem tvoří podle Jiřího Bílého předepsaný doplněk oděvu »kají
cích vyslanců Kristových« (Bílý, J.: Jezuita Antonín Koniáš. 1965, s. 153). Antonín Podlaha a  
Jiří  Bílý také tvrdí,  že drastické výklady o pekle a posledním soudu nejsou nikde v Koni
ášových spisech, zejména ve sbírce kázání Vejtažní naučení (1740). Jiří Bílý dále popírá, že by 
se posluchači P. Koniáše z jeho kázání pomátli, kromě zápisu Františka Martina Pelcla o tom  
nejsou jiné zprávy.

Jenže Koniášova postila Vejtažní naučení je názorným příkladem jezuitských drastických 
výkladů nejen o ďáblech a posledním soudu, ale i o dalších neméně hrůzných jevech, o nichž  
se podrobněji zmíníme dále. Tvrzení Františka Martina Pelcla o lidech, kteří po Koniášově 
kázání přišli o rozum, by nemělo být unáhleně zpochybňováno. Zmíněné Elogium uvádí Koni
ášovo kázání o přísnosti posledního soudu (jež byla u jezuitů častá), kterým pohnul zatvrze
lého hříšníka k pokání, a svědčí o pohnutí, jež mezi posluchači vyvolávala jeho kázání. Toto  
vzrušení se mohlo v některých případech skutečně měnit v určité pominutí smyslů, které P. Ko
niáš i jiní jezuiti potom uklidňovali při zpovědích, a tak dále ovlivňovali psychiku lidí. Vynika
jící svědectví o tom, jak jezuitské prostředky působení na lidi vyvolávaly již po Koniášově  
smrti mezi těmi, kdož jim podlehli, přímo masovou hysterii, přinášejí uvedené zápisy F. Golla  
z  Nové  Paky.  Lidé,  kteří  déle  žili  v  rekatolizační  »barokní«  kultuře,  byli  na  podobné  
dryáčnické způsoby a prostředky jezuitské propagandy a manipulace s lidmi zvyklí a nad nimi  
a jejich následky se nepozastavovali, připadaly jim běžné, samozřejmé. Jiný zážitek vyvolaly u  
mladšího  Františka  Martina  Pelcla,  který  je  hodnotil  v  pozdějším  věku  už  pod  vlivem 
osvícenského myšlení.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 115).

Koniáš se stal přímo ztělesněním pravého poslání Tovaryšstva Ježíšova a jeho díla v čes
kých  zemích v  době  nejhlubšího  temna.  Působil  po  většinu  vlády  Karla  VI.  a  polovinu 
panování  Marie Terezie,  v  době nejhlubšího temna.  Právem může být  považován za  jeho 
živoucí symbol, tak jako jsou Klíč kacířských bludů a svatořečení Jana Nepomuckého pova
žovány za jeho duchovní symboly.  Koniáš je dokonalým obrazem fanatika bezvýhradně od
daného své ideji. Jeho modlou se mu stala nenávist vůči  svatému Písmu – Bibli svaté Kra
lické a vůči evangelické a různé další nekatolické literatuře a jeho chiméra, že svým fana
tismem a osobním asketismem slouží církvi a Bohu. Oběti rekatolizačního teroru chápal jako 
nutné oběti Bohu, jejichž krev smývá jejich vlastní kacířství a plně schvaloval hrdelní trest, to 
jest smrt za „kacířství“.

Měl-li  Koniáš nějaké kladné „humánní vlastnosti“, jako soucit a porozumění s druhými, 
milosrdenství,  přejícnost,  laskavost,  dobrotivost  a  lásku  ke  druhým,  lásku  ke  svobodě  a 
k pravdě,  nezištnost,  dobrosrdečnost a další  podobné vlastnosti,  pak musely být bezesporu 
jezuitsky silně znetvořené. Těžko totiž věřit, že člověk s „humánními vlastnostmi“, jak o něm 
jezuité a jeho zastánci píší, by byl schopen sloužit v jezuitském podsvětí a navíc přesně a bez
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ohledně, fanaticky plnit příkazy svých nadřízených a aktivně se podílet na zvěstvech při kato
lizaci a pronásledování jinověrců a na teroru, který byl příčinou emigrace tisíců utečenců do 
exilu.

„»Napřed bázeň a strach, potom láska a milování pravdy«, tato jezuitská zásada byla pod
le Antonína Podlahy i zásadou P. Antonína Koniáše (Podlaha, A.: Život a působení Antonína  
Koniáše. SHK Vlast 1893, s. 19). Zásadně odmítal svobodu svědomí a možnost, aby věřící  
mohl sám rozhodovat o své spáse, natož svobodně číst Písmo svaté. »Milovník pravdy věří, co  
římští kněží předloží,« (Koniáš, A.: Jediná choti beránkova. Hradec Králové 1733, předmlu
va, s. XII) zdůrazňoval a hřímal, že bloudí ti, kdož »se honosí, že se samým Písmem řídí...  
předstírají, že žádný nad jejich svědomím vládnouti nemá než samé Písmo... Nejsme tedy uči
něni svobodnými,  abychom věřili,  co chceme, ale jsme učiněni služebníky Ducha svatého,  
abychom se v příčině náboženství s ním spravovali... Všeobecná Římská církev je jediná choť  
Kristova,  její  náboženství  je neomylné...  Pročež velice bloudí,  a v tom, že chatrnou pově
domost božského, světského i duchovního práva mají, dokazují všichni ti, jenž za to mají, že se  
každý při své svobodě zanechati má, aby věřil, co se jemu pravdivé býti zdá... Bůh nevyučuje  
skrze písmo, ale skrze církev.« (Koniáš, A.: Jediná choti beránkova. Hradec Králové 1733,  
předmluva, s. 24, 296, 351). Podobné »pravdy« dokazoval jezuitskou demagogií, když např.  
vytýkal evangelíkům, že svou víru před veřejností skrývají, a tak zapírají pravdu: »Poněvádž 
ale vy vírou svou na světlo vyjíti nechcete, jí veřejně před duchovní a světskou vrchností nevy
znáváte, pravdu nečiníte, anobrž činíte zlé, činíte proti Kristu... Neb pokud vaši pokoutnou  
víru za pravdivou máte,  když  ji  před námi zapíráte,  zapíráte  dle vlastního (ač bludného) 
úsudku pravdu. Kristus je pravda, zapíráte tedy Krista, kdo Krista zapírá, není na cestě spa
sení,« (Koniáš, A.: Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamíkající. 1749,  
úvod, s. XXXII) psal v Klíči kacířských bludů. Co se však dělo s těmi, kdož se k veřejnému vy
znávání své víry odhodlali, o tom nehovořil, ač to velmi dobře znal, zejména z opočenských  
událostí, jejichž byl nejen svědkem, ale i účastníkem. Svědectvím o jediné oprávněnosti, neo
mylnosti a samospasitelnosti římské církve mu mj. bylo to, že »tolik císařů, králů a mocnářů,  
větším dílem všecka, vyjímaje malý počet království a krajiny, tolik v duchovním i světským 
stavu moudrých osob, které ovšem nechtí zatraceny býti, s římskokatolickou církví ve všem se  
srovnávají« (Koniáš, A.: Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamíkající.  
1749, úvod, s. XV) (což ovšem neodpovídalo skutečnosti).

...s neústupnými a zásadovými evangelíky neznal slitování. Zdůrazňoval někdy, že »kacíře  
je spíše litovati,« ale zcela schvaloval jejich přísné tresty, včetně hrdelních, byť dodával, že  
jim upřímně přeje, jestli dostanou od panovníka milost. Ale pokud byl trest smrti vykonán, pak  
ho schvaloval a obhajoval. Odpovědnost za něj kladl odsouzeným, kteří si ho svou zatvrzelostí  
přivodili sami. »Když světská vrchnost jiné náboženství krom římskokatolického v své krajině  
trpěti nechce, odporníky tohoto náboženství trestá, pokutuje, vypovídá, gruntu a statku zbavu
je, ano i někdy jakožto obecného pokoje buřiče spravedlivě k hrdelnímu právu potahuje,«  
(Koniáš, A.: Jediná choti s. 283) zdůrazňoval v knize Jediná choti beránkova (1733). Celá  
jedna kapitola se např. jmenuje Trestání kacířství hrdelní pokutou. Mj. v ní píše: »Spasitelné  
bázni to sloužiti má, že takové skrze kacířstvo obecného pokoje rušení podle práva hrdelní  
trest zasluhuje a že již ne jednou takových zbůjných roztržitostí původcové jakož i přísahy své,  
s kterou sou se jediné římské církvi zavázali, rušitelové, v tomto království hrdelní trest na  
sebe skutečně uvalili, čehož patrný příklad v kraji Královéhradeckém asi před 4 léty určitě  
jsme viděli.« (Tamtéž, s. 305-306). Naráží tu zřejmě na smrt myslivce Tomáše Svobody, popra
veného v r. 1728 v Kopidlně. Jinde uvádí jako příklad právem potrestaného kacířství povstání  
českých stavů v r. 1618 a samozřejmě upálení mistra Jana Husa. Odsouzené nazývá »buřiči  
obecného pokoje«, aby vytvořil představu, že nebyli potrestáni z důvodů náboženských, nýbrž  
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politických. Při několika podobných popravách byl osobně přítomen (což Antonín Podlaha,  
Jiří Bílý i Ivana Čornejová zamlčeli).

To byly Koniášovy názory. Jaké byly jeho skutky? »...nedbal na odpočinek, zdraví a na  
život, takže se nezdá být daleko od zázraku, že Otec Antonín, stižený ustavičnými zdravotními  
potížemi, způsobenými dvojnásobnou kýlou, křečemi a velmi prudkými bolestmi hlavy, vládl  
stále tak velkými silami tělesnými, že nezřídka po pět dní měl ohnivá kázání hned německým 
jazykem, hned domácím, na nejrůznější náměty před shromážděním mnoha tisíc věřících a  
vždy vyvolal slzy, nikdy pocit sytosti. Tím neustálým kázáním a námahou bylo často způso
bováno, že ho odnášeli s kazatelny polomrtvého za převelikých nářků posluchačů...

Ke své pokoře připojoval nesmiřitelnou nenávist k sobě samému, která ho hnala k tomu, že  
své tělo zeslabené námahami a chorobami trýznil každodenními dobrovolnými tresty. Upro
střed neustálých povinností věnoval velmi málo času spánku... Když jeho druzi spali, on vě
noval svůj čas rozjímání, četbě a očišťování knih od kacířství.

Požíval jen nejlacinější pokrmy, nepil víno a nikdy také nejedl čerstvé ovoce. Chodil na ve
řejnost v ošumělém oblečení se zanedbanými vlasy a s obuví špinavou od bláta. Byl neustále  
ve válce s přirozenými touhami a hrdinsky ukázal, jak velké snažení vynakládá na jejich zlo
mení. Jednou přišel náhodou na psí mršinu prolezlou červy, a když pocítil příliš velký odpor k  
hnilobnému zápachu, vrhl se na zem a tak dlouho ten strašný zápach sál nozdrami, které se  
tomu zpěčovaly, až jej zcela opustila hrůza z něho. ...Někteří připomínají, že Otec Antonín jel  
po nejživějších pražských ulicích a po slavném mostě na voze určeném k odvozu odpadků.«“ 
(J. Fiala: Temno,..., str. 112 – 114).

Likvidace „kacířských“ knih ohněm však nebyl „fenomén“ jenom samotného Koniáše. Pá
lení a zabavování nežádoucích, cenzurovaných knih prováděla římskokatolická církev ve svě
tě již od svého počátku a ponejvíce od od dob zavedení inkvizice dominikánským řádem. Poz
ději,  jak se  k cenzuře  dostali  jezuité  a  vytlačili  tak  dominikány,  převzal  tuto  inkviziční  a 
cenzurní úlohu jezuitský řád.

V Čechách bylo „pálení kacířských knih časté již od třicetileté války. Arcibiskup Arnošt  
Harrach v patentu z r. 1657 povoloval misionářům jejich četbu, aby mohli lépe bojovat proti  
jejich »bludům«, a ponechával na jejich rozhodnutí, zda tyto knihy uchovají pro vlastní kláš
ter nebo uvrhnou do ohně. Zakladatel Svatováclavského dědictví Matěj Václav Šteyer ve své  
Postile katolické z r. 1691 si stěžoval, že ač církev katolická usiluje vypleniti kacířství, přec  
země česká je jím nakažena, neboť jeho kořeny jsou silné a hluboko tkví v zemi, kacířské knihy  
se rozšiřují, »ačkoliv jich častokráte na fasunky sebráno a spáleno bylo ... není lépe než ta
kové knihy páliti«. Jezuita P. Albert Chanovský, který jako misionář působil v západních a  
jihozápadních Čechách, na Prácheňsku, Plzeňsku, Bechyňsku a Podbrdsku, kde byl vliv refor
mace slabší a práce misionářů proto snadnější, odmítal násilí při provádění rekatolizace - s  
výjimkou zabavování a pálení evangelických knih. Podle jeho životopisce jich spálil nesčíslně,  
»nic nedbaje na žalost a hněv žádného člověka... a jakkoliv jich v tmavých sklepích a skrejších  
schováno bylo, však on je chytře nacházel a k hranici na světlo vydával«. Přehled misionář
ské činnosti v sedmi českých krajích za léta 1706 – 1709 vyčísluje přesně 988 svazků zaba
vených a odevzdaných ohni o velikonočním čase (Ducreux, M. E.: Kniha a kacířství s. 70).

Další zpráva o pálení knih se vztahuje k r. 1714, kdy, jak uvedly Curiense Nachrichten von 
Begenheiten, vydávané Janem Josefem Krausem r. 1719, »v Čechách bylo spáleno něco hu
sitských knih« (Volf, J.: Kdy povstala »Píseň o bludných knihách«? ČČM 1910, s. 152). A po
sléze r. 1717 žádal královéhradecký biskup misionáře, aby přestali s veřejným pálením knih,  
které příliš pobuřuje lid (Ducreux, M. E.: Kniha a kacířství s. 69-70). Pálení ovšem nepře
stalo.  Nadále k němu mohli  misionáři  přikročit  jen se  svolením biskupa, bylo však časté.  
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Zprávy o tom pokračují až hluboko do panování Marie Terezie. Pokud misionáři pálili knihy  
neveřejně, snad souhlas nadřízených nepotřebovali. Četné knihy také zřejmě vzaly za své při  
zrušení Tovaryšstva Ježíšova, kdy knihovny jejich kolejí a rezidencí byly soustředěny v praž
ském Klementinu, kde posílily univerzitní knihovnu; jezuité však při tom ještě stačili spálit  
mnoho starých knih a rukopisů (Čapek, J. B.: Československá literatura toleranční 1781 –  
1861. 1933, s. 43).“ (J. Fiala: Temno,..., str. 123 – 124).

Roku 1798 sepsal jeden z posledních členů zrušeného augustiánského kláštera v Třeboni, 
Akvilín Hrdlička,  do pamětní  knihy třeboňské fary  (Liber memorabilium parochiae Trebo
nensis) o pálení kacířských knih tuto velice zajímavou zprávu:

„»Roku 1740 v měsíci červenci konali v Třeboni misionáři z Tovaryšstva Ježíšova neboli  
jezuité po 12 dní duchovní cvičení svým způsobem v kapli na hradě zbudované z prken s povo
lením kněžny Eleonory ze Schwarzenberga. Ke konci této misie spálili jezuité dva koše kacíř
ských knih, při čemž byla od lidu zpívána následující písnička, která byla za tímto exekučním  
účelem sepsána jezuity:

»Zapalte kacířské bludy, zkazte pekelné obludy.
Spalte pohanskou nevěru, i každou babskou pověru.
Hořiž, hořiž, Jene Huse, ať nehoří naše duše.
Hořiž, Martine Luthere, čert se o tvou duši dere.
Hořiž ty, Jene Kalvíne, ať nás oheň věčný mine.
Hořiž, Philipp, Jarolíme*, ať se s tebou nekalíme.
Hořiž, Jiří Podebradský, zasloužils dvě mastné facky.
Hořiž, hořiž, Jene Žižka, jak v smůle smažená šiška.«

*) Bezpochyby se zde míní Filipp Melanchton a Mistr Jeroným Pražský.
Takové pálení kacířských knih prováděli jezuité na všech místech, kde konali své misie.  

Nejvíce zuřili proti českým knihám, nehledíce na to, zda-li jsou skutečně kacířské. Tyto knihy  
byly od jezuitských misionářů zatracovány již proto, že byly vytištěny v dobách bližších k době 
Jana Husa. A tímto unáhleným způsobem jednání jezuitů byla naše vlast zbavena mnohých pí
semných starožitných památek, čehož dodnes všichni dějepisci velice litují. Proto byly také  
jezuitské misie, ostatně četně navštěvované, potom brzy císařem Josefem II. zrušeny a zakázá
ny.« (Věstník Král. České Společnosti nauk, roč. 1893. VIII. 1–5).“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu...,  
str. 532 – 533).

„Také František Goll z Nové Paky ve svých zápisech uvádí k r. 1766 zprávu o misii s prů
vodem k pálení kacířských knih, při němž se »zpívala písnička ku potupě všech odpadlců od  
víry a kacířů,« mládež pak při pálení přes oheň skákala a provolávala: »Hoříš, Janku Huso,  
Martine Luthere, Kalvíne a jiné sekty jmenujíce.« Další, značně rozšířené znění písně údajně  
zaznamenal v polovině 19. století Josef Šollín, evangelický učitel z Jarošova u Litomyšle a za
slal Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea v Praze, s tím, že tuto píseň zpívali misio
náři 4. července 1763, když pálili bludné knihy. Podle něho celá píseň zněla:

»Zapalte kacířské bludy, zkazte pekelné obludy
spalte pohanskou nevěru i každou babskou pověru.
Nechceš-li ty se škvařiti, bludné knihy hleď spáliti
dokavadž dech tobě slouží, bys nespad v pekelnou louži.
Hořiž, hořiž, Jene Huse, at nehoří naše duše,
hořiž, Martine Luthere, čert se o tvou duši dere.
Hořiž, Cvingle a Kalvíne, ať nás oheň věčný mine
hořiž, Melanchton, Jarolíme, ať se s tebou nekalíme.
Hořiž, Klimente Bosáku, máš viset v pekle na háku,
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hořiž, Jiříku Tesáku, dostaneš od čerta facku.
Ty, Doroto Vokálová, nažer se sejra volova,
a tě, Václave Slováci, roztrhají v pekle draci.
Jdi k čertu, z Šeredína Petře, čert ti dá tabáku z pepře.
Vhoďte tam Jiřího Strejce, ať žere smradlavý vejce.
Hoř, Antoníne Korvíne, hoř, Kubo Petrolíne,
hořiž, Kleichu, Motěšický, máš se v pekle motat vždycky.
Hoř, Špangenbergu, Borovský, ty duší lidských Petrovský,
hořiž, Matouši Konečný, tobě patří oheň věčný.
Hořiž, Tomáši Řešátko, zlá Soběslavských památko,
i též, Štěpáne Teplický, jdi do čertovy kapličky.
Vhoďte do pekla Dykasta, ať se tam ohně nachlastá,
svařte tam Jakeše Víta, ďábel ho hřeblem přivítá.
Philadelpha, Straněnského, Achillisa Berounského,
spalte Matěje Korvína, dejte mu smolného vína.
Ty pekelný luciáši, s Michalem Zachariáši,
s Peškem, Krinitem, Bruncvíku, nažer se pekelných fíků.
Hořiž, Filipe Kegeli, koštni kyselého zelí,
ať vás žere sirný plamen s bludnými knihami, Amen.«
(Píseň přetiskl Zíbrt,  Č.: Josef Šollín, sběratel knih staročeských pro Museum. Časopis  

Českého museum 1907).“ (J. Fiala: Temno,..., str. 125 – 126).
Jména uvedená v písni představují hlavní osobnosti evropské reformace a přední evange

lické spisovatele. Z jezuitské písně jednoznačně čiší nenávist, surovost, krutost, tyranie, zloba, 
pomstychtivost a záliba v hororových a drastických scénách z pekla a při zatracení – vpravdě 
charakteristické vlastnosti ducha a obrazotvornosti jezuitského řádu.

„Za skladatele písně byl považován jeden z nejhorlivějších misionářů, jezuita P. Matěj Tře
bický, o němž vypověděl již známý Jiří Prokeš: »Jest podivné, že ten, jenž tuto píseň složil a  
zavedl, Matěj Třebický, jezuita, r. 1731 hned v den svých jmenin hrozně zahynul, přišed již ně
jaký čas před tím o smysle, takže musel býti svázán řetězem, při čemž ustavičně křičel, že již v  
pekle hoří a úzkostí jazyk daleko vyplazuje.«“ (J. Fiala: Temno,..., str. 127). Jezuité a jejich 
přátelé to ovšem v dnešní době aktivně popírají spekulujíce přitom, že jde dokonce o histo
rický podvrh od evangelických spisovatelů. Římští katolíci jako T.V. Bílek či A. Hrdlička by 
však sotva do svých historických spisů implantovali duševní tvorbu protestantů jako výplod 
římskokatolického ducha. Pokud Bílek cituje Hrdličku, pak se s ním přinejmenším shoduje v 
tom, že se píseň při pálení knih pod taktovkou jezuitů skutečně zpívávala. Zajímavý je také 
postřeh, jaký přináší historik Fiala ohledně rafinované psychologické propagandy jezuitského 
ducha na srdce mladých školáků:

„Píseň i v oné krátké podobě zapsané Akvilínem Hrdličkou představuje vrchol »barokní« 
poetiky pekla, ďábla a zatracení ve věčném pekelném ohni. Pokud se zpívaly její další sloky,  
měly posluchačům lépe vtisknout v paměť jména nebezpečných kacířů, jejichž myšlenek a knih  
se měli věřící zvláště varovat. Představovala jakýsi zhuštěný, zbásněný a zhudebněný Klíč ka
cířských bludů. Planoucí hranice knih pak názorně předváděly, co se děje s jejich spisovateli  
v posmrtném životě a co očekává ty, kdož by se opovážili jejich spisy číst nebo jen zatajit, že je  
vlastní jejich sousedé či rodiče. Mládeži a školním dětem, které takové veledílo protirefor
mační poezie zpívaly, měla být tato trapná záležitost – pokud nepocházely z evangelických ro
din – i zábavou a povyražením, a tím silněji na ně zapůsobit. Pálení knih a píseň při něm zpí
vaná poskytovaly i názorný návod, jak se chovat k bližním, kteří by si dovolili mít jiný názor  
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na cestu k vlastní spáse a pochybnosti o jejím jezuitském výkladu.“ (J. Fiala: Temno,..., str.  
128 – 129).

I když jezuité vydávaly mnoho energie a síly na vyslídění  protestantských knih a zvláště 
Biblí a kancionálů, ale i starých předbělohorských tisků nebo „špalíčků“ evangelické literatu
ry pašovaných z okolních protestantských zemí, přesto bylo stále ještě mnoho původních knih 
schováno a navíc mnoho nových knih přicházelo ilegální cestou z exilu. Jezuité sami dobře 
věděli, že tato jejich nechvalně proslulá činnost je sysifovská, nikdy nekončící „povyražení“. 
Tam, kde zabavili knihu, byly zakrátko knihy dvě. V letech 1714 – 1715 byly například v celé 
královéhradecké diecézi zabaveny jen 44 knihy, ale již roku 1717 jezuitský kněz M. Třebický 
podle vlastního hlášení zabavil a spálil v pouhých čtyřech osadách 130 knih. V roce 1735 bylo 
v celých Čechách zabaveno 3 000 knih.

Proto „úřady hledaly další  prostředky k jejich sledování,  vyhledávání, zabavování. V r.  
1725 ustanovil královéhradecký biskup vedle misionářů dalších sto osob (zřejmě světských 
úředníků),  které měly dozírat  na lidi  šířící  zapovězenou četbu.  Po knihách pátrali  i  vrch
nostenští úředníci a rychtáři. Čas od času (v r. 1730, 1733, 1734, 1735) se prováděly tzv.  
generální prohlídky, při nichž držitelé knih měli předložit k prohlídce všechny knihy farářům.  
Podezřelé byly vyžádány a odevzdány na biskupství, nezávadné ponechány majiteli. P. Jakub  
Firmus navrhoval, aby občas byla vyhlášena zvláštní amnestie na držení zakázaných knih,  
jejichž majitelé je mohli beztrestně odevzdat úřadům. Výsledky zřejmě nebyly valné, o něja
kém všeobecném »dobrovolném« odevzdávání knih sotva mohla být řeč,  misionářům a fa
rářům nezbývaly než osvědčenější násilné prostředky.

Po vystoupení evangelíků na Opočensku začaly úřady v přístupu k zakázaným knihám kolí
sat. Podle nařízení habsburské vlády již nesměly být knihy páleny, ale měly se odevzdávat na 
biskupství (Podlaha, A.: Úřední jednání konzistoře pražské ve příčině jinověrců v Čechách v  
l. 1730-1747. SHK Vlast 1897, s. 98). Ale knihy se pálily dále, veřejně i neveřejně, uvedli jsme  
případy z r. 1751 a 1766. Pálení knih bylo zdůvodňováno také tím, že se zabavené knihy někdy  
vracely evangelíkům zpět. P. Koniáš např. jednou odevzdal knihy jezuitské koleji v Hradci  
Králové ke spálení, avšak klášterní topič příkaz nesplnil a rozdával knihy tajně evangelíkům,  
kteří po přiznání náboženské tolerance doznali faráři v Probluzi, že díky tomu udržovali svou  
víru a pak se k ní veřejně přihlásili (Neumann, A. A.: Prostonárodní náboženské hnutí dle  
dokladů konzistoře královehradecké. 1931, s. 71-72). Pálením knih se misionáři také bránili  
nařčení, že s nimi potajmu obchodují.

Lidé však nepřestávali své knihy bránit – trpně i činně. P. Antonín Koniáš nebyl jediným,  
kdo to pocítil na vlastní kůži. Útoky proti slídilům byly častější a někdy k nim docházelo i na  
veřejnosti. V r. 1749 přišel do Teplé P. Václav Flugbail, aby na místním trhu prohlédl krámky  
prodavačů knih. Již v prvním však byl přivítán přívalem nadávek a pohrůžek a byl by snad i  
ztlučen, kdyby s hanbou neuprchl, přesto, že měl s sebou muže, kterého mu dal primas města 
ku pomoci. Jindy P. Vít Vojtěch Šantl potkal v lese u Dobřeně na Kolínsku lovce, jemuž z ran
ce vykukovala kniha.  Misionář knihu vytáhl a začal lovce vyslýchat,  ten však praštil  jeho  
sluhu a zmizel v lese (Podlaha, A.: Z dějin katolické reformace ve století XVIII. SHK Vlast  
1903, s. 168n. 1905, s. 119).

Dochovaly se zprávy o nejrůznějších úkrytech, které evangelíci pro svůj duchovní pokrm a  
útěchu vymýšleli. Ve včelínech byly knihy nejen schovány, ale mohlo se v nich i nerušeně číst  
pod rouškou včelařské práce. Za skrýš posloužily i vydlabané trámy. V takovém např. v r.  
1755 ve Svratouchu u Hlinska přechovával bibli pekař Josef Kostelecký, který si pro ukrývání  
knih nechal také zhotovit zvláštní škopek s dvojitým dnem. »Kdyby skrejše a sklepy, truhly a  
almary, kdyby komory a špejchary mluviti mohly, ukázaly by nám několik dílů pikhartských  
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zapovězených biblí,« stěžoval si  P.  Koniáš v spise Zlatá neomylné římskokatolické pravdy  
denice. »Kdyby se všechny došky rozpadnout, všechny snopy slámy zrozvázovati měly, vypadly  
by z nich postily Jednoty bratrské. Ještě u mnohého hospodáře v posteli pod hlavou neb pod  
slámou odpočívá postila Jana Husi, postila Slováciusova neb Spangenbergerova, povaluje se 
po nebesích postila Žalanského, zastrčená jest na polici summarie, v truhlíku vězí kancionál  
Emanuela Klimenta Bosáka...« Jindy uváděl příklad, jak u jednoho evangelíka nalezl velmi  
oblíbenou a rozšířenou Postilu mistra Jana Husa ukrytu ve vydlabaném špalku na štípání dří
ví. Evangelíci byli v ukrývání knih velmi vynalézaví, jezuité však bohužel neméně zběhlí a  
houževnatí v jejich vyhledávání. Ukrytá a zapomenutá kniha někdy přivedla náhodného nález
ce k evangelické víře, o níž dříve celkem mnoho nevěděl – např. Jiří Matějsek ze Slatiny, v r.  
1734 vyslýchaný pro kacířství, nalezl při pastvě dobytka ve vrbě malý kancionál, s nímž se  
pak zúčastnil shromáždění evangelíků (Podlaha, A.: Examina podezřelých z kacířství v letech  
1732-1734 v Dobrušce. SHK Vlast 1897, s. 122). Někdy se za podobnou »náhodou« mohla  
skrývat ochrana před nařčením, že odhalený čtenář ve skutečnosti knihy záměrně ukrýval.

A byly další prostředky k zabezpečení knižního pokladu evangelíků před nenechavými zra
ky jezuitských slídilů. P. M. Třebický bohužel »při své dlouholeté praxi přišel na obratný způ
sob nalezení zapovězené literatury. Knihaři sektářům naklonění totiž vázali nekatolické knihy 
do jednoho svazku s knihami katolickými, takže nezasvěcený člověk mohl snadno považovati  
celý svazek za katolický.« P. J. Třebický pak vymohl u vrchnosti zákaz takového vázání knih a 
provedl šťáru v domech několika knihařů, jež podezíral, že knihy nejen vážou, nýbrž i pro
dávají. Dva podezřelí z Náchodska nevyčkali jeho příchodu a prchli před ním do ciziny, jeden  
s sebou vzal svůj celý tajný sklad knih (Neumann, A. A.: Prostonárodní náboženské hnutí s.  
68, 69).“ (J. Fiala: Temno,..., str. 129 – 131).

„Výsledky jezuitského tažení proti kacířským knihám, které postihlo především a v naprosté  
většině  české  spisy,  byly  tragické.  Byla  značně  poničena  a  zúžena  česká  knižní  zásoba.  
Zmenšila se znalost staršího českého písemnictví a byly narušeny souvislosti kulturního vý
voje. Poklesla znalost a potřeba čtení. Lidé, kteří dovedli číst a projevovali zájem o četbu, se 
stávali podezřelými z kacířství. Zato ti, kteří číst nedovedli, byli považováni za dobré katolíky  
(Např. Ducreux, M. E.: Kniha a kacířství Sborník Česká literatura doby baroka. 1994, s. 65,  
66). Bylo omezeno šíření humanistických myšlenek, snášenlivosti a tolerance podle evange
lických  spisů.  Pokud  jezuité  nepronásledovali  a  neničili  jen  české  knihy,  je  třeba  znovu  
podotknout, že německých byla nemenší škoda.

Ale nešlo jen o tyto ztráty. Zvyšovala je i okolnost, že se spisy zatracených autorů nemohly  
znovu tisknout a šířit, stejně jako nemohly vznikat nové, jež by navazovaly na jejich odkaz.  
Nemohly se překládat, vydávat a šířit knihy a myšlenky humanistických myslitelů protestant
ského západu a severu ani spisy osvícených římských katolíků.

Význam a dosah těchto škod je však stále snižován. Podle Jiřího Bílého veřejné pálení knih  
představovalo jen krátkodobou praxi, prováděnou na některých místech asi od r. 1714 do r.  
1732, kdy je pražské arcibiskupství zakázalo; pak se prý praktikovalo jen výjimečně při závě
ru některých misií (Bílý, J.: op. cit. s. 185). V každém případě přinášelo jakékoli pálení knih,  
veřejné či neveřejné, schválené či neschválené arcibiskupem, jenom kulturní a morální škody,  
trvalo více než sto padesát let a bylo jedním z nejpodstatnějších projevů temna.

Velmi rozšířenou námitkou proti kritikům temna je okolnost, že misionáři dávali věřícím za  
pobrané evangelické knihy jiné, římskokatolické. To nemění nic na tom, že šlo o hrubý zásah  
do svědomí a soukromí lidí, kteří chtěli číst ve svých knihách to, co je těšilo a zajímalo, a byli  
o to násilně připraveni. Jezuité i jiní misionáři jsou také chváleni za to, že ne všechny pokra
dené knihy spálili, nýbrž část uložili v knihovnách zakázaných knih (libri prohibiti), a tak »za
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chránili« i několik vzácných spisů, jež už nejsou odjinud známé. Jiří Bílý při tom opakuje 
mylný názor Jana Ignáce Hanuše, že »z vážnějších knih cenu trvalou majících, neschází nám 
téměř žádná.» (Tamtéž, s. 160).

Jenže knihy »bezpečně« uložené v jezuitských knihovnách byly vzdáleny od svých čtenářů a  
nemohly plnit své poslání, už to byla opět kulturní ztráta. A pokud násilná protireformace zni
čila téměř všechny výtisky některé knihy a jeden nebo dva jezuité uchovali, pak to byla po
divná »zásluha«. Sotva bylo třeba chránit knihy před evangelíky, kteří si jich vážili a v jejichž 
rukou by  byly  mnohem lépe  uchovány.  Podstatně  jinak,  mnohem lépe  by  vypadala  česká  
knižní zásoba, kdyby zůstaly zachovány jen knihovny bratrských sborů, krutě rozehnaných po  
třicetileté  válce.  Nakonec  se  evangelických  knih  pronásledovaných  P.  Koniášem  do  sou
časnosti  zachovalo  (i  mimo  klášterní  knihovny)  přece  jen  více  nežli  jeho  vlastních  spisů  
(Hanuš,  H.:  České postily,  s.  266).  To se  týká i  mnohých dalších protireformačních kato
lických spisovatelů, např. z 22 vytištěných prací jezuity P. Jiřího Plachého – Fera (1594 až  
1655), ředitele jezuitské tiskárny a knihovníka v Klementinu, se ztratily všechny až na dvě 
(Bílý, J.: op. cit. s. 165). O římské knihy nebyl takový zájem jako o evangelické, jejich majite
lům na nich příliš nezáleželo. Pokud však Jiří Bílý tvrdí, že z vážnějších knih neschází téměř  
žádná, není to pravda. Uváděli jsme příklad spisů Erasma Rotterdamského. V Koniášově Klí
či jsou záznamy o 124 knihách nedochovaných a jinak nedoložených; kolik a jakých zmizelo  
bez záznamů či jiné stopy, nevíme.

Jiří Bílý dává za pravdu osvícencům ze sklonku 18. století, kteří vyslovili politování nad  
zkázou knih spálených misionáři. Vytýká jim však, že neměřili stejným metrem ničení klášterů  
a rukopisů husity, ztrátu památek zničených nebo uloupených ve třicetileté válce švédskými  
vojsky a maření knihoven při rušení klášterů Josefem II. (Tamtéž, s. 190). Zajisté je škoda  
knih zničených při jakékoli příležitosti – ve válkách, revolucích (k nimž můžeme do určité míry 
přiřadit i josefinské reformy s rušením nadbytečných klášterů). Války a revoluce bohužel mají  
mnoho záporných průvodních jevů, k nimž patří i zkáza některých kulturních statků. Války, jež  
připomíná Jiří Bílý, však byly namnoze vyvolány rozpínavostí římské církve, její touhou po  
světské moci a nutností obrany proti tomu. Husitská revoluce i josefinské reformy (revoluce  
shora), přinesly přes nesporné škody, jež je provázely, především zásadní společenské změny,  
jež byly pokrokem a vytvářely i lepší podmínky pro celkový rozvoj kultury (za Josefa II. vyšlo  
mnohem více českých knih než kdykoli dříve). A škody na knižní zásobě, ke kterým přece jen  
došlo, nebyly výsledkem záměrné snahy soustavně ničit a potlačovat písemnictví protivníka,  
jako tomu bylo u římské církve a jezuitských nástrojů její barbarské kulturní politiky. Nadto  
římská církev ničila evangelické knihy v dobách celkového míru, kdy v řadě protestantských  
zemí  vycházely  bez  potíží  římskokatolické  knihy.  Balbínova legenda o  Janu Nepomuckém 
mohla být vydána v tzv. bolandistické sbírce životopisů svatých v Amsterodamu, v protestant
ském Nizozemí, kde vydával své spisy i J. A. Komenský. V každém případě byly reformace a  
josefinismus pokrokem, zatímco cenzura P. A. Koniáše a jemu podobných v českých zemí zů
stávala projevem a oporou kulturní i politické reakce, což bylo zřejmé i českým osvícencům a 
skutečným vzdělancům od Josefa Dobrovského po Tomáše Garriguea Masaryka a další.“ (J.  
Fiala: Temno,..., str. 141 – 143).

K názvu TEMNO a k tomuto celému tragickému období v dějinách českého zápasu o svo
bodu svědomí a vyznání píše vynikající historik Jan Fiala ve svých knihách „Hrozné doby 
protireformace“ a „Temno, doba Koniášova“ následující vysvětlení:

„»To nebylo naší vinou, že jsme se po velké katastrofě českých dějin (a tou katastrofou jest  
pro všechnu další budoucnost bitva na Bílé hoře) dostali pod vládu neosvíceného absolutis
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mu«, napsal Jaroslav Goll, který tento absolutismus dále označoval jako »mrtvo«, »polospá
nek«1 či nejvýstižněji »hrozné doby protireformace«2 (podtr. J. F.).

Tento »neosvícený absolutismus« či »hrozné doby protireformace« po Bílé hoře bývají v 
obecném povědomí považovány za  dobu temna, dobu před německou okupací za druhé svě
tové války nejtěžší a nejhorší.3 A obdobně je hodnotí většina českého dějepisectví. »Když roku  
1670 kmetný Jan Ámos Komenský položil v Amsterodamě k věčnému odpočinku unavenou 
hlavu vyhnancovu, rozprostíraly se nad jeho pokořenou a umlčenou vlastí temnoty (podtr. J.  
F.), jež nemají sobě rovných v dějinách vzdělaných národů.4 psal např. Arne Novák. Podle Ja
roslava Golla si nelze představit Čecha kterékoli politické strany, jenž by při vyprávění o tom,  
co následovalo po Bílé hoře, mohl zůstat klidným a chladným a spokojil by se s pouhým vy
světlením, jak tyto věci přišly.

Žel  najdou  se  však  i  takoví  Čechové,  kteří  nad  pobělohorskou zkázou  nejen  zůstanou  
klidnými a chladnými, ale dokáží ji navíc omlouvat nebo přímo popírat. Snadným »důkazem«  
pro  popírání  převažujících  záporů  neosvíceného  absolutismu  jim  má  být  pojmenování  
»temno« jako prý nevědecké. Např. Pavel Bělina tvrdí o pobělohorském období, že to »byla...  
doba jako každá jiná, která měla své stinné i světlé stránky« a že »je absurdní, aby pojem z  
historické beletrie... se dostal do vědecké terminologie«.5 Jenže pojem »temno« (jenž celkem 
odpovídá  představě  neosvíceného absolutismu)  naprosto  nemá  původ  v beletrii.  Temnou 
dobou, temnotou, dobou temnot, temnem nazývala náboženský teror a kulturní úpadek po Bílé  
hoře  politická  a  vědecká  publicistika  počínajíc  již  Janem Amosem Komenským,  na  »nej
tmavější papeženstvo«, v němž byli nuceni žít, si r. 1735 stěžovali krutě pronásledovaní čeští  
evangelíci v pamětním spisu Sboru evangelických knížat na říšském sněmu v Řezně. Rovněž  
osvícenská věda hovořila v podobném smyslu. »Naši klasicisté na konci 18. století (Dobner,  
Procházka, Dobrovský) užili... pro úpadek latinského jazyka a stylu konce 17. a většiny 18.  
století termín tenebrae (= temno). Toto označení se později přeneslo i na kulturu národní«.6 Z 
politických prací připomínáme známou Knihu Josefovu, vydanou česky r. 1784 V. M. Krame
riem, ostře zaměřenou proti »dnům kruté temnosti«, »tmám«, »temnotám« a p. předchozího 
období. A s představou temna se shodují i jiná pojmenování, jichž užili pro pobělohorský úpa
dek další  historici  – uvedené »hrozné doby protireformace«, »mrtvo«, »polospánek« Jaro
slava  Golla,  »nejhlubší  politické  a  sociální  ponížení  českého  národa«,  (Antonín  Rezek),  
»doba ponížení a úpadku« (Josef Pekař) ap. Další závažnou námitkou proti označení pobělo
horského období jako temna má být skutečnost,  že období neosvíceného absolutismu bylo  
současně (a celkem náhodně) i  dobou baroka, nesporného rozmachu umění  výtvarného –  
stavitelství, sochařství, malířství – a převážně i hudby. Např. proti »liberalistickému odsudku  
doby barokní«, jímž by bylo označení temno, vznášel r. 1937 ve stati o baroku a Josefu Peka
řovi námitky Zdeněk Kalista7 a nověji třeba Ivana Čornejová, která např. tvrdí, že »po celá 
desetiletí se naše historiografie bránila plnohodnotnému zařazení pobělohorské epochy do  
našich dějin, takže se dnes nikdo snad ani nediví, že se oné době říká doba temna«.8

Podobné názory, časté již mezi oběma světovými válkami a dnes se opět hlasitě ozývající,  
jsou však vědecky velmi nepřesné. »Jednostrannost tehdejšího studia baroka«, psal o mezivá
lečném období František Kutnar, »byla v tom, že formální vyspělost kultury vyšších sociálních  
vrstev i jímavá primitivita lidové kultury zastíraly mnohým badatelům tvrdou hospodářskou a  
sociální skutečnost a stíny pověrčivé mentality lidu a... fenomen baroka nebyl chápán a vyklá
dán ve své strukturální celistvosti«.9 Práce vědeckých historiků, kteří – řečeno obdobou slov 
Františka Kutnara – chápou a vykládají fenomen baroka v jeho strukturální celistvosti, však  
nenazývají  temnem baroko, nepovažují  pobělohorskou dobu za  dobu temna proto,  že byla  
dobou  baroka,  ale  proto,  že  byla  »hroznou  dobou  protireformace«,  »dobou  ponížení  a 
úpadku«, na nichž se přední měrou podílela nucená změna náboženství většiny obyvatelstva  
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Čech a Moravy, které se hlásilo k různým evangelickým vyznáním, ale po Bílé hoře se muselo  
státi římskými katolíky.

Temnem byla tato protireformace a její vesměs naprosto záporné sociální, politické a kul
turní následky a souvislosti. Někdy se uvažuje o vhodnosti názvu protireformace, který prý ne
odpovídá procesu náboženské obrody římskokatolické církve a přisuzuje mu záporné rysy.10 

Starší české dějepisectví někdy užívá název katolická reformace11 jako opak reformace protes
tantské. Antonín Kratochvil, jemuž je protireformace příliš pejorativní, doporučuje název ka
tolická reforma.12 V českých podmínkách po Bílé hoře je však nejvhodnější hovořit o násilné 
rekatolizaci, pro niž by se zvláště hodilo výstižné označení Josefa Pekaře katolicko románský 
náboženský fašismus.13 Pekař ovšem tímto fašismem nemínil jen pobělohorskou rekatolizaci  
českých zemí, ale protireformaci vůbec.

Pobělohorská rekatolizace v Čechách a na Moravě nebyla ovšem jedinou temnou stránkou  
v dějinách náboženství, které se také neomezovaly jen na jejich starší období. Po porážce  
demokratické revoluce v letech 1848 – 1849 např. vydali římskokatoličtí biskupové habsbur
ského soustátí společný pastýřský list, v němž zavrhovali požadavek občanských práv, poli
tických svobod a rovnoprávnosti národů jako vzpouru proti Bohu. Tomáš G. Masaryk měl  
jako mladý učitel potíže s maminkami svých žáků, které na něj poštval děkan, protože si dovo
lil vyučovat, že se země točí kolem slunce. A když r. 1907 přicházel na evangelické Valašsko,  
aby zde s pomocí sociální demokracie kandidoval (a zvítězil) ve volbách do Říšské rady, vy
stavili proti němu římskokatoličtí kněží v příborském kostele monstranci s Tělem Páně, v níž  
měl být ukryt sám Bůh. Leč marně – hlasy dělnických a evangelických voličů byly silnější...  
atp. Násilná rekatolizace po Bílé hoře však byla pro svůj mimořádně zhoubný vliv na vývoj  
českého národa temnem zvláštní závažnosti.

Ale temno jako jev – násilná rekatolizace – se plně nekryje s temnem jako dobou, bylo by  
nesprávné nazývat celé pobělohorské období od Bílé hory do vydání tolerančního patentu  
(1620 – 1781) dobou temna, která zahrnuje jen určitý úsek – od druhého desetiletí 18. století  
zhruba do jeho šedesátých let. Teprve nyní, sto až sto padesát let po Bílé hoře, dosáhl největší  
hloubky hospodářský, sociální, politický a kulturní úpadek Čech a Moravy, provázený nejkru
tějším duchovním útiskem a zesíleným pronásledováním evangelíků, jaké už ve většině evrop
ských zemí byly nepochopitelným přežitkem. Nejhlubší temno 18. století vyžaduje zvláštní po
zornost a zpracování v samostatné knize, tato práce se zaměřuje na dobu a okolnosti, které  
mu předcházely, tj. vrchol české reformace před Bílou horou a hroznou dobu protireformace  
od Bílé hory do konce vlády Josefa I. v roce 1711, kdy – podle Františka M. Bartoše – »není v  
Čechách ještě dosti temna«.

...Jiní  historici  (jichž se týká kritika Františka Kutnara) však převažující temné stránky  
»hrozné doby protireformace« přehlíželi nebo zkreslovali, aby baroko využívali mj. k jejich  
popírání či obhajobě (např. Vilém Bitnar, Josef Vašica).

...Temno,  násilná rekatolizace českých zemí, je špatnou stránkou v dějinách římskokato
lické či římské církve. Nebylo by ji třeba přespříliš připomínat a rozvádět, bohužel tato církev  
se  s  ní  stále  nedokázala  dostatečně  vyrovnat,  přes  určité  náznaky  v projevech  některých 
církevních činitelů. Jiné skutečnosti však vyvolávají pochyby o jejich upřímnosti a o tom, že  
všichni činitelé a příslušníci římskokatolické církve jsou schopni a ochotni toto případné vy
rovnání přijmout, i když o poctivosti a dobré vůli mnohých z nich nechceme pochybovat.

V ještě poměrně nedávné době římská církev násilnou rekatolizaci, v souladu s učením o  
své neomylnosti a samospasitelnosti, jednoznačně obhajovala jako nutné opatření, které při
vedlo pobloudilé lidi k jedině správné víře, bez které není spásy. Tento názor vyjadřovaly i  
práce církevních historiků, kteří  se rekatolizací zabývali,  zejména P. Antonína Podlahy, P.  
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Josefa Svobody a P. Augustina Aloise Neumanna, s nimi se shodovali i někteří badatelé v ob
lasti  barokního  umění  a  písemnictví,  např.P.  Josef  Vašica  či  ing.  Vilém  Bitnar.  Dalším  
projevem blahodárnosti  násilné rekatolizace podle nich mělo být dosažení obnovy jednoty 
českého  národa,  rozděleného  reformací  a  roztříštěného  do  množství  různých  církví  a  ná
boženských směrů. Tak např. obhajuje protireformační teror Vilém Bitnar a uzavírá: »prame
ny obrody českého národa vyvěrají z časů protireformačního baroka, zformovaného jezuitskou  
snahou nábožensky sjednocovací. Přesto není řeholního řádu, který by byl českým národem 
tak nenáviděn, jako jezuitský. Byli to však oni, kteří chaotické české duši dali v protireformaci  
určitý tvar, vnutili jí drahocenný dar jednoty světového názoru, vtiskli jí řád ideové architek
tury. Jejich výchovné gesto bylo mnohdy kruté a velitelské. Takové, jakým uzdravuje lékař,  
zdánlivě  bezcitný,  rychle  a  jistě  chorobu,  ohrožující  život  člověka.  Toto  nutné  násilí  cítil  
ovšem tehdejší český člověk intenzivně, a cosi z rmutu těžkých chvil přerodu zůstalo mu v duši  
atavisticky až podnes. Ale právě v úzkostech dnešku lze býti spravedlivým: idea jednoty není  
dědictvím zavržení hodným!«24 Další tvrdili, že akt přeměny náboženství byl aktem národní  
očisty (Zdeněk Kalista), že katolizací se odstranila rozpolcenost českého národa ap. Takové  
názory jsou zcela nezastřeným projevem totalitního smýšlení – otevřenou obhajobou či poža
davkem jednoty (ve skutečnosti vnější uniformity) myšlení prosazené ve jménu nějaké »vyšší  
ideje« (ve skutečnosti v zájmu pochybných sociálních a politických sil) bezohledným násilím a 
potlačením lidských práv, zvláště svobody svědomí. Taková »barokní« idea »jednoty«, tato  
černá totalita (»katolicko románský náboženský fašismus«) je myšlenkou a dědictvím stejně  
zvrhlým a zavrženíhodným jako totalitní pseudojednota rudá. Nebylo náhodné, že mnozí z ob
divovatelů  protireformačního  baroka  (Vilém Bitnar,  Jaroslav  Durych)  byli  současně  i  ob
divovateli a stoupenci pravicových diktatur a autoritativních režimů, pokud byly ve shodě s  
římskokatolickou církví (např. v Itálii, Rakousku, ve Španělsku).

Ne všichni katoličtí církevní a političtí činitelé však vyznávali podobně reakční stanovisko  
a  mnozí  přijali  zásady  politické  demokracie,  jež  římská  církev  dříve  odmítala.  Ve  druhé  
polovině 20. století změnila tato církev i svůj postoj k otázce lidských práv a na II. vatikán
ském koncilu r. 1965, kde konečně přijala zásadu svobody svědomí, pražský arcibiskup kardi
nál ThDr. Josef Beran prohlásil za chybu církve upálení Mistra Jana Husa i okolnost, že část  
českého národa (ve skutečnosti se jednalo o jeho naprostou většinu, prakticky téměř o národ 
jako celek) byla po Bílé hoře přinucena změnit náboženství,25 tj. stát se proti své vůli a v roz
poru se svým svědomím římskými katolíky. A 13. června 1994 přímo nejvyšší představitel této  
církve, papež Jan Pavel II. ve zvláštním memorandu a v projevu před kolegiem kardinálů pro
hlásil, že by církev měla mít odvahu a přiznat »temnou (podtr. J. F.) stránku své historie«, za 
kterou považuje náboženské války, inkviziční tribunály a další porušování práv osobnosti.26 

Čestné doznání a výzva, s nimiž však nejsou v souladu některé další projevy a skutky.
V České republice, kde temné stránky historie římské církve působily zvláště neblaze a po  

Bílé hoře přežívaly přespříliš dlouho, působí rozpaky, jestliže tato církev oslavuje nositele,  
představitele  a  symboly tohoto temna (Jana Sarkandra,  Jana Nepomuckého) a snaží  se  z  
jejich oslav činit celonárodní záležitost hrazenou z veřejných prostředků. Trapné jsou snahy 
některých katolických publicistů (provázené hrubým zkreslováním dějin) podobně jako Vilém 
Bitnar obhajovat a schvalovat násilnou rekatolizaci. »Rekatolizace nebyla pouze regresívním 
prvkem v naší historii, ale byla i přínosem«, protože »očišťovala od nánosu nejrůznějších po
věr a sekt« a »neúnavná práce misionářů měla jediný cíl: dokázat a objasnit životaschopnost  
katolicismu... jezuité tím dávali najevo, že víra sama je dostatečně silná. Je věcí myšlení a  
svědomí a není třeba ji přinášet bodáky«, tvrdí docela vážně P. Alois Kánský v (naprosto di
letantské) brožuře Páter Antonín Koniáš,27 vydané Ústavem vzdělávání učitelů (!) r. 1991. A 
podobně schvaluje v  Katolickém týdeníku  (32/1990) rekatolizační teror PhDr. Teofil Ušák s  
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tím, že »církev měla a má právo bránit své učení před bludy« a že pálením kacířských knih  
bojovala za jednotu věřících v Čechách, za mír mezi nimi, proti bratrovražedným válkám a  
krveprolití (!).

Jiní už se obhajovat rekatolizační násilí neodvažují, doznávají, že bylo chybou, ale oslabují  
vinu církve na něm tvrzením, že se za ně církev omluvila, že se podobného násilí dopouštěla i  
druhá strana, že nucená změna víry se uskutečňovala podle protestantské zásady »koho země,  
toho i víra« prosazené r. 1555 na sněmu Svaté říše římské a že náboženská nesvoboda byla v  
17. a 18. století běžná ve všech zemích, i protestantských. Bohužel podobná hrubě zkreslující  
tvrzení nešíří jen druhořadí publicisté, ale i odpovědní představitelé římskokatolické církve v  
České republice. »Jedna i druhá strana by se měla distancovat od způsobu našich předků, kte
ří prostě zastávali zásadu: ‚čí vláda, toho náboženství‘. Měli bychom dnes prohlásit, že veške
rá násilná evangelizace a veškeré pronásledování uvnitř církví bylo špatné. Samozřejmě je  
třeba být citlivý k tehdejší době. Tehdy neexistovala lidská práva a svobody a my nesmíme 
pokrytecky přenášet naše měřítka do minulosti«, tvrdil např. pražský arcibiskup kardinál Mi
loslav Vlk počátkem ledna 1995 na setkání s novináři,28 kde přešel tak závažné skutečnosti, že  
v reformačních českých zemích před Bílou horou zásada »čí vláda, toho náboženství« nikdy  
neplatila, ale každý měl právo, aby vyznával, jakou víru chtěl. Podobné nepravdy jako kardi
nál Vlk vykládá i prezident České křesťanské akademie P. Tomáš Halík.29

Podobné názory nejsou jen pouhým omylem či neznalostí. Vždyť o těchto otázkách je řada  
zasvěcených prací, jež přinášejí hodnověrné údaje svědčící o pravém opaku těchto tvrzení.  
Pozoruhodný je nejnovější sborník »Problém tolerance v dějinách a perspektivě« (red. Milan 
Machovec)30, jehož autoři znovu zdůrazňují a novými doklady potvrzují známou skutečnost, že 
po husitské revoluci se reformační české země těšily náboženské svobodě, jaká dlouho měla 
málokde obdoby, vztahovala se na všechny vrstvy, i poddané, leč byla po vítězství Habsburků 
a římské církve na Bílé hoře vystřídána tvrdým církevním násilím, jaké se už jinde v 17. a zej
ména v 18.  století  stávalo přežitkem (a mezinárodní  ostudou habsburských panovníků).  A 
podobně v Dodatcích k »Malým církevním dějinám«  Augustina Franzena (1992) katolický 
církevní historik Bedřich Smékal oceňuje velkou náboženskou svobodu reformačních českých  
zemí a duchovní život českých evangelíků, jenž byl bohatší, nežli se dříve soudilo, a doznává:  
»České stavovské povstání proti Habsburkům skončilo porážkou na Bílé hoře. Habsburkové  
mohli ve svých zemích provést tvrdě protireformaci mocenskými prostředky. Vnitřní rekato
lizace Čech a Moravy byla obtížnější – české obyvatelstvo nebylo ochotno tak lehce měnit ná
boženské vyznání, jak se to dálo v německých knížectvích. Tíha misijní práce byla na řeholích,  
zvláště na jezuitech. Za sto let se to podařilo. Tajných evangelíků bylo mizivě málo. Z nových  
světců přibyl 1729 kanonizovaný Jan Nepomucký jako mučedník zpovědního tajemství. V duši  
národa však zanechala pobělohorská doba určité trauma, povědomou nechuť vùči římskému 
katolictví« (s. 299). Ani tento přímý, objektivní názor není mezi římskými katolíky ojedinělý či  
nový. Podobně vyznívají např. starší práce německého původně katolického historika Eduar
da Wintra Tisíc let duchovního zápasu (česky 1940) a Josefinismus a jeho dějiny (česky 1945).  
Ačkoliv v rakouských zemích násilná rekatolizace neměla tak drastické následky jako v Če
chách a na Moravě a netíží tu tolik svědomí římskokatolické církve, rakouský primas kardinál  
König ji bez vytáček a výmluv prohlásil za chybu církve, kterou velmi rozhodně odsoudil. Bo
hužel hlasy těch, kdož ono pobělohorské trauma, podvědomou nechuť k římskému katolictví,  
pomáhají obhajobou a oslavou protireformačního temna oživovat a udržovat, jsou, jak se zdá,  
zatím silnější.

...Smutnou zvláštností českých dějin je okolnost, že v národě, který zásluhou husitské revo
luce dříve než jiné a ve větším rozsahu i ve srovnání s jinými zeměmi protestantskými, usku
tečnil myšlenku duchovní svobody a náboženské snášenlivosti, habsbursko – římská reakce po  
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Bílé hoře znovu nastolila černou církevní totalitu a kruté náboženské pronásledování, jež se  
navíc protáhly téměř do konce 18. století, kdy se už ve většině evropských zemí stávaly nesmy
slným přežitkem. (1Goll, J.: František Palacký. Vybrané spisy drobné. 1928, s. 53., 2Goll, J.:  
Palackého program práce historické. Tamtéž, s. 31., 3Vztah Čechů a Slováků k národním ději
nám. Ústav pro výzkum veřejného mínění. 1968.,  4Novák, A.: České písemnictví z ptačí per
spektivy. 1921, s. 18., 5Bělina, P.: Historikové na křižovatce dějin. Práce 16. 12. 1989., 6Krej
čí, K. a kol.: Antika a česká kultura. 1978, s. 230., 7Sborník O Josefu Pekařovi. 1937, s. 191.,  
8Andělé na špičce jehly. Tvorba 12/1991., 9Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenské
ho dějepisectví II. 1977, s. 321., 10Hanzal, J.: Rekatolizace v Čechách – její historický smysl a  
význam. Sborník historický 32, s. 37. J. Hanzal se s tímto názorem neztotožňuje., 11Např. Bí
lek, T. V.: Reformace katolická neboli obnovení náboženství katolického v království Českém 
po bitvě bělohorské, 1892., 12Kratochvil, A.: Oheň baroka. 1991, s. 32., 13Pekař, J.: Na rozces
tí osudů. Z duchovních dějin českých. 1941, s. 118., 24Bitnar, V.: Postavy a problémy českého 
baroku literárního. 1939, s. 15 n.,  25Karola, J.: Katolicismus a současný svět. 1982, s. 88.,  
26Katolická církev by měla podle papeže  připustit  své chyby.  Lidové  noviny 14.  6.  1994.,  
26a(Několik pohledů na působení jezuitů v pobělohorských Čechách (s. 16), 27Kardinál věří v  
ekumenu. Telegraf 14. 1. 1995., 28Halík, T.: Pět let budování české křesťanské akademie. Čes
ký deník  13.  10.  1994.,  29Problém tolerance v  dějinách a perspektivě.  Sborník.  Academia 
1995., 30Masaryk, T. G.: Česká otázka. 1969, s. 181).“ (J. Fiala: Hrozné doby protireforma
ce, str. 7 – 19).

„Název    »  Temno  «   a jeho původ je spojován s románovým dílem Aloise Jiráska, který ho  
skutečně uvedl do povědomí širší veřejnosti; původ tohoto názvu je však mnohem starší. Proti  
Jiráskovu »Temnu« jsou často vznášeny námitky, že jako básnické dílo krásného písemnictví  
není pravdivé a historicky hodnověrné a že není vhodné, aby se jeho název používal ve vě
deckých pracích.  »Temno« skutečně není odborně vědeckým termínem, přece však vystihuje  
některé nepěkné stránky skutečnosti, ve které česká společnost v 18. století žila, podobně jako 
jiná, ne přísně vědecká označení – »ponížení«, »úpadek« a další. Česká historická věda před  
druhou světovou válkou Jiráskovo »Temno« a jeho název povětšinou souhlasně přijala. Histo
rický a slovesný rozbor potvrzují jeho historickou hodnověrnost. Zcela oprávněně mohl v r.  
1916 napsat Arne Novák, že »Alois Jirásek rozšířil Temnem znamenitě naše vědomosti o tra
gické agonii české reformace ve věku osmnáctém, a to nejen detaily nově shledanými, ale i  
bystrým rozborem ideového života věrných i  nevěrných dědiců Jednoty bratrské...  hojností  
těchto nových poznatků  jest  Temno takměř odbornou studií  monografickou k  dějinám ná
boženského hnutí českého před patentem tolerančním.«

Alois Jirásek si ovšem z rozlehlé doby temna a jejích problémů mohl vybrat jen menší ča
sový úsek šesti let mezi korunovací Karla VI. a svatořečením Jana Nepomuckého (1723 –  
1729) a jen některé závažné skutečnosti a okolnosti, z nich však vytvořil živý a hodnověrný 
obraz poměrů v polovině vlády Karla VI. Pokud se některým ctitelům a obhájcům temna tento  
obraz nelíbí, připomínáme předem, že skutečnost byla často ještě tvrdší, že spisovatel - s urči
tým uměleckým záměrem - líčení nejdrastičtějších projevů temna spíše zmírnil.

Temno bylo jedním z hříchů v minulosti římskokatolické církve, za něž se v současné době  
její představitelé několikrát omlouvali. Není důvodů pochybovat o upřímnosti těchto omluv.  
Velmi otevřeně doznal a odsoudil vady církve například děkan Teologické fakulty Jihočeské  
univerzity a farář na Hluboké Karel Skalický, který se je nerozpakoval srovnat se zločiny ko
munismu a zdůraznit jejich společné kořeny, jimiž je nezřízená touha po moci: »Ve středověku 
se církev... stala podle encykliky Unam sanctam papeže Bonifáce VIII. jedinou ‚partají‘, která 
měla v rukou veškerou moc, jak duchovní, tak světskou. Pouze tím jejím mečem na její pokyn  
mávala šlechta. Společnost to nutně přivedlo do krize. Konec konců, v posledních 40 letech 
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jsme na vlastní kůži poznali, jak je nekontrolovaná moc zrádná. Myslím, že církev by se mohla  
z osudu komunistické strany lecčemu přiučit - pomohlo by jí to lépe rozumět vlastní historii...  
Jsem přesvědčen, že o životě v minulém režimu bychom měli hodně přemýšlet a zpytovat své  
svědomí. Když jsem začal hlouběji studovat strukturu komunistické společnosti, byl jsem vel
mi překvapen, kolik je zde analogií...« (Sloužit je těžší než vládnout. Listy 4/1999).

Tento upřímný hlas z řad římskokatolické církve není soukromým názorem jeho nositele,  
ale je v souladu se stanoviskem vedení církve. Současně se v ní však stále ozývají i hlasy, které  
se snaží podobnou sebekritiku oslabit – někdy chyby církve obecně přiznají, ale pak popřou 
nebo zpochybní  jejich konkrétní  projevy.  Bohužel  podobné postoje  nalézají  oporu i  mimo 
církev, u některých lidí, kteří se pokoušejí tvrdit, že pobělohorská epocha včetně nejhlubšího  
temna  byla  doba  jako  každá  jiná  a  že  odsudek  jejích  temných  stránek  překáží  jejímu  
plnohodnotnému zařazení do českých dějin.“ (J. Fiala: Temno, doba Koniášova, Úvod, str. 7  
– 8).

13.61   Vláda Marie Terezie
„Přes všechny modlitby k Janu Nepomuckému i naděje v jeho mistrovský kus zemřel Karel  

VI. 20. října 1740 uprostřed vší barokní nádhery, protireformační zbožnosti a ženského po
tomstva bez mužského dědice trůnu, a Habsburkové vymřeli po meči. Na trůn nastoupila Kar
lova  nejstarší  dcera,  třiadvacetiletá  Marie  Terezie  (1740  –  1780).  Hospodářsky  slabé,  
peněžně vyčerpané, kulturně zaostalé, vojensky téměř bezmocné habsburské soustátí,  které  
zdědila, bylo v té době doslova na rozsypání. České země zpustošené (s výjimkou Slezska) hos
podářsky, sociálně i duchovně druhým nevolnictvím a násilnou rekatolizací, patřily k jeho nej
slabším článkům.

...v zacházení s nevolníky pokračovaly staré zlořády a poměry se spíše horšily. Ze druhé  
poloviny 18. století se množí zprávy o násilném jednání vrchností, bití a jiném tělesném týrání  
nevolníků. K zvláště křiklavému případu došlo v letech 1768 – 1770 na dobříšském panství  
Colloredo–Mansfeldů, kde bylo několik poddaných ubito karabáčem k smrti. Jiní byli týráni  
na zvláštních mučidlech. Zmrskáno bylo i několik těhotných žen. Majitel panství násilně nutil  
poddané k neoprávněným robotám přes rozhodnutí  vládní komise, aby jim poskytl  některé  
úlevy. Tresty za takové počínání mu však byly prominuty a později, již po zrušení nevolnictví,  
musela vláda zakročit znovu. Podobné poměry byly na mnoha dalších panstvích. Názor nej
vyššího českého kancléře Josefa Filipa Kinského, že poddanství je odvěký závazek rolníků a 
že český poddaný je od přírody líný a vzpurný, takže ho lze zkrotit jen tvrdou rukou (Šmerda,  
M.: Zrušení nevolnictví. In: Počátky českého národního obrození. 1990, s. 96), byl obecnějším 
názorem »českých« feudálů.

Vláda Marie Terezie, bohužel, nepřinesla ještě konec temna. Nedotkla se příznivě evangelí
ků. Jejich pronásledování se nezmírnilo, naopak, zprvu ještě zesílilo, takže tato vláda někdy 
byla považována za dobu jejich nejtěžšího útisku. Některé příklady projevů nejhlubšího temna 
uvedené v předchozích kapitolách pocházejí právě z této doby. Ostré příkazy Marie Terezie,  
která vydala proti evangelíkům snad více mandátů než Ferdinand II. a III. po Bílé hoře, bývají  
přičítány vlivu jejího zpovědníka, jezuity P. Ignáce Kampmüllera, zatímco zpovědník jejího  
manžela Františka Lotrinského, rovněž jezuita, P. Ignác Pittner, doporučoval mírnější cestu.  
Jako obvykle, stoupenci tvrdého postupu získali převahu.

V novém tažení proti českým evangelíkům však vystoupily vedle prvků náboženských do po
předí příčiny politické. Nejnebezpečnějším protivníkem Habsburků zůstávalo Prusko pod ve
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dením Bedřicha II., který chtěl proti nim využít i náboženské otázky jako ochránce utištěných 
evangelíků. Bedřich tak činil pro politický a hospodářský prospěch, který podporou evangelí
ků Prusko získávalo. Vyjádřil však při tom některé zásady, jež stály vysoko nad »barokní« 
omezeností habsburských monarchů, kteří pak zanedbáváním nebo popíráním těchto zásad v  
zápase s Pruskem beznadějně prohrávali.

Na rozdíl od názoru Habsburků bylo podle Bedřicha II. pro úspěšnou politiku lhostejno,  
jestli byl panovník nábožensky založen či nikoli. Musel však mít ohled na široké vrstvy, aby  
neurážel jejich náboženský cit, bez ohledu na to, k jakému vyznání sám náleží. »V Prusku byd
lí katolíci, luteráni, reformovaní, židé a mnohé jiné křesťanské sekty, žijí pokojně vedle sebe,«  
napsal ve své Politické závěti (1752). »Kdyby dostal panovník... nápad dáti přednost některé
mu náboženství, hned by se utvořily strany a propukly by velké boje. Potom by ponenáhlu za
čalo pronásledování. Konečně by příslušníci pronásledované strany opustili svou vlast a tisí
ce poddaných by obohatilo svou pílí naše sousedy a rozmnožilo jejich počet... Já jsem do jisté  
míry papežem luteránů a hlavou reformovaných... Jmenuji kazatele, od nichž žádám jen čisto
tu mravů a smířlivost... V Prusku jsou trpěny všechny křesťanské sekty. Každému, kdo chce  
roznítit občanskou válku, se hned zavřou ústa... Náboženskou nenávist mohu krotit jen tím, že  
hlásám všestrannou náboženskou umírněnost... připomínám jim stále, že jsou občany jednoho  
státu a že možno mít zrovna tak rád člověka v červených šatech jako člověka, který nosí šaty  
šedé.« (Z politických spisů Friedricha Velikého. 1940, s. 225-226).

...Neutěšený stav českých zemí za panování Marie Terezie dovršily v l. 1770 – 1771 silné  
deště, pak sucho a neúroda, která přinesla zdražení potravin, jemuž se vláda marně snažila  
čelit. Za velkým hladem následoval mor, jehož obětí se stala asi desetina obyvatelstva Čech.  
Strašnou bídu a bezohledné počínání vrchností  potvrzovalo i  sčítání obyvatel  r.  1770, při  
němž byly zkoumány i celkové sociální poměry, a pak šetření zvláštních vojenských komisí, jež  
měly posoudit, proč v sedmileté válce (1756 – 1763) podlehlo habsburské soustátí poměrně  
slabšímu Prusku. Habsburská generalita zjišťovala, že většina branců je podvyživena a v zemi  
chybí vše, co je potřebné k úspěšnému odporu proti nepříteli, neboť robota znemožňuje řádně  
obdělávat půdu. Poddaní podle poznatků komisí žili v ubohých staveních o jedné místnosti,  
spali v zatuchlé slámě v jediném oděvu, který měli pro den i noc. O jejich bídě svědčilo i to, že  
neměli za okny ani na zahrádkách kytičky, jež bylo možné spatřit leda na farách a zámcích.  
Ač sami šlechtici, navrhovali habsburští velitelé zrušení roboty jako největší překážky zdravé
ho hospodářského a sociálního rozvoje. Ke stejným poznatkům a závěrům došel i vrchní veli
tel habsburské armády Josef II., který v listopadu 1771 poprvé navštívil Čechy, aby zde po
znal poměry. Již při přechodu hranic jej nemile překvapil rozdíl mezi vzorně obdělanými poli  
v některých rakouských zemích, kde nebylo nevolnictví a robota, a zanedbanými v Čechách a  
na Moravě. Zrušení roboty, které pak požadoval, však proti své matce Marii Terezii neprosa
dil. Vrchnosti sabotovaly a bojkotovaly snahy panovnice o úpravu (snížení) robot a výnosy,  
které proto vydávala. Mezi poddanými se šířily zprávy o »zlatém patentu« rušícím robotu, kte
rý však prý vrchnosti zatajují. Nespokojenost vyvrcholila na jaře 1775, kdy došlo především v  
Čechách, ale i na Moravě, k největšímu selskému povstání vůbec.

Povstání zachvátilo nejsilněji severní a zejména východní Čechy, ono »české Nizozemí«,  
kde  i  při  rozvinutějším hospodářství  a  vyšší  životní  úrovni  bylo  silnější  sociální  napětí...  
Přestože velkým břemenem, které poddané nejvíce tížilo a stále rostlo, byla kontribuce (daň  
státu, panovníkovi), zaměřilo se povstání výlučně proti světským i  církevním vrchnostem a  
zrušení nevolnictví  a roboty se stalo hlavním požadavkem vzbouřenců...  Náboženské poža
davky se v povstání nevyskytly, došlo však k četným projevům náboženské nespokojenosti a  
odporu proti násilné rekatolizaci a jejím symbolům. Správce papežské nunciatury ve Vídni  
opat Josef Antonín Taruffi poslal 30. března 1775 do Říma zprávu o povstání, ve které uváděl,  
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že rebelové se vydávají za husity a že jejich hlavním motivem zůstávají vzpomínky na sociální  
prvky učení Jana Husa, který kázal proti každému otroctví a podřízenosti jako vztahům za
kázaným evangeliem.

Po prvních výsleších zajatých vzbouřenců zakázala Marie Terezie, aby se v dalším vyšet
řování zjišťovaly náboženské popudy a projevy. Z četných zpráv však vyplývá, že na mnoha 
místech přepadali povstalci fary a kostely. Ničili obrazy a sochy svatých, jež pobodali noži.  
Nešetřili ani kříže, jež rozbíjeli na kousky se slovy: »Vydrž to, ty naháči, museli jsme před te
bou přísahat, teď budeš přísahat ty nám.« Vedle vrchnostenských úředníků se stávali předmě
tem lidového násilí i kněží, jimž byla někdy přímo vyčítána jejich rekatolizační činnost. Na
příklad ve Skramníkách, jednom z evangelických ohnisek na Českobrodsku, hledali povstalci  
22. března 1775 místního faráře, který však patrně ze strachu před jejich hněvem raději no
coval v Sadské. Jinému knězi, který je chtěl uklidnit, odpověděli: »Mlč, sacramente! Teď nám 
říkáš  tatíčku,  ale  na  kazatelnici  nám jináč  umíš  mluvit.  A kde  je  ten  tvůj  sacramentskej  
plesnivej starej, abychom mu pověděli, jak nás posílá do arestu pro knihy a sužuje nás ka
techismusem!«

Takových projevů bylo více. Evangelíci využívali poměrů, jak se v povstání vytvořily, aby  
dali veřejně najevo své názory. Ty se sice nestaly obecným smýšlením povstalců a nepromítly  
se do cílů povstání, ale prvky tajeného a pronásledovaného evangelického náboženství přece  
jen umocňovaly a zesilovaly revoluční odhodlání. Evangelíci, i když nevznesli nějaké vlastní  
požadavky, v povstání zřejmě představovali velmi činný a rozhodný živel. K tomu přistupovaly  
i rozpomínky na husitskou revoluci, mnohdy blízké i těm, kdož opomíjeli její náboženskou po
vahu a stále v ní oceňovali sociálně revoluční prvky. Ale sociálně revoluční proud v povstání a  
projevy odporu proti náboženskému útisku už nebyly totožné. (O selském povstání v r. 1775 a  
jeho náboženské stránce: Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách,  
1887, s. 133-137; Petráň, J.: Rebelie. 1975; Sborník Povstání poddanského lidu 1775 v seve
rovýchodních Čechách. 1975, zejména Válka, J.: K problému sociálního myšlení a ideologie  
nevolníků roku 1775; Medek, Z. J.: Na slunce a do mrazu. 1982, s. 60-63).

Povstání mělo spíše podobu robotní stávky a masových demonstrací s nátlakem na vrch
nosti a vrchnostenské úředníky nežli ozbrojeného vystoupení. Zůstalo omezeno jen na vrstvu 
vesnických poddaných, jejichž neuspořádané houfy utrpěly ve srážkách s ozbrojenou státní  
mocí řadu porážek, zejména u Trutnova, u Chlumce n. Cidlinou a před Prahou. Bylo potla
čeno, ale nezůstalo bez příznivých výsledků. Marie  Terezie naložila  z  obavy před dalšími  
bouřemi s jeho účastníky a vedoucími shovívavě, na rozdíl od přísných trestů v předcházejí
cích letech. Bez ohledu na názory a postoje šlechtických omezenců vydala 13. srpna 1775 
nový robotní patent, který sice robotu nezrušil, v mnohém však vyšel poddaným vstříc. Nejvíce 
ulevil majetnějším sedlákům, jejichž roboty byly nejtíživější. Nejvyšší robotu stanovil na tři  
dny v týdnu. Právní postavení poddaných Marie Terezie neřešila. Učinil tak teprve po její  
smrti Josef II. zrušením nevolnictví vůbec.

Reformy se nemohly omezit  jen na hospodářství  a sociální vztahy.  Musely zasáhnout  i  
duchovní život  – školství,  vzdělání,  kulturu,  církevní  politiku.  Marie  Terezie  byla upřímně  
zbožná, hluboce věřící římská katolička, ovlivněná jezuity a protireformačním barokem. Na 
habsburském dvoře však působili i  někteří stoupenci jansenismu, kteří v nových poměrech 
mohli více prosazovat své názory. Církevní politika Marie Terezie byla do značné míry zamě
řena proti některým přežitkům protireformace a musela ustupovat před novými myšlenkami 
evropského  západu,  před  francouzským  a  anglickým  osvícenstvím  a  před  protestantským 
osvícenstvím německým.
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...Protestantismus ateistickou podobu osvícenství odmítal a někdy i tvrději potíral. Ale ve  
své většině se s osvícenstvím spíše shodl, zvláště když některé osvícenské názory a požadavky  
měly své zárodky již v některých proudech reformace (myšlenka svobody svědomí). Raciona
listický osvícenský duch ovládl do značné míry protestantskou teologii a odtud se dostal i do 
římskokatolických  kruhů.  Vznikalo  i  osvícenství  katolické,  jež  získávalo  i  vyšší  církevní  
hodnostáře. Římskokatolická církev však ve svém celku bohužel zůstávala neosvícenská a pro
tiosvícenská.  Osvícenství  přinášelo naději  i  pronásledovaným evangelíkům v habsburském  
soustátí, kde osvícenci začali zdůrazňovat náboženskou snášenlivost a svobodu pro všechna 
vyznání. Odraz osvícenského myšlení se projevil i v selském povstání v r. 1775.

Přes veškerý odpor církve a jezuitskou cenzuru pronikalo osvícenství i do habsburského  
soustátí  především z  vyspělejšího  Západu (Anglie,  Francie)  i  z  některých  protestantských 
zemí, s nimiž sousedilo na severu, a příznivě tu působilo. Velkého rozmachu došlo v českých  
zemích, kde oživilo některé rozpomínky na českou reformaci. Zasáhlo vyšší společenské vrstvy  
– šlechtu, inteligenci měšťanského původu i římskokatolické duchovenstvo. Ovšem k novému  
hnutí se přimkla jen menšina těchto vrstev. Pro mnohé se stávalo v době svého rozmachu jen  
módou, kterou opět opouštěli za nástupu protiosvícenské reakce po smrti Josefa II.

Katolické osvícenství chtělo reformou církve a jejího života dosáhnout i toho, aby římsko
katolické habsburské soustátí hospodářsky, sociálně i kulturně předstihlo protestantské státy,  
zejména Prusko. To se bohužel nepodařilo a pozdější reakce katolické osvícenství opět potla
čila. České osvícenství nepřijalo ateistickou podobu, bylo však velmi kritické vůči církvi a  
protireformačnímu katolicismu. Osvícenství šířily i společnosti svobodných zednářů, jejichž  
členy se stali v rozporu se stanoviskem církve i někteří kněží.

Mnozí z osvícenců v habsburském soustátí přišli z vyspělejší ciziny nebo poznali za studií  
či cest vyspělejší západní, i protestantské země. Osvícenské názory pak uplatňovali v nejrůz
nějších habsburských úřadech a školách. Jejich zásluhou byl omezen vliv jezuitského řádu.  
Na předním místě mezi nimi stál nizozemský jansenista Gerhard van Swieten (1700 – 1772),  
osobní lékař a rádce Marie Terezie, na kterou měl velký vliv. Panovnice mu svěřila péči o  
školství, kulturu a cenzuru. Swieten omezil vliv jezuitů v cenzuře a umožnil šíření některých fi
losofických a jiných vědeckých spisů, které dosud jezuitská cenzura zakazovala (např. r. 1753 
Duch zákonů Charlese Montesquieua). R. 1764 cenzuru jezuitům zcela odňal, zprvu ji vyko
nával sám a pak ji svěřil jinému osvícenci, Karlu H. Seibtovi (1735 – 1806). Seibt pocházel z  
Lužice a studoval na univerzitě v protestantském Lipsku. Stal se prvním světským profesorem 
na filosofické fakultě pražské univerzity, kde v národním jazyce (němčině) místo dosavadní la
tiny přednášel zcela nové předměty – morálku, estetiku a pedagogiku.

Vliv jezuitů byl omezen i na pražské univerzitě, kde se mohly uskutečňovat reformy, kterým  
jejich řád do té doby bránil. Marie Terezie také žádala, aby jezuité ve svých školách zlepšili  
výuku a přizpůsobili ji požadavkům nové doby, s pohrůžkou, že jinak jim školy odejme. Po 
zrušení jezuitského řádu r.  1773 byli  ze škol  v habsburském soustátí  téměř vyloučeni.  Na  
univerzitě  mohlo zůstat  jen několik skutečně významných vědců, zejména matematik  Josef  
Stepling (1716 – 1778). V době, kdy byl jezuitský řád ještě mocný, Stepling odmítl přednášet  
zastaralou, ale závaznou aristotelskou filosofii a oblíbil si nejvlivnější průkopníky německého  
osvícenství - protestantské filosofy Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1679 – 1716), s nímž spolu
pracoval i Daniel Arnošt Jablonický, a Christiana Wolffa (1679 – 1754), profesora hallské pi
etistické univerzity. »Ne všichni novější filosofové jsou nebezpeční,« odpověděl Stepling gene
rálnímu vikáři Tovaryšstva Ježíšova na jeho varování před novotařením ve filosofii. »Mezi  
nimi je třeba jmenovat Wolffa, kterého ctím jako málokoho a jehož nikdy nevzpomenu bez  
chvály.« (Winter, E.: Josefinismus a jeho dějiny. 1945, s. 57).
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K zásadnímu zlepšení došlo i na středních a základních školách, budovaných nyní podle  
vzoru Pruska, jehož školství do značné míry vycházelo ze zásad Jana Amose Komenského.  
Školství bylo odebráno církvi a postátněno. Po zrušení jezuitského řádu přešly jeho školy do  
rukou piaristů nebo světských profesorů. Zlepšila se výuka latiny v její  klasické podobě a 
uplatnilo se i vyučování v národním jazyce, kde však měla přednost němčina. Počet středních 
škol se snížil zrušením většiny jezuitských gymnázií, jejich úroveň se však zlepšila. V souvis
losti s potřebami manufakturní výroby i zemědělství se věnovala veliká pozornost odborným 
školám. Zvýšily se nároky na učitele základních škol a zlepšila se jejich příprava. V roce 1774 
byla zavedena všeobecná šestiletá školní docházka pro všechny děti od šesti do dvanácti let. I  
když zatím nebyla povinná a v praxi ji nebylo možné všude uskutečnit, počet škol a žáků, kteří  
je navštěvovali, značně vzrostl. Jestliže v Čechách bylo v roce 1775 sotva tisíc venkovských  
škol jenom s třiceti tisíci žáky, během patnácti let, do r. 1790, vzrostl tento počet na 2 534 škol  
a 177 000 žáků. Podobně tomu bylo i na Moravě. Všeobecná šestiletá školní docházka, zave
dená Marií Terezií,  byla do té doby jedním z nejvýznamnějších skutků, které po Bílé hoře  
zvýšily kulturní úroveň českého obyvatelstva.

...Za vlády Marie Terezie končilo v umění českých zemí období baroka, které tu v souvis
losti s pokračující protireformací dosud přežívalo. Nyní je vystřídal jednodušší,  střízlivější  
klasicismus. Zhruba od poloviny šedesátých let 18. století se také začala příznivě měnit sklad
ba česky vydávané knižní tvorby. Prudce klesal počet spisů náboženských a úměrně tomu rost
ly počty spisů vzdělávacích a poněkud také politických a zábavných. (Pokorný, J.: Česká lite
rární kultura. In: Počátky českého národního obrození. 1990, zvl. graf na s. 244).

Pro české evangelíky se stávaly pomocí příchody pruských vojsk do Čech a na Moravu.  
Pod pruskou ochranou přicházeli i evangeličtí emisaři, kazatelé, šiřitelé evangelických knih.  
Těchto knih přinášeli takové množství, že po odchodu Prusů měli církevní i světští slídilové co  
dělat, aby je lidem zase násilím posbírali. S pruskými vojáky se také vracívali exulanti uprchlí  
v předchozích letech, aby s pruskou pomocí vymáhali věci, jež zde před útěkem museli zane
chat, a od vrchností náhradu za zabavené statky.

Hlavní snahou Bedřicha II. bylo získat poddané pro odchod do jeho držav. To byl i úkol  
pruského velení v českých zemích, který se s pomocí exilu celkem dařil již za prvního vpádu  
do severních Čech a na východní Moravu na podzim 1741. V čele působení mezi poddanými  
stál Jan Liberda, jmenovaný komisařem českých náboženských obcí v Prusku. S Liberdou,  
který se pohyboval po Čechách jako údajný lékař s  pasem na jméno dr. Frey, přišlo šest  
dalších emisarů, kteří měli získávat poddané pro vystěhování do Slezska. Rolníkům slibovali  
svobodu pohybu a tolik půdy, aby již v následujícím roce měli vlastní chléb. Každý příchozí  
také dostal  jménem samotného krále  český Nový zákon a evangelický zpěvník.  S Prusy a 
Liberdou spolupracovalo i několik představitelů domácích evangelíků.

Na velitele pruských vojsk generála Kalkensteina, který měl stanoviště v Hradci Králové,  
se po jeho příchodu do města obrátil Václav Tichý, jenž sdělil, že je mezi hradeckými měšťany  
evangelického smýšlení jen on sám. Mezi sedláky v okolních vesnicích však bylo mnoho ta
kových, kteří by se rádi stali evangelíky, kdyby přišel nějaký farář a kázal pro ně. Kalkenstein  
to sdělil králi a žádal o vyslání českého kazatele, který pak skutečně přišel. Na Tichého se ob
rátil o pomoc i Jan Liberda po svém příchodu do Čech o Vánocích 1741.

Takovou spolupráci s Prusy ovšem hodnotily habsburské úřady celkem pochopitelně jako  
velezradu. Jako pomocník Prusů, který působil v r. 1741 na Hradecku ještě před příchodem 
Jana Liberdy, byl dopaden a potrestán smrtí Václav Bořek. Na Litomyšlsko se vrátil Kristián  
Litochleb z Morašic, jeden z těch, kdo podepsali pamětní spis pro řezenský Corpus Evangeli
corum v r.  1735. Kristián Litochleb získal svého bratra Václava, již  obráceného k římské  
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církvi, a zásobil ho několikrát evangelickými spisy, které pak Václav horlivě rozšiřoval. Mnozí  
evangelíci nečekali až na výzvy Jana Liberdy či jeho spolupracovníků. Za válečných událostí,  
které oslabovaly pozornost domácích úřadů, vrchností a římských farářů, houfně odcházeli již  
v l. 1740 – 1741, někdy pod přímou ochranou pruských vojáků, zejména z Litomyšlska. 14.  
dubna 1742 vtrhl do Litomyšle Bedřich II. a s jeho vojáky se vrátilo mnoho exulantů, aby u  
vrchností žádali náhradu za statky, jež jim byly zabaveny pro víru, nebo i odvedli své děti, kte
ré jim byly ze stejného důvodu odebrány. S nimi pak odešla do Pruska další početná skupina  
evangelíků, nejvíce jich odcházelo z Čermné do Rixdorfu (Rezek, A.: Dějiny prostonárodního  
hnutí, s. 105 – 109; Winter, E.: Die tschechische und slovakische Emigration in Deutschland  
im 17. und 18. Jahrhundert. 1955, s. 134-137; Bartoš, F. M.: Tradice a legenda v osudech Rů
žového paloučku. Nové obrázky z našich dějin. 1940, s. 39n). Snad i tyto události měly vliv na 
pověsti o loučení na Růžovém paloučku.

...Bedřich II. se především snažil osídlit zanedbané části dobytého Slezska a posílit v něm  
protestantský živel proti římským katolíkům. Jejich náboženská svoboda byla sice zaručena,  
politicky se však přikláněli k Habsburkům. K Bedřichovu záměru se velmi dobře hodili čeští  
exulanti. V r. 1748 vznikla jejich první osada ve Slezsku, Husinec u Střelína. V ní se usídlili za  
velmi výhodných podmínek rolníci, mimo jiných výhod zbavení na věčné časy robot. Exulanti  
rádi dávali svým osadám jména připomínající českou reformaci a místa, odkud pocházeli. Po  
Husinci  následovaly  Horní,  Dolní  a  Střední  Poděbrady,  pak  Bedřichův  Hradec  u  Opolí,  
Bedřichův Velký a Malý Tábor, Čermín a Žižkov u Sycova (Gross Wartenberg). Čeští osadníci  
se postupně usadili i v dalších obcích a kolem Husince se utvořilo velké české území se samo
statným evangelickým sborem.

Exulanti se rozhodně vzpouzeli snahám uvést je v poddanskou závislost na šlechtě. »My 
jsme Čechové,« namítali, »kdybychom neměli mít svobodu, tak jsme mohli zůstat v Čechách.«  
(Winter, E.: Die tschechische und slovakische Emigration, s. 155). Bedřich II. proti podobným 
snahám ovšem zakročil, stejně jako proti tomu, aby exulanti byli odváděni k vojsku. Exulanti  
zůstali svobodní nábožensky i sociálně. Ale velká část nezískala půdu. Jejich osvobození od  
poddanských poměrů se uskutečnilo proměnou v námezdní dělníky, kteří se živili  prodejem 
vlastní svobodné pracovní síly v průmyslových podnicích, především textilních. Ani to nebylo  
bez potíží. Bedřich II. se při nedostatku pracovních sil někdy snažil tyto dělníky nuceně přidě
lit kapitalistickým továrníkům bez možnosti svobodné volby a změny zaměstnavatele, musel  
však ustoupit před jejich odporem. (Tamtéž, s. 164 – 167).

Příznivější  byly pro exulanty v Prusku náboženské a kulturní  poměry. Pruští  králové,  i  
Bedřich II., vládli i v tomto směru jako absolutističtí panovníci - ovšem ve zcela opačném  
smyslu než jejich habsburští protějškové - a právo zasahovat do života církví uplatnili tak, že  
poddaným přiznali možnost hlásit se k jakékoli křesťanské církvi a náboženskému směru, kte
ré mohly pod žezlem Hohenzollernů svobodně působit, konat bohoslužby, vyučovat, vydávat  
knihy. A v luterském Prusku, z jehož kacířství obcházela římské věřící v Čechách a na Moravě  
hrůza, žili a modlili se svobodně i římští katolíci, na jejichž školách mohli vyučovat jezuité. O 
jejich výuku měl velký zájem sám Bedřich II., který pouze místo koniášovských fanatických  
omezenců z české provincie nechal do dobytého Slezska povolat vzdělanější jezuity z Francie.  
Na jeho žádost zůstali na římskokatolických školách v Prusku i poté, když v r. 1773 musel  
papež pod nátlakem mnoha katolických panovníků jezuitský řád zrušit. (Z politických spisů, s.  
225; Oliva, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1910, s. 472).

Pruští panovníci však netrpěli spory a rozmíšky mezi jednotlivými církvemi. Měli dobré 
styky i s hallskými pietisty a pochopení u nich nalezli i evangeličtí uprchlíci z Čech a Moravy,  
jejichž věroučná svébytnost a sklon k pietismu vyvolávaly v luterském Sasku nepochopení. V 
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Sasku se měli podřizovat stroze vyměřeným luterským řádům. V Prusku mohli hledat přesnější  
vyjádření vlastních názorů a představ i uplatňovat zvláštnosti české reformace. Příznivě zde  
byli přijati i stoupenci ochranovských bratří, o nichž Bedřich II. prohlásil: »Oni mohou činiti,  
co chtějí, jen když nečiní nic proti zemským zákonům a dobrým mravům.« (Winter, E.: Die ts
chechische u. slovakische emigration, s. 154).

Stejná byla i svoboda církví ve vydávání náboženských knih. Bedřich II. měl však z ohledu 
na Marii Terezii námitky proti vydání Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve 
české s dodatky líčícími pronásledování evangelíků po třicetileté válce. Samotná Historie však  
vyjít v Prusku mohla (r. 1756) a stala se jednou z nejoblíbenějších knih v exulantských sbo
rech a - pokud se ji podařilo propašovat - i velkou oporou evangelíků ve vlasti. Katolický  
písmák František Jan Vavák jí později dával za vinu, že pod jejím vlivem přešlo mnoho věří
cích od římské církve k evangelíkům.

...Politika  Bedřicha  II.  a  jeho  výboje  proti  Marii  Terezii  i  postoje  českých  evangelíků  
dávaly nyní přísným opatřením proti nim zdánlivě za pravdu. Evangelíci se spojovali s nepří
telem vlastního panovníka. Podporovali nepřítele, přebíhali na jeho stranu. Zásada, že jiné  
než římské náboženství je státu politicky nebezpečné a nesmí být proto trpěno, nabývala za  
prusko-habsburských válek novou podobu a zdánlivé potvrzení. Tím mělo být ospravedlněno i  
další tažení proti evangelíkům za Marie Terezie. Evangelíci však bývali obviňováni i z »ná
rodní« zrady. Pomáhali cizímu, pruskému králi, který nepřátelsky vpadl do země, proti domá
cí »české« panovnici. Spolupracovali s cizími vojsky, opustili vlast a uprchli do Němec, odkud 
vedli podvratnou činnost proti domácím poměrům. Protireformační násilí dostávalo nové po
svěcení. Uplatňovalo se v »národním« zájmu, chránilo český lid a českou kulturu před ně
meckým cizáctvím a nebezpečím. Rekatolizátoři pronásledovali kacíře z lásky k českému náro
du.

Ohlas těchto názorů se projevil i v knize Země dobrá, to jest země česká, do které semeno z  
dobroty božské hojně vsaté učinilo užitek stý (v Hradci Králové 1754). Jejím spisovatelem byl  
patrně P. Josef Bonaventura Piter (1708 – 1764), příslušník řádu benediktinů, který se za
býval  českými  dějinami.  Kniha  byla  pozdním  vyjádřením  barokního  protireformačního 
vlastenectví, jež považovalo za nejlepší dobu a vzor českých dějin vládu Karla IV. Odsuzovala  
husitství, pro něž neměla nejmenšího uznání, schvalovala protireformaci. Oslavovala však i  
český  jazyk,  hájila  český  národ proti  výtkám zrady  habsburské  dynastie  a  odmítala  další  
omezování svébytnosti českého státu za Marie Terezie.

»Vlasteneckými« důvody schvaloval jezuitský teror i P. Antonín Podlaha ve svém životopi
su P. Koniáše, u něhož prý nepůsobila jen horlivost náboženská, ale i láska vlastenecká. P.  
Koniáš nebyl jediný, »ale bděle a proti špatným knihám jednali katoličtí mužové a vlastenci  
vůbec, a jednati tak museli, jinak by Země česká propadla protestantismu, nevěře a prušáctví«  
(Podlaha, A.: Život a působení Antonína Koniáše. SHK Vlast 1893, s. 5, 17). Také Jiří Bílý  
neopomene vysvětlit jezuitské řádění tím, že neklid mezi poddanými vyvolávali agenti prus
kého krále, aby je získali pro emigraci do Pruska. Kromě ideologických motivů vedly k pálení  
knih i praktické důvody obranného rázu, neboť »nekatolické a protikatolické knihy, kolpor
tované k nám v 18. století ze zahraničí, byly součástí široce založené propagandy, směřující k  
zalidnění  Pruska  a  k  rozparcelování  Českého  státu...  mezi  germánské  sousedy  (Prusko,  
Bavorsko a Sasko).« (Bílý, J.: Jezuita Antonín Koniáš. 1996, s. 176).

Jenže evangelické knihy v českých zemích byly římskou církví i habsburským státem proná
sledovány již  od  třicetileté  války,  v  dobách,  kdy  pruské  nebezpečí  ještě  nebylo  a  panství  
Habsburků nijak neohrožovalo. Objevilo se teprve na konci vlády Karla VI., který je však  
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podceňoval, stejně jako jeho následnice Marie Terezie; ta v ně nevěřila ani tehdy, když už  
Bedřich II. připravoval první útok na české země.

O nejapnosti nařčení českých evangelíků z národní zrady snad není třeba nikoho soudného 
přesvědčovat. »Rozparcelování Českého státu... mezi germánské sousedy« (neméně germán
ských Habsburků) nepodporovali ani tak čeští evangelíci jako značná část římskokatolické hi
erarchie v Čechách v čele s arcibiskupem Mauricem Gustavem Manderscheidem, která spolu  
s ostatními stavy uznala nárok bavorského Karla Alberta na český trůn. K získání věrnosti a  
úcty evangelíků měla Marie Terezie velmi snadný prostředek – udělení náboženské svobody,  
což by vzalo Bedřichu II. vítr z plachet a nadále znemožnilo, aby využíval náboženských po
měrů v českých zemích ve svůj prospěch. To však nedovolily náboženské předsudky Marie Te
rezie.  Že jiné,  rozumnější  řešení  je  možné,  potvrzovaly poměry v  jiných habsburských dr
žavách, kde právě ohledy na cizí nebezpečí přinutily habsburskou vládu k ústupu. Tak tomu 
bylo v Sedmihradsku,  připojeném r.  1699 k Uhrám. To bylo ohrožováno Tureckem, jež se  
rovněž snažilo využít nespokojenosti sedmihradských evangelíků s náboženským útiskem. Zde 
habsburská vláda ustoupila. Sedmihradsko se stalo mezi habsburskými državami zemí mimo
řádné náboženské svobody a celkem spolehlivou výspou proti  tureckým výbojům. Možnost  
podobného řešení v českých zemích byla nasnadě. Po zkušenostech s vpády pruských vojsk do 
českých zemí je doporučovali někteří osvícení rádcové habsburské panovnice, posléze i její  
syn a od r. 1765 spoluvladař Josef II. Marie Terezie však bohužel zůstávala neoblomnou. Poz
ději se ukázalo, že Josef II. získal tolerančním patentem z r. 1781 u evangelíků velikou úctu i  
věrnost. O ně se Marie Terezie připravila, právě když je nejvíce potřebovala. Na tom měli svůj  
díl viny i jezuitští fanatikové v čele s P. Koniášem. Jejich nerušené řádění, zčásti zdůvod
ňované »vlasteneckými« hesly, mohlo dále vyhánět stovky a tisíce terorizovaných evangelíků 
do pruského náručí. A bylo-li zaměření evangelíků na Prusko pro český národ přece jen ne
bezpečné, nebyl tím vinen nikdo jiný nežli násilná rekatolizace.

»Je vinou Bílé hory, že poslední pokolení českých exulantů pracuje pro pruského krále a že  
osvobozovací heslo emigrace stává se konečně Hohenzollernům, usilujícím za Fridricha II. o  
získání Království českého, jedním z mravních titulů pruské dobývačnosti,« soudil Josef Pe
kař, který vůbec zpochybňoval názor, že by vítězství Habsburků ve třicetileté válce zachránilo  
český národ a zabránilo jeho germanizaci. V opačném případě, podle jeho názoru, »nemohly  
poměry vyvinouti se nepříznivěji, než jak se za panství habsburského vskutku vyvinuly. A nevě
řím také, že by Bílá hora nás zachránila později, například proti nebezpečí pruskému. Neboť  
nebýti Bílé hory, nebyla by (s největší pravděpodobností) situace let 1740 – 1763 vůbec vznik
la!« (Pekař, J.: Bílá hora. 1921, s. 155, 158), odpověděl těm, kdo by jako Antonín Podlaha  
nebo později Jiří Bílý chtěli obviňovat české evangelíky z ohrožení či snad zrady národních  
zájmů. A dodejme: Nebýti také Tovaryšstva Ježíšova, jemuž právě Bílá hora otevřela cestu 
zpět do českých zemí, kde pak protireformační teror mnohým činil život - už tak za druhého  
nevolnictví nesnesitelný - ještě horším.

...Marie Terezie postupovala proti kacířství podobně jako její předchůdci. Patenty na jeho  
pronásledování však nevydala hned bezprostředně po svém nástupu na trůn. Až r. 1743 naří
dila, aby byli na hranicích zadržováni evangelíci vracející se do Čech (zvláště na Opočensko) 
k příbuzným. Schopní měli být odvedeni k vojsku, ostatní vykázáni ze země. Po zkušenostech z  
prvních slezských válek postupovala přísněji. 8. ledna 1748 nařídila obnovení všech patentů z  
doby Karla VI. a 27. srpna obnovila náboženskou komisi, v níž zasedal i arcibiskup Manders
cheid,  jehož vzala (na rozdíl  od evangelíků) přes jeho zradu na milost.  Komise měla roz
hodovat ve sporech mezi světskou a církevní mocí a zajistit jejich spolupráci při potírání ka
cířství.
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Zásadní byl obšírný patent z 11. září 1749, který se zabýval příčinami nového rozmachu  
kacířství a shrnoval podle předchozích patentů zásady a prostředky boje proti němu. Nově  
upozorňoval na protestantské hosty v západočeských lázních (Karlových Varech, Teplicích) a  
zapovídal, aby rozšiřovali knihy »luterské, kalvínské, pietistické a husitské«. Vedle stanovení  
(či spíše zopakování) přísných trestů, včetně hrdelních, ukládal patent všem vrchnostem a úřa
dům přísný dozor nad poddanými i měšťany, zda zachovávají veškeré předpisy římského ná
boženství.  Kdo by byl podezřelý, měl být udán místodržitelství.  Přísně sledována měla být  
účast dětí a mládeže na kázáních a náboženských cvičeních; kacířským rodičům měly být děti  
odebrány. Hospodářští úředníci měli každý měsíc podávat zprávu o stavu náboženství na pan
stvích vrchnostem a vrchnosti  opět místodržitelství.  Další  patenty upravovaly podrobnosti.  
Například patent z 23. února 1753 zakazoval, aby kupci přiváželi ze zahraničí zboží balené  
do tištěných nebo rukopisných archů s evangelickými texty; takové obaly měly být zabaveny a  
spáleny.

Časté opakování patentů svědčí o tom, že jejich účinnost nebyla valná; zápas evangelické
ho podzemí s úřady pokračoval. Uplatnil se v něm nový prostředek, a to přesídlování usvěd
čených evangelíků do Sedmihradska, kde mohli veřejně vykonávat své náboženství. Karel VI.  
toto opatření začal používat proti evangelíkům z jiných držav, Marie Terezie je pak rozšířila i  
na české země. Kacíři byli odstraněni z Čech, panovnice však neztratila schopné poddané. Po  
sedmileté válce, v r. 1764 zaslali tito vyhnanci Sboru evangelických knížat dva pamětní spisy,  
v nichž líčili bídné poměry v Sedmihradsku a žádali o přímluvu, aby se mohli vrátit do vlasti.  
Marie Terezie však podobné přímluvy odmítla jako zasahování do své svrchovanosti. Její od
povědí bylo 15. června 1764 vydání dalšího patentu s dodatkem, aby se zostřil dozor na oso
by, jež odpadly od římské víry, a aby byly přísnými tresty postihovány tajné schůzky evangelí
ků. Patent byl každoročně 15. září vyhlašován až do r. 1780. (Rezek, A.: Dějiny prostoná
rodního hnutí, s. 91, 105, 128).

...Zatím pokračovalo tažení proti evangelíkům. V něm se nepřestávali horlivě uplatňovat  
jezuité, kteří  už byli protivní kde komu. V r. 1749 vyslalo pražské arcibiskupství jezuitu P.  
Krausenka, aby pracoval proti kacířství v okolí Vltavy. 27. dubna přišel do Tachlovic, středis
ka evangelíků jihozápadně od Prahy, kde však nepochodil. Mniši cisterciáckého kláštera ve  
Zbraslavi, jehož byly Tachlovice statkem, si nepřáli jeho působení na svém panství, že to prý  
odporuje jejich právům. V první vsi, do níž přišel, mu oznámil rychtář, že má nařízeno, aby  
misionáři nebyly ukazovány žádné knihy a nebylo dbáno jeho rozkazů. Zato v Chejnici nalezl  
u Jana Fialy četné evangelické knihy, které Fiala zdědil. Ač věděl, že jsou kacířské, půjčoval  
je dále a vedl kacířské řeči; byl pak půl roku držen ve Strašecím v nejtěžším žaláři. Krausen
kovým přičiněním byl zatčen vůdce tamních kacířů, třebotovský učitel Jakub Dlouhý. Byl od
souzen Marií Terezií ke ztrátě hlavy, prostřednictvím vídeňského nuncia však dosáhl milosti.  
Na znamení pokání šel do Říma, kde byl přijat do římské církve. (Hrejsa, F.: Dějiny české  
evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech. 1927, s. 21-22).

Na východ od Prahy působil v r. 1753 velmi horlivě P. František Radda, před tím kaplan v  
Plaňanech,  který  procházel  rozlehlá  území  a  oblažoval  svou  přítomností  poddané  mezi  
Prahou, Mělníkem a Zbraslaví a na východ odtud.  V Bojkovicích u podezřelého rychtáře  
prošťoural celý dům, až ve střeše mezi šindeli nalezl Výklad na epištoly a evangelia Jakuba 
Petrozelína,  kacířskou postilu první třídy. V Předboji vyslýchal rychtáře Jana Pečeného a 
jeho ženu Annu pro přechovávání zakázaných knih. V Úvalech nechal zatknout Bočka, který  
zapíral šíření zakázaných knih. Na přívoze přes Labe Na Štěpáně pátral po dvou emisarech,  
které popsal převozníkovi a slíbil mu odměnu za pomoc při jejich dopadení. V Kunicích u Ří
čan vyslýchal Annu Kheznovou, manželku chalupníka, protože neměla ve stavení svěcenou  
vodu, růženec ani svaté obrázky, jimiž opovrhovala. Skrývala však modlitby o Večeři Páně  
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pod obojí a vůči misionáři se chovala posměšně. V Kralovicích P. Radda navštívil majitele  
panství Bayerna a uctivě ho napomenul, aby v pátek nejedl maso; z téhož prohřešku vyšet
řoval hostinského Jana Svobodu v Byškovicích. Na pražských vinicích sledoval, jestli vinaři  
nezpívají kacířské písně. Zvláště spadeno měl na ovčáka Jakuba Veselého a jeho ženu Ludmi
lu ve Chvalech, u nichž pobývali exulanti Adam Hanzl a Stanislav, když se občas vraceli do  
Čech. Radda nalezl u Veselých Přemyšlování od Adolfa Pintovce a přiměl je, aby mu vydali  
Liberdovu Harfu novou, Kleychovo vydání Nového zákona a další špalíček a Postilu domovní  
z Drážďan. K Veselému se pak často vracel, podobně i k šafáři v sousedních (patrně Horních)  
Počernicích, jemuž sebral Postilu M. Philadephia Zámrského, Václava M. Teplického Výklad  
na malé proroky, Modlitby Václava Kleycha, Daniela Stránského Jádro všech modliteb, am
sterodamský Kancionál  žalmů a zpěvů,  Dvanácte  přemyšlování  Filipa Kegelia,  Liberdovu 
Harfu novou a Spasitelné přemyšlování Martina Mollera. Pátral pak v širším okolí po šafá
řových společnících a vyžádal si asistenci pro jeho vyšetřování. Jindy našel v Počernicích u  
bývalého kantora hloubětínského Žiláka, jenž už byl jednou z kacířství usvědčen a rozhřešen,  
báchorky Šebastiána Branta, knihu o životě Adamově i listy z postily Veleslavínovy; dal mu za  
ně římskou postilu. Ve Zvoli v hostinci vyslídil žalmy, ukryté v hrnci. Cestou z Břežan potkal  
pocestného se zavazadlem, dal se s ním do řeči, přitom prošťoural jeho věci a napomenul ho,  
aby příště s sebou nosil listinu potvrzující jeho totožnost. Celkem vykonal za rok 1753 707  
prohlídek,  677 katechezí  (vyučování  náboženství),  581 exhortací  (duchovních výkladů,  po
vzbuzení), 32 kázání, pobral 204 knihy a 56 rukopisů, 18 kacířských písniček a proroctví a 8  
pohoršlivých písniček, 65 knih opravil (O působení P. Raddy podrobněji: Podlaha, A.: Z dějin  
katolické reformace v Čechách ve století XVIII. SHK Vlast 1906, s. 202n., 1907, s. 94n; Hrej
sa, F.: Dějiny české evangelické církve, s. 23-28). Uvedené i další názvy knih, které P. Radda  
evangelíkům pokradl, svědčí o tom, jak hodnotné a vzácné knihy byly ještě ve druhé polovině  
18. století mezi lidem, i jeho chudšími příslušníky.

Nejinak dotěrně si počínali ostatní misionáři. Velké starosti jim činily železné hamry na  
severním okraji Brd, které patřily francouzským podnikatelům. V nich pracovalo dost cizích  
mistrů, kteří byli protestantského vyznání; dělníci pak nezachovávali neděle a svátky. Ale v  
okolí  Prahy,  zvláště na západě,  už bylo evangelíků málo.  Na Berounsku a Rakovnicku se  
jednalo jen o roztroušené jednotlivce, na Příbramsku, Prácheňsku a Plzeňsku o nich nebyly  
žádné zprávy. Spíše se projevovali na jihovýchodě Čech. V r. 1740 došlo k velké misii na Tře
boňsku s pálením kacířských knih, jak ji zaznamenal Akvilín Hrdlička. Tím však nebylo v této  
oblasti kacířství zcela potlačeno.

I v Praze evangelíci mizeli. Když r. 1762 o nich žádalo arcibiskupství zprávy od jednot
livých farností, z Prahy a blízkého okolí nepřišly žádné údaje (Hrejsa, F.: Tamtéž, s. 34-35).  
Ale později se tu přece jen znovu objevili. A ve východních a zčásti severních Čechách se ka
cířství stále drželo, byť bohužel oslabováno pokračující emigrací do Pruska. Ve velkých po
čtech evangelíci stále prchali zejména z Poděbradska, Litomyšlska, Lanškrounska (z Čermné),  
Hradecka - Opočenska a Smiřicka. Přesto ještě v závěru temna, v r. 1779, byla podle odhadu 
kněží na Poděbradsku polovina obyvatelstva kacířská, na Chlumecku dokonce tři čtvrtiny.

Ale tito kacíři už mnohdy nebyli evangelíky, ba ani křesťany. Jako odpověď na protirefor
mační nátlak se mezi pronásledovanými evangelíky ojediněle projevil příklon k židovství. V ži
dovské náboženské obci v Benátkách nad Jizerou např. do druhé světové války žila rodina s  
českým jménem Lávecký. Její předkové byli (podle sdělení Richarda Fialy, syna Růženy Fi
alové, rozené Lávecké) svobodní rolníci na Chrudimsku, příslušníci Jednoty, kteří se po Bílé  
hoře  raději  stali  židy než  římskými katolíky.  Podobné případy byly  častější.  Příklon k ži
dovskému náboženství se projevil za vlády Karla VI. na některých místech na Moravě, ale bez  
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styku s židovským prostředím zůstal osamocen a zanikl. Ale místy mělo toto prostředí silnější  
vliv.

Na  počátku  panování  Marie  Terezie  se  na  Chlumecku a  Jičínsku  objevila  zvláštní  ná
boženská  skupina  později  nazvaná izraelité  (sami  si  tak  neříkali)  se  střediskem v Novém  
Bydžově, kde asi jednu třetinu obyvatelstva tvořili Židé. Židé nebyli nuceni k obřadům římské  
církve. Působila také okolnost, že mohli vlastnit a číst bibli (Starý zákon). Z Nového Bydžova i  
okolí se k nim začali hlásit mnozí křesťané, kteří nechtěli být římskými katolíky. Četli tedy Sta
rý zákon a dospěli k názoru, že když Židům stačí ke spáse židovské náboženství, že se k němu  
tedy  přihlásí  také.  Přestali  plnit  požadavky římské církve a  zachovávali  některé  židovské  
zvyky a obřady. V roce 1747 však byli prozrazeni. Královéhradecký biskup po přísném vyšet
řování, na němž se velmi činně podílel P. Antonín Koniáš, potvrdil, že jsou kacíři, a předal je  
světskému soudu. Zatímco nad evangelíky se  soudy rozpakovaly vynášet  hrdelní  rozsudky,  
nebo je panovník změnil v tresty na svobodě, proti izraelitům bylo zakročeno se vší tvrdostí.  
Jejich vůdce, krejčí Jan Pita, z Chudeřic u Chlumce n. Cidlinou byl 18. prosince 1748 upálen  
v Hradci Králové. Stejný trest stihl o dva roky později v Praze i bydžovského rabína Mendla.  
Mečem sťati byli ovčák Václav Vacek, selka Marie Bourová a dva další příslušníci skupiny.  
Někteří odsouzení byli před popravou krutě zmučeni. Jan Pita se choval zatvrzele, rouhal se  
římské církvi a na hranici byl přivlečen zašitý v koženém pytli. P. Koniáš, který mu otravoval i  
poslední chvíle života, ho údajně přiměl k tomu, aby své názory odvolal a zemřel s církví smí
řen. Marii Bourové byly podle rozsudku před popravou ještě zlámány klouby. S obdivuhodnou 
statečností setrvala na svých názorech, odmítla odvolat, a zemřela »v bludu«. Mezi odsou
zenými byli i bratři Lukáš, Karel a Jiří Volní, ovčáci z Kratonoh z rodu proslulých lidových  
básníků, potrestaní třemi léty vězení (O izraelitech: Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí,  
s. 133; Podlaha, A.: Život a působení Antonína Koniáše. SHK Vlast. 1893, s. 17; Machov
cová, M. - Machovec, M.: Utopie blouznivců a sektářů. 1960, s. 339 – 340). (O účasti P. Koni
áše při postihu izraelitů a popravě Jana Pity se ve svých pracích o jezuitech nezmiňuje Ivana  
Čornejová ani Jiří Bílý).“ (J. Fiala: Temno, Doba Koniášova, str. 147 – 168).

13.62   Úplné zrušení jezuitů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Příliv utečenců ze země a z vězení většinou ve zbídačeném nebo přímo zmrzačeném stavu 

do Saska a Pruska vyvolávalo v těchto sousedních zemích veliké pobouření. Německá knížata 
několikrát intervenovala u Karla VI., aby zasáhl a zastavil nesmyslné, brutální pronásledování 
nekatolíků. Řádění jezuitů však bylo poprvé trochu zmírněno až roku 1735, nicméně jejich 
„misijní“ praktiky v Čechách a na  Moravě se posléze znovu rozjely naplno, čímž se znovu 
dostaly do popředí zájmu osvícenější  evropské části veřejnosti.  Na opakovanou žádost ně
meckých knížat a evangelických stavů k císařskému dvoru se začaly jezuitské praktiky při ka
tolizaci v Čechách a na Moravě brát zcela vážně a v rámci sílícího osvícenectví v celé Evropě 
i na zcela jiné úrovni než doposud. Stále více se z toho stávala hořká pilulka mezinárodní 
ostudy habsburského soustátí.

Osvícenecké reformy, které zasáhly Evropu se za vlády Marie Terezie dostaly konečně i do 
náboženského a církevního života. „Již první katoličtí osvícenci byli stoupenci náboženské  
snášenlivosti, byť považovali římskou církev za dokonalejší než jiné. »Člověk, který myslí v  
náboženských věcech jinak než já, zůstává stále mým bližním... Není-li mým bratrem jako ne
věřící, jest jím jako člověk. Jako nevěřícího ho bude soudit Bůh, jako člověka mi přikazuje  
příroda a náboženství, abych ho ctil,« tvrdil například K. H. Seibt. »Společný pobyt katolíků s  
jinověrci působí duchovní povznesení a vyšší umravnění, poněvadž si první dají záležet na  
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lepším chování, aby neupadali v pohrdání druhých,« hlásal František Karel Kressel z Kval
tenberka (1720 – 1801), ředitel právnických studií na Karlově univerzitě a od r. 1770 předse
da zvláštní dvorské duchovní komise. Podobného mínění byl i státní kancléř (ministr zahrani
čí) Václav Antonín Kaunic (1711 – 1794). Kaunic si osvícenský postoj osvojil při studiu v  
Nizozemí a Anglii a měl velký vliv na Josefa II. O osvícenskou náboženskou politiku vedl spo
ry s papežským nunciem, který požadoval, aby se v náboženských a církevních poměrech v  
habsburském soustátí nic neměnilo, tj. aby evangelíci v českých a rakouských zemích zůstali i  
nadále mimo zákon. Po zrušení jezuitského řádu bylo možno další reformy provádět snadněji.  
Marie Terezie, třebas odchovaná »barokním« protireformačním katolicismem, v mnohém po
volila svým osvíceným spolupracovníkům a rádcům. Bohužel však zásadně odmítala jejich  
požadavky náboženské snášenlivosti, kterou prosazoval i Josef II. Sama však nakonec zasáhla  
proti některým stránkám církevního zřízení a života, které příliš překážely vytváření nových  
hospodářských a společenských poměrů. Některá její opatření měla určitou »protestantskou«  
povahu. Tak si vymohla zrušení dvaceti čtyř církevních svátků, jejichž svěcení odvádělo lidi  
od práce. Vrchnosti nesměly v takto uvolněných pracovních dnech ukládat robotu poddaným,  
kteří tím získali čas na práci ve vlastním hospodářství. Dále zakázala pouti – procesí, jež by 
trvaly déle než jeden den a veškeré pouti do ciziny. Omezila kláštery, které vázaly mnoho pra
covních sil. Omezila církevní jmění a dala je pod státní kontrolu. Po zrušení jezuitského řádu 
využila jeho statků a dalšího jmění ke zřízení studijního fondu pro potřebu školství. Neváhala  
zavřít do vězení několik konzervativních kněží, kteří se proti podobným opatřením stavěli a  
nechtěli je provádět. Zakázala odvádět evangelíky pro jejich přesvědčení do vojska. Ač sama  
byla hluboce věřící a upřímně zbožná katolička a snažila se provádět svou církevní politiku ve 
shodě s papeži, vzbudila nakonec nelibost církve, takže po jejím úmrtí odmítl Pius VI. sloužit  
za ni  zádušní  mši  ve vatikánském chrámu sv.  Petra,  jak papežové za zesnulé  habsburské  
panovníky činívali.

V závěru vlády Marie Terezie začal přece jen poněkud slábnout tlak proti evangelíkům.  
Osvícenství působilo i v řadách úřednictva a mezi římskokatolickými kněžími. Uplatnil se i  
vliv osvícených rádců a spolupracovníků Marie Terezie, kteří však bohužel nedokázali plně  
překonat její »barokní« předsudky a marně ji přesvědčovali o potřebě náboženské svobody,  
jaká už byla v jiných zemích běžnější. Marně se namáhal i její syn Josef II., který poukazoval  
na to, že náboženský útisk v habsburském soustátí se stává jeho mezinárodní ostudou.“ (J. Fi
ala: Temno, Doba Koniášova, str. 168 – 169).

Zvláště museli jezuité skončit se svými „misijními“ taženími, k čemuž nepochybně přispě
lo i úmrtí jednoho z nejfanatičtějších představitelů násilné, tvrdé katolizace, jezuitského kněze 
Antonína Koniáše, který zemřel 27. října 1760. Jen neradi vyklízeli jezuité svá misijní pole ve 
prospěch jiných řádů a všeobecného katolického duchovenstva. Na místo jezuitských misio
nářů bylo od arcibiskupa ustanoveno 14 mimořádných misionářů z obyčejného, (neřádového, 
světského) katolického duchovenstva. A tento krok také znamenal konec misijnímu fanatismu 
jezuitů.

Brzy nato byli jezuité omezeni i ve své činnosti ve školách. Mnoho jezuitů se odklonilo od 
tvrdých jezuitských praktik a více se přiklonilo k národnímu cítění. Vyskytly se totiž stížnosti, 
že jezuité ve školství vůbec nepokročili s duchem doby. Studium přírodních věd, nové vě
decké objevy a stále se rozvíjející a zrychlující se technický pokrok byl při jejich vyučování 
naprosto opomíjen. Maximálně byl nazýván satanskou záležitostí a satanským učením. Bez 
ohledu na nové objevy ve fyzice, chemii, matematice, biologii, astronomii, medicíně, metalur
gii a v dalších oblastech vědy a techniky, vypouštěli jezuité ze svých učebních osnov všechno, 
co by jen trochu na tyto objevy v přírodních vědách poukazovalo. Samotný řád ve svém vzdě
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lávání ustrnul a odmítal uznat technický a vědecký pokrok jako další cestu lidstva pro násle
dující století.

Proti  celosvětovému  trendu  a  vědockotechnické  osvětě  a  revoluci  byl  však  jejich  boj 
marný. I mezi nimi, přímo v jejich samotných řadách, vyvstali odvážní jezuité, tzv.  Mlado-
jezuité, kteří se odvážili postavit se na odpor zkostnatělému řádu a kteří postupně začali víc a 
více zastávat protijezuitský směr, jako například právo zkoumání i mimo církevní meze a zá
kazy,  právo se hlásit  ke svému národu,  právo být veselý,  v kritice  zásad jezuitského řádu 
uplatňovat i humor a pěstovat i přírodní vědy v duchu novověkého pohledu. Díky této vzpouře 
mladých jezuitů přišlo mnoho mladých mužů v řádu konečně do kontaktu s vědou.

Například jezuité Josef Stepling,  Stanislav Vydra,  Petr Chládek a Antotín Strnad se nako
nec díky oproštění od jezuitské přísnosti a strnulosti stali profesory matematiky, astronomy a 
fyziky. Josef Stepling, jezuita od roku 1733 († Praha 1778), se stal dokonce natolik známým a 
slavným matematikem a hvězdářem, že když začal naléhat na vládu a žádat o zřízení hvězdár
ny v Klementinu, bylo mu roku 1751 vyhověno. I jeho výše zmínění žáci, Vydra a Strnad vy
nikli v přírodních vědách, konkrétně v matematice, fyzice a astronomii.

Když byl roku 1753 zaveden nový způsob studia na všech fakultách pražské univerzity a 
zvláště  na  filosofické  a  matematické fakultě,  byly současně  nařízeny i  nové  metody vyu
čování,  které  by  odpovídaly  tehdejšímu  vědeckému  a  technickému  pokroku.  Provedení 
modernizace pražské univerzity byla svěřena právě Steplingovi, který se stal zároveň ředitelem 
matematické a fyzikální fakulty. Rozšířil jejich kabinety, zřídil fyzikální laboratoře a učebny, 
na své vlastní náklady zvelebil hvězdárnu, odstranil dosavadní zastaralé aristotelovské a peri
patetické učené zásady a snažil se zjednat průchod Newtonovým, Wolfovým a Eulerovým teori
ím a jejich učení a objevům. Za tyto snahy se mu dostalo uznání a pochvaly od vlády i od císa
řovny Marie Terezie. Na druhou stranu to sebou přineslo i mnoho těžkostí, neznází, zklamání 
a  hořkostí,  které  si  Stepling musel  prožít  díky svým řádovým, řeholním bratrům, kteří  se 
urputně drželi  Aristotela a peripatetiků, tvrdošíjně oponovali všem moderním změnám v ob
lasti poznání a zaslepeně a urputně odporovali všem změnám a opravám v dosavadním způso
bu vyučování, a to až do úplného zrušení řádu.

Vliv jezuitů však i přes jejich veškeré úporné snahy postupně upadal a jejich moc slábla a 
postupně se vytrácela do prázdna. Téměř každý je nenáviděl za jejich chování, politikaření a 
za všechna zvěrstva, které ještě nedávno páchali. Všichni si uvědomovali, že v každé válce a v 
každém povstání měli prsty jezuité. Byli v pozadí za každým neštěstím a za každou promarně
nou nebo přímo zničenou šancí na svobodu. Byli v hlubokém opovržení u každého mírumi
lovné Čecha, Moraváka a Slezana. Nikdo je již neposlouchal, každý s nimi právem pohrdal, u 
nikoho již neměli žádný respekt. Roku 1773, dne 21. července, byl nakonec jezuitský řád zru
šen úplně a to nejen v Čechách a na Moravě, ale přímo v celém světě. Zrušení řádu Tovaryš
stva Ježíšova provedl přímo papež Klement XIV., „což vyvolalo i v českých zemích všeobecné  
potěšení. Německá i česká zpráva, jež o tom vyšly tiskem, se rozlétly do vesnic a budily mezi  
evangelíky radost (Hrejsa, F.: Dějiny české evanjelické církve, s. 35). Významně se mezi tyto  
události zapsal ještě rok 1765, kdy Marie Terezie jmenovala svého syna Josefa II. svým spolu
vladařem. Přibližně v téže době začal klesat, i v souvislosti s odebráním cenzury jezuitům, po
čet vydávaných náboženských (tj. převážně protireformačních) knih a naopak rostl počet spisů  
naukových, odborných a politických. Nejhlubší temno sláblo, i když v roce 1770 ještě vyšel  
»vylepšený« arcibiskupský Index zakázaných knih.“  (J. Fiala: Temno, doba Koniášova, str.  
169).
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13.63   Stav jezuitských sídel v české provincii v době zrušení řádu
Před svým zrušením, jak píše  T.V. Bílek na stranách  534 – 537,  bylo v české provincii 

v roce 1745 přesně 1 295 členů tovaryšstva, kteří žili ve 43 sídlech, z nichž jeden byl profesní 
dům, 27 sídel tvořily koleje a 15 sídel byly rezidence. V Čechách bylo z toho všeho 12 kolejí, 
1 profesní dům, 1 gymnázium a 9 rezidencí. Na Moravě to bylo 6 kolejí, 1 rezidence a 1 mi
sijní stanice. Ve Slezsku se nacházelo 9 kolejí a 4 rezidence, z nichž však po odtržení Kladské
ho hrabství a většího dílu Slezska od Království českého Vratislavským a Drážďanským mírem 
roku 1742 a 1745 zůstala při české provincii jenom  opavská kolej s těšínskou a  jemetickou 
rezidencí.

V roce svého celosvětového zrušení, 1773, čítala česká provincie Societas Jesu celkem 32 
sídla, z toho 20 kolejí a 12 rezidencí, ve kterých žilo celkem 1 071 členů řádu, mezi nimiž 
bylo 5 radních (consultores provinciae), 594 kněží (sacerdotes, z nichž 44 kněží žilo v misi
ích), dále 250 učitelů nekněží (magistri scholastici non sacerdotes) a 222 bratrů pomocníků 
(fratres coadujtores). Mimo provincii bylo 54 kněží, totiž 29 misionářů (z nich 18 v Sasku, 1 
v Sedmihradsku, 1 v Polsku a 9 misionářů v Asii,  Africe a  Americe), 21 polních kaplanů a 4 
kněží ve Vídni a v Římě.

Z těchto všech členů bylo v Čechách: 43 misionářů, 588 osob ve 13 kolejích a 9 reziden
cích  (přesněji:  v kolejích u  sv.  Klimenta ve  Starém Městě  pražském 164 osob,  v Menším 
Městě pražském 33 osob, v Novém Městě pražském 23 osob, v Krumlově 25, v Chomutově 29, 
v Jindřichově Hradci 26, v Jičíně 45, v Kutné Hoře 33, v Klatovech 38, v Hradci Králové 26, 
v Litoměřicích 18, v Chebu 20 a v Březnici 27; dále pak v rezidencích ve Staré Boleslavi 8, 
v Doupově 4, na sv. Hoře 3, v Jeníkově 4, v Košumberku 7, v Liběšicích 20, v Bohosudově 20, 
v Tuchoměřicích 4 a v Opařanech 10. Na  Moravě bylo v 6 kolejích a v 1 rezidenci celkem 
372 členů: V Brně 112, v Olomouci 128, v Hradišti 42, v Jihlavě 24, v Telči 29, ve Znojmě 31 
a v tuřanské rezidenci 6, z toho 4 misionáři. Ve Slezsku bylo v té době 40 členů: V opavské 
koleji  24, v těšínské rezidenci 10, z nichž 5 byli  misionáři  a v jemetické rezidenci 6 osob, 
z nichž 2 osoby byli misonáři.

Z výše uvedených sídel byli po zrušení řádu propuštěni všichni jeho členové. Ti, kteří byli 
vysvěceni do kněžského stavu se stali světskými kněžími (tzv. exjezuité) s ročním platem 200 
– 300 zlatých. Ostatní byli prohlášeni za laiky a byli zproštěni svých řádových slibů a dostáva
li roční plat po 150 zlatých. Mnoho exjezuitů však již hned 1. listopadu roku 1773 nastoupilo 
do učitelské funkce na univerzitě, zvláště pak v gymnáziích při bývalých kolejích, z nichž byl 
prefektům určen plat ze studijních fondů 400 – 500 zlatých a profesorům 300 – 400 zlatých.

Veškerý inventář a majetek zrušených kolejí bývalé české provincie připadl na základě cí
sařských rezolucí ze dne 17. září 1773 a 25. června 1774 tzv. Studijnímu fondu, který byl za 
tím účelem nově zřízen a který zároveň sloužil nejen pro studia chudých, nadaných studentů, 
ale také pro náboženské a nadační účely. Jezuitské statky v Čechách pak byly odevzdány c.k. 
administraci komorních statků, od níž byly už 16. listopadu 1774 předběžně odhadnuty na 6 
milionů 413 tisíc 254 zlatých a 15 krejcarů. Avšak podle zprávy účtárny c.k. českého gubernia 
ze dne 7. ledna 1778 obnášelo veškeré jmění jezuitských kolejí v Čechách dohromady 6 milio
nů 985 tisíc 270 zlatých a 45 a ½ krejcaru, tedy o více jak půl milionů zlatých navíc. Na Mo
ravě to byla suma 2 miliony 352 tisíc 644 zlatých (nepočítajíc v to budovy a jistiny) a ve Slez
sku to činilo celkem 274 tisíc zlatých. Celkové jmění jezuitů v české provincii tedy činilo přes 
devět milionů zlatých!
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13.64   Toleranční patent císaře Josefa II.
Po zrušení jezuitské řádu začal v Čechách a na Moravě vládnout duch všeobecného řím

skokatolického kněžstva, které se radovalo z ukončení jezuitské diktatury a nadvlády tovaryš
stva v římskokatolických a politických kruzích. Jezuitský totalitní církevní systém se zhroutil 
a na jeho místo mohly konečně nastoupit i jiné mnišské řády stejně jako i všeobecní římskoka
toličtí kněží, z nichž mnozí zastávali prvotní ekumenické názory o toleranci k ostatním neka
tolickým církvím a vyznáním. Tak byl například roku 1780 jmenován královéhradeckým bis
kupem probošt při kolegiátním kostele sv.  Václava v Mikulově,  Jan Leopold Háj z Háje († 
1794), jenž uznával, že je potřebné a nutné, aby byli vyznavači evangelické a helvetské víry 
v zemích  Království českého trpěni a tolerováni, což se jeho přičiněním stalo nakonec roku 
1781 skutečností. To je také doba, která se oficiálně uznává jako konec doby temna, konec 
»barokní« pobělohorské slávy a nadvlády jezuitů v Českém království, konec více jak sto pa
desátiletého nesmyslného brutálního pronásledování nekatolíků – jinověrců, jejich literatury a 
jejich duchovních.

Císař Josef II. (1780 – 1790) byl zasažen na rozdíl od své matky evropským osvícenectvím, 
a proto „byl v reformním úsilí mnohem důslednější. Netrpěl předsudky »barokního« katolicis
mu a dával proti nim přednost potřebám státu a jeho občanů. Četl osvícenské spisovatele a  
osvojil si mnoho z jejich myšlení. K tomu přistupovala jeho dobrá povaha a poměr k lidem  
bez rozdílu stavu, či spíše dobrý poměr k lidem nižších stavů. Velmi miloval svou matku, ale  
dostával se s ní často do sporů, zvláště v náboženských a církevních otázkách. Marie Terezie  
se sice o některá církevněpolitická opatření přela s představiteli církve, i nejvyššími, ale v zá
sadě nepřestala považovat římskou církev a její náboženství za jediné oprávněné.“

(Vlivem svých jezuitských přátel  a rádců) „trvala pak,“  (podle jezuitských zásad),  „na 
právu, či spíše povinnosti panovníka, aby rozhodoval o spáse a víře svých poddaných a ja
kékoli ústupky jinak věřícím odmítala.

I Josef II. zůstával věřícím římským katolíkem a v souladu s jinými katolickými osvícenci  
považoval římskou církev za nejdokonalejší. »Vzdal bych se všeho, co mám, kdyby všichni  
protestanté, žijící v říši Vašeho veličenstva, se stali katolíky,« napsal jednou své matce, ale z  
praktických  i  zásadních  důvodů  požadoval  pro  poddané  svobodu  náboženství.  Úlevu  pro  
evangelíky si představoval zprvu jako takzvanou tichou toleranci, při níž by nadále byli ve
deni v římské církvi, ale kromě křtu, oddavek a pohřbů by pro ně nebyly její obřady povinné a  
mohli by v soukromí vykonávat své pobožnosti. Pro římskou víru pak měli být získáváni trpě
livým poučováním a mírným jednáním římských kněží. Ale i taková tolerance byla pro Marii  
Terezii dlouho nepřijatelnou. Když byla později pod tlakem okolností ochotna na ni přistoupit,  
ukázalo se, že evangelíky, kteří měli vlastní rozum a svědomí a nestáli ani o mírné poučování,  
neuspokojuje a že bude nutné mnohem zásadnější řešení. K němu se však Marie Terezie nikdy 
nedokázala odhodlat.

Názory Josefa II., s nimiž se shodovala většina habsburské státní rady, nezůstaly před ve
řejností utajeny. Mezi utištěnými evangelíky vyvolaly značný ohlas a novou naději.  Zazna
menali i mírnější postup některých úřadů vůči sobě, jakousi tichou toleranci bez úředního na
řízení...

...Ale zmírnění postupu proti evangelíkům nebylo jednoznačné. Poté, co se Josef II. stal  
římským císařem, se na něj obrátili čeští evangelíci se žádostí, aby mohli svobodně vykonávat  
své náboženství. To nebylo v jeho pravomoci, o tom mohla rozhodovat jako česká panovnice  
jedině Marie Terezie.  Žádost  měla jen nepříjemný výsledek.  Prozradila hlavní  střediska a  
představitele evangelíků, jimž pak bylo pobráno na 4 000 knih. 300 osob bylo uvězněno nebo 
přesídleno do Sedmihrad (Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí, s. 142). Tím však jejich 
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zápas nekončil. Asi koncem roku 1774 se evangelíci z Chrudimska a dalších východočeských  
krajů zvláštním listem obrátili na Bedřicha II. s prosbou, aby se ujal jejich potlačené víry a  
vymohl, aby mohli v Čechách svobodně žít, dostali zpět zabavené knihy a jejich bratři uvězně
ní pro víru byli propuštěni na svobodu. Kdyby přímluva nepomohla, měl Bedřich přitrhnout s  
vojskem a osvobodit je mocí. V takovém případě mu chtěli pomoci svými statky, byť jich bylo,  
jak psali, pouhých dvacet tisíc. »Prosíme tedy, králi a pane nejmocnější, abyste brzy přijíti rá
čili a my pak s bratry svými ze žalářů osvobozenými zapějeme velebné Hosanah a nepřestane
me dříve na modlitbách pozvedati ruce k nebesům, dokud Hospodin celé Království české pod  
moc a žezlo Vaší královské důstojnosti nepřivede,« (Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí,  
s. 131 – 133) psali v závěru. Ale Bedřich se k nějakým přímluvám příliš neměl. Náboženská  
svoboda v Čechách pro něj nebyla nijak výhodná – naopak útisk odtud vyháněl desetitisíce  
evangelíků, kterých mohl využít pro osídlování nových oblastí, nyní zejména Slezska. A lákání  
evangelíků do Pruska příslibem náboženské svobody, které se jim pak skutečně dostalo, zů
stávalo  hlavním smyslem Bedřichovy  zahraničně–náboženské  politiky.  Když  Prusko  potře
bovalo odborníky pro pěstování lnu či chmele, poslal Bedřich II. jednoduše své agenty, aby je  
nalezli mezi evangelíky v Čechách a na Moravě. A v téže době (r. 1763) vydávala Marie Te
rezie patenty o náboženské úlevě pro cizí hospodářské odborníky, kteří mohli působit v jejích 
državách, hlásit se k protestantským vyznáním a vykonávat jejich obřady.

Krátce nato na rozhraní zimy a jara 1775 propuklo největší selské povstání, jež zachvátilo  
především severní a především východní Čechy. Náboženské prvky přímo v povstání byly sice  
slabé, ale zvýšené sociální napětí a povstání samo povzbudily smělost poddaných, rozvrátily  
veřejný pořádek a oslabily úctu k úřadům. Zklamání z porážky povstání a polovičaté úpravy  
poddanských poměrů obracely naděje části poddaných v nadpřirozené řešení, které napraví,  
co pozemská vláda nedokázala nebo zanedbala.

Ožívalo evangelické podzemí i kacířství, jež opouštělo křesťanskou půdu. Na Bydžovsku 
vystoupili  opět  izraelité,  nyní  nazývaní  abrahamity.  Jejich  hnutí  se  šířilo  dál.  V  r.  1777 
hejtman Hradeckého kraje Václav Ferdinand Vančura z Řehnic přijímal na radnicích v Hrad
ci Králové, Jaroměři a Novém Bydžově od lidí obžalovaných z židovského kacířství přísahu a  
slib, že do tohoto bludu více neupadnou. Na Opočensku a Smiřicku vystupovali sedláci s tím,  
že se hlásí k »víře beránkově«. Někteří měli ještě ponětí o evangelickém náboženství, před
stavy jiných už byly zmatené (Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí, s. Tamtéž, s. 133 – 
134).

Ale habsburská vláda si  byla vědoma hrozby, jakou představovala možnost spojení ná
boženské a sociální nespokojenosti. Marie Terezie honem přistoupila na některá opatření, jež  
vedla k tiché toleranci. Vedle toho, že při vyšetřování vzbouřených sedláků zakázala sledovat,  
jak dalece se při jejich vystoupení uplatnily náboženské prvky a projevy, hned na počátku po
vstání, ještě před jeho největším rozmachem, 11. února 1775 vydala nařízení, které znamenalo  
naprostý obrat od dosavadního postupu při stíhání kacířství. Pro pouhé zastávání bludných 
názorů nesměl být nikdo trestán,  pokud se nedopustil jiného porušení zákona. U pouhých  
bludařů měli kněží trpělivým a laskavým vyučováním pečovat o jejich obrácení. Přestoupení  
zákona měly stíhat pouze světské soudy bez účasti misionářů či jiných kněží. Těm také bylo  
zakázáno, aby odnímali lidem knihy. Mohli jen udat, u koho takové knihy jsou, a zabavit je  
mohl opět jen světský soud. Vyloučení kněží z pronásledování kacířů mělo zmírnit obrovskou  
nenávist, kterou k nim kacíři chovali a usnadnit jejich přechod k římské víře. Náboženská ko
mise, která se zabývala dalším postupem proti kacířům, předala 30. května 1775 Marii Terezii  
ke schválení obsáhlý protokol o své činnosti.  V něm přímo doznala, že zkušenost ukázala,  
»kterak nepomohly inkvizice, železa, pouta ani vězení, jest mnoho osob, kteréž velkou část  
svého života strávily v žaláři nebo při obecní práci, a přece se nestaly katolíky.« Naopak, tě
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mito způsoby se šíří nenávist ke katolickému náboženství a kněžstvu. Po schválení císařovnou  
byl v tomto duchu vydán 11. srpna 1775 obsáhlý patent, jenž však vracel kněžím právo, aby  
prohlíželi a zabavovali podezřelé knihy, které však museli odevzdat na místodržitelství. Patent  
mimo jiné požadoval vedení přesných seznamů poddaných v jednotlivých farnostech a sle
dování, jak poddaní plní povinnosti římského křesťana. Ti, kdo vyučovali podezřelé osoby ná
boženství, měli o tom vést zvláštní deník se záznamem o účasti a přednesené látce. Záznam  
měli potvrdit dva svědci z přítomných. U koho však všechny mírné prostředky selhaly a stále  
se  nenechával  přesvědčit,  ten  měl  být  potrestán  podle  platných  předchozích  patentů.  Ne
polepšitelní  kacíři  měli  být  přesídleni  do  Sedmihradska,  Uher  či  Haliče,  k  osídlení  těch  
habsburských  držav,  v  nichž  se  musela  trpět  nekatolická  náboženství  (Rezek,  A.:  Dějiny  
prostonárodního hnutí, s. 136 – 140).

A tak byla politika Marie Terezie stále rozporná a nedůsledná. Mírnému postupu chtěla dát  
přednost, ale když mírný postup spíše posiloval zatvrzelost evangelíků, mělo se proti nim užít  
zase jen tvrdé násilí. Současně se Marie Terezie dopustila další nedůslednosti – téhož roku,  
1775, potvrdila zřízení luterské konzistoře (církevní správy) v Aši pro celé Chebsko, jež bylo  
sice součástí Českého království, v němž se však nikdy nepodařilo násilnou rekatolizaci pro
sadit (Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí, s. 141). A tak v různých částech jedné země  
platily zcela protichůdné zásady. I to zpochybňovalo názory Marie Terezie na církevní otázky 
v očích jejích osvícených spolupracovníků a u potlačovaných evangelíků vyvolávalo naděje,  
že by se mohl zlepšit i jejich osud.

V r.  1775  ožila  také  emigrace  do  Pruska.  Tentokrát  nebyla  vyvolána  pohnutkami  ná
boženskými, ale sociálně – politickými. Po porážce selského povstání prchali i poddaní řím
ského smýšlení z obav před tresty za účast na něm a před dalším nevolnictvím. I je Bedřich II.  
přijal, přidělil jim půdu a samozřejmě ponechal svobodu jejich vyznání.

Na konci  vlády Marie  Terezie ožívalo v Čechách kacířství  i  na některých místech,  kde  
zdánlivě vymizelo. V Praze i nejbližším okolí se opět vyskytli evangelíci, i když řídce. V sedm
desátých letech žil na Uhelném trhu řemenář Josef Volf, jehož rodiče byli tajní evangelíci. Za  
sedmileté války přišel jako dělostřelec do Saska, kde se vrátil k evangelické víře. Pak se usa
dil v Praze a každým rokem chodíval do Saska k Večeři Páně pod obojí a přinášel si odtamtud  
knihy. Několikrát byl pro to vyšetřován, ale nebylo mu nic dokázáno. Po vydání tolerančního  
patentu se pokoušel obchodovat s evangelickými knihami, ale nedostal k tomu povolení. Mly
nář Tomáš Zych na Novém Městě se cítil potomkem českých bratří a měl zálibu ve starých 
knihách Jana Amose Komenského a jiných evangelických spisovatelů, z nichž si činil výpisky.  
Už jako stařec z nich sestavoval nové spisy: Modlitby kající (1777), Světlo v temnosti (1778),  
Škola křesťanského života (1779) a jiné, skládal také duchovní písně. Evangelíkem v Praze  
byl i Josef Virch, stavitel a majitel hostince U černé růže na Novém Městě. Podobných přípa
dů se objevilo více, ale byly to jen manželské dvojice nebo jednotlivci, kteří už o sobě navzá
jem nevěděli  a  nebyli  ve styku.  Takoví  jednotlivci  či  skupinky se  nacházeli  i  v  sousedství  
Prahy, na místech, kde se mohli dobře skrývat – po vinicích, mlýnech, rozptýleni mezi římský
mi katolíky, aniž se mezi sebou znali. V letech 1779 – 1781 došlo v Praze k poslednímu velké
mu vyšetřování v záležitosti zakázaných knih. V lednu 1781 bylo uvězněno několik lidí, kteří  
se  prohlašovali  za  husity.  O očistci,  obrazech,  uctívání  svatých,  postech,  papeži,  mniších  
smýšleli stejně jako evangelíci a měli mnoho evangelických knih ze Žitavy, které jim byly za
baveny. Ale v jiných oblastech bujelo kacířství dále. Z r. 1776 jsou zprávy o tajných shromáž
děních opět v jihovýchodních Čechách - na Jindřichohradecku (Hrejsa, F.: Dějiny české evan
jelické církve, s. 35 n).
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Neúspěšnost a neudržitelnost pozdní rekatolizace za Marie Terezie prokázaly v závěru její  
vlády bouřlivé události na Moravě. I zde zůstalo několik oblastí s větším počtem evangelíků,  
zejména na Valašsku (Vsetínsku), jehož obyvatelé – Valaši – ve třicetileté válce houževnatě  
vzdorovali násilné rekatolizaci a činně podporovali švédské spojence v boji proti habsbur
ským vojskům. Na sklonku panování Marie Terezie mezi nimi měli působit misionáři P. Petr  
Sasina (Sašina), P. Jiří Kořistka a P. Petr Jiříček. Aby odhalili tajné evangelíky, použili misio
náři v dubnu 1777 úskok. Začali poddaným lhát, že Marie Terezie poskytne evangelíkům ná
boženskou svobodu a každý se může přihlásit ke své víře. Aby to potvrdili, ukazovali v kostele  
i falešnou listinu s údajnou pečetí panovnice.

Podvod měl  nečekaný následek.  V téměř  sedmdesáti  obcích  východní  Moravy  se  velké  
množství lidí hlásilo k evangelickému náboženství. Někde byly evangelické celé dědiny do po
sledního obyvatele. Mezi  nimi bylo i  hojně rychtářů a učitelů. Bylo zřejmé, že hnutí  není  
možno zlomit násilím.

Podvodní misionáři byli nahrazeni jinými a na východní Moravě začala působit zvláštní  
dvorská komise, jež měla záležitost pokud možno smírně urovnat. Její duší se stal mikulovský  
probošt Jan Leopold Hay, který byl ochoten – na rozdíl od obvyklé praxe římské církve –  
jednat s kacíři skutečně mírně. Předáky hnutí nebo osamocené jedince se nerozpakoval vsadit  
do vězení, s množstvím zatvrzelých pak jednal po dobrém. Vyslechl jejich názory a stížnosti a  
dovolil, aby se v římských kostelích zpívaly některé evangelické písně. Zakázal, aby lidu byly  
zabavovány evangelické knihy, současně však přesvědčoval věřící, že římská církev zůstane  
jedinou povinnou a evangelické náboženství nebude nikdy povoleno.

Snahou panovnice, úřadů i komise bylo působit na evangelíky prostředky, které se nikdy  
neosvědčily  –  laskavým  přístupem,  trpělivým  vysvětlováním  římské  věrouky,  rozdáváním 
pravověrných knih. To evangelíci ani nyní nebrali vážně a jejich jádro bouřlivě žádalo jediné:  
svobodu pro své náboženství.  A světská i  církevní moc se tedy snažily zasáhnout  způsoby  
osvědčenějšími – vysláním vojska, zatýkáním evangelických vůdců, přesídlováním některých  
do Sedmihradska, zabavováním kacířských knih. To však při všeobecném rozmachu hnutí, jež  
na Valašsku zasáhlo téměř všechno obyvatelstvo, a při blízkosti evangelického Slezska a Uher  
také nepřinášelo výsledky. Evangelíci vystupovali pokojně, ale násilí se bránili násilím. Když  
měli být v noci ze soboty na neděli 9. června 1777 v Růždce u Vsetína zatčeni vůdci tamních  
evangelíků, seběhl se na znamení zvonem lid ozbrojený cepy, vidlemi a klacky, aby je bránil.  
Došlo ke srážce s vojskem, v jehož palbě zahynuli Štěpán Kapitán, Václav Žamboch, Jura 
Čanský a Kateřina Hořanská, jež byla v požehnaném stavu. Počet těch, kdo se veřejně přizna
li ke svému přesvědčení, rostl – z původně asi 10 000 – 15 000 stoupl až na téměř 50 000 (O 
hnutí evangelíků v r. 1777 na Moravě: Bednář, F.: Zápas moravských evangelíků za svobodu.  
1931; Medek, Z. J.: Na slunce a do mrazu. Praha 1982, s. 67n).

Uklidnit Valašsko se do smrti Marie Terezie už nepodařilo. A následovaly některé další  
kraje Moravy. V červenci 1779 došlo v Nosislavi jižně od Brna ke střetu věřících s misio
nářem P. Janem Jestřabským pro jeho ostře útočné kázání proti kacířům. V červnu 1781 došlo  
k  podobné srážce v  Olešnici  u  Kunštátu,  kde  evangelické  hnutí  přesahovalo  i  na českou  
stranu Českomoravské vrchoviny. Popudem ke srážce se tu stalo nošení cechovních korouhví  
při římském svátku Božího těla.

Na Moravě se začal v církevním životě projevovat zmatek, proti němuž byla vláda bez
mocná. Snahy jednat s evangelíky po dobrém byly stejně k ničemu jako přísná opatření a  
tresty. Povzbuzením pro evangelíky se stala i nová prusko – habsburská válka a pruský vpád  
do severovýchodních Čech v létě a na podzim 1778, s nimiž opět ožívaly naděje v Bedřicha II.  
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Podobně působila i mírová jednání v Těšíně, o nichž se lid domníval, že se týkají náboženské 
svobody.

Na  jaře  1780 působil  na  Valašsku  evangelický  kazatel  z  Uher.  Na  jeho  kázání  a  vys
luhování večeře Páně pod obojí se scházela tisícihlavá shromáždění. Marné byly snahy úřadů  
o jeho dopadení. 12. května 1780 se na shromáždění v Senince rychtář s dráby pokoušel kaza
tele zatknout. Lid se vrhl na dráby, zbil je i s rychtářem, sebral jim pušky a odvedl kazatele do  
lesa. Druhý den ráno táhli evangelíci v počtu 4 000 lidí krajem a zpívali nábožné písně. Po 
dvou dnech se případ opakoval a drábi dostali výprask ve Lhotce u Vsetína, kde kazatel po
dával v lese večeři  Páně. Později  se nerušeně vrátil  do Uher. Úřady, oklamány falešnými  
zprávami, že přišel z Těšína, ho marně hledaly na slezských hranicích.

Mezi Marií Terezií a Josefem II došlo k ostrým sporům o další postup vůči evangelíkům.  
Marie Terezie na jeho názor, že panovník nemůže své poddané proti jejich vůli duchovně za
chraňovati, protože to je záležitostí pouze Ducha svatého, odpověděla, že na Josefovi se po  
náboženské stránce už nedá nic pokazit; Nepřestane se modlit, aby ho Bůh uchránil neštěstí  
tolerance,  nejhoršího  neštěstí,  které  by  mohlo  mocnářství  stihnout.  Ve  víře,  že  si  uchová  
dělníky, Josef zničí stát a bude vinen zkázou duší. Znovu se pokoušela proti evangelíkům za
sáhnout tvrději.  Josef ostře protestoval s pohrůžkou, že se vzdá spoluvladařství: »Může si  
někdo představit  něco nechutnějšího než  tyto  rozkazy...?  Jak,  maje v  úmyslu  lidi  obrátiti,  
někdo béře je na vojnu, posílá je do dolů a nutí k vykonávání těžkých prací veřejných?« Kdy
by se takové věci měly dít za jeho spoluvladařství, zřekl by se ho, aby dal najevo, že není na  
ničem spoluúčasten.

Podobný  názor  byl  mezi  rádci  Marie  Terezie  častější.  Panovnice  se  však  nenechala  
přesvědčit a vydávala o náboženských otázkách zcela protichůdná nařízení. Patent ze 14. lis
topadu 1777 přiznával tichou toleranci evangelíkům, kteří nevystupovali se svými projevy ve
řejně. Jejich domácí pobožnosti se měly trpět a nesměli být nuceni k náboženským úkonům 
římské církve a k účasti na jejích bohoslužbách. Zpovědní cedulky se neměly nadále vybírat.  
Ale další patent z 28. srpna 1778 obnovoval tresty za čtení evangelických knih a účast na  
tajných shromážděních. Evangelíci měli být omezeni i v občanském životě, když nikdo nemohl  
bez vysvědčení od římského faráře koupit dům či živnost a nesměl být nikým přijat do služby.  
Faráři také směli oddávat jen snoubence římského náboženství. Spolupracovníci Marie Te
rezie však trvali na náboženské toleranci a předložili vlastní návrh příslušného patentu, avšak  
Marie Terezie ho pod vlivem vídeňského arcibiskupa kardinála Krištofa Antonína Migazziho  
odmítla podepsat.

Ale to již bylo zřejmé, že protireformační násilí Marii Terezii dlouho nepřežije. Rovněž na 
Moravě se evangelíci začali obracet se žádostmi o náboženskou svobodu k panovníkovi, niko
li však k Marii Terezii, ale k Josefu II. Po několika neúspěšných pokusech se k němu podařilo  
proniknout Mikuláši Vrlovi ze Zlína, který mu ve vojenském ležení u Brna odevzdal žádost,  
podepsanou rychtáři  dvanácti  valašských vesnic a opatřenou jejich pečetěmi.  Následovaly  
další žádosti, i z jiných částí Moravy. Evangelíci přicházeli k Josefu II. i do Vídně, nebo ho  
zastavovali při jeho cestách Moravou.

Josef měl zprvu na mysli  jen tichou toleranci, ale pod vlivem událostí názor změnil.  V 
červnu 1781, již po smrti Marie Terezie, bylo pro rouhání a šíření zakázaných knih souzeno  
šest evangelíků v Olešnici, kde u Karla Fialy měli i sklad biblí. Jenom čtyři měli být potres
táni s tím, že nejsou sice římských názorů, ale protože náboženství je věc svědomí, a ne násilí,  
mají být ponecháni péči duchovenstva a milosrdenství božímu. Josef II. na zprávu o jejich pří
padu odpověděl, že o obviněných nemá být zatím rozhodnuto, zjištěné bible nemají být lidem  
brány a nemají se konat domovní prohlídky.
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To byl naprostý krach veškeré předchozí teorie i praxe násilné rekatolizace. Kdo však na ní  
chtěl stále trvat a hájit staré praktiky jezuitského teroru, byly oficiální církevní orgány – na
příklad arcibiskupství v Olomouci v čele s arcibiskupem kardinálem Antonínem Theodorem 
Colloredem. Ten po událostech na Valašsku v dopise moravskému místodržitelství prohlásil,  
že nesouhlasí s mírným postupem vůči evangelíkům, jaký žádá vláda, taková mírnost přináší  
špatné  ovoce.  Toto  stanovisko  opakovalo  arcibiskupství  znovu v  květnu  1781,  po  prvních  
církevně – politických opatřeních Josefa II., který po smrti své matky nastoupil na český trůn.  
Ale Josef II. se už nemínil podobnými radami řídit a ze své pravomoci panovníka rozhodoval  
o náboženských a církevních otázkách bez ohledu na názory církevních stoupenců temna.

Jako poslední se k němu obrátili evangelíci z Olešnice. Josef II. podvakrát přijal jejich  
posla Jiřího Jakubce. Při druhé návštěvě před Vánoci 1781 se ho podrobně vyptal na jeho vě
roučné názory, jež označil jako kalvínské, a na místa kolem Olešnice, v nichž žili evangelíci.  
Rozmluvu skončil s tím, že Jakubec může jít domů a slíbit přátelům, že v Olešnici budou mít  
svůj kostel. Ale to již bylo o toleranci a skoncování s temnem rozhodnuto.

Marie Terezie zemřela 8. prosince 1780. Poddaným bylo nařízeno, aby se v římských koste
lích zúčastnili zádušních mší na její památku. Evangelíci toto nařízení nesplnili.

Velká naděje, kterou vkládali do jejího nástupce, se splnila jen částečně. Ale i tak Josef II.,  
který  se  stal  hlavou  habsburského  soustátí  a  současně  i  českým  králem  a  moravským 
markrabětem, byl mezi habsburskými panovníky mimořádně kladnou osobností. V poměrně 
krátké době své vlády uskutečnil převratné a mnohotvárné dílo, jímž nejen dohnal mnohé, co  
bylo zameškáno, ale v lecčems i předbíhal svou dobu i úroveň omezeného habsburského myš
lení. Jeho nástupci – na škodu poddaným i zemím, jimž vládli – se v mnohém vrátili zpět. Bo
hužel tuberkulóza, kterou trpěl a která byla v jeho době nevyléčitelná, vyměřila jeho žití jen 
krátkou dobu, za kterou nestačil napravit vše, co jeho předchůdci (zvláště v českých zemích)  
pokazili nebo zanedbali. Předtucha smrti ho nutila k velkému spěchu při jeho reformní práci  
a někdy vedla k rozhodnutím a opatřením ne zcela vhodným a domyšleným. To nemění nic na  
velikosti jeho osobnosti i jeho díla.

Smrtí své matky, kterou miloval, byl Josef II. zdrcen a zarmoucen. Nicméně mohl konečně 
přikročit k provedení nejzávažnějších oprav a opatření, ke kterým Marie Terezie nebyla ochot
na. V hospodářské a sociální oblasti to bylo především zrušení nevolnictví. Josef II. tak učinil  
patentem z 1. listopadu 1781. Patent zbavoval poddané osobní závislosti na vrchnostech a  
uvolňoval pracovní síly pro potřeby průmyslové výroby. Poddaní přestali být nevolníky a zů
stali k vrchnostem vázáni jen prostřednictvím půdy, kterou na svých statcích a pozemcích ob
hospodařovali. Jinak mohli o svých osobních záležitostech – volbě zaměstnání, sňatcích, stu
diích a řemeslech svých dětí a dalších – rozhodovat svobodně sami, bez souhlasu vrchnosti.  
Pokud půdu opustili, ztrácela nad nimi vrchnost pravomoc. Velký důraz kladl Josef II. na hu
mánní vztahy mezi lidmi a zmírnění projevů nerovnosti mezi nimi. Provedl řadu sociálních  
opatření. Podporoval ve větší míře zakládání nemocnic, ústavů pro duševně choré, chudobin
ců. Zakázal, aby vrchnosti a jejich úředníci vyžadovali od poddaných líbání rukou. Stejně tak 
zakázal, aby lidé klekali před císařem a císařovnou; tato pocta náleží jenom Bohu. V trestním  
i občanském právu omezil rozdíly mezi příslušníky různých stavů a přiblížil se rovnosti ob
čanů před zákonem. Zrušil trest smrti a zrovnoprávnil nemanželské děti s manželskými. Za
kázal, aby vrchnosti trestaly poddané tělesně (bitím). Zlepšil soudnictví a nařídil, aby odsou
zení šlechtici zametali vídeňské ulice stejně jako ostatní trestanci. Na námitky proti tomu od
pověděl, že když jsou aristokrati lumpové jako jiní, budou také trestáni jako jiní. Z hospodář
ských i humánních důvodů zlepšil i postavení židovského obyvatelstva a hospodářsky i ob
čansky je zrovnoprávnil s křesťany. Zrušil jeho uzavření do ghett a ponižující označení na 
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oděvu, dovolil nerušený výkon jeho náboženství... mnohá opatření Josefovy vlády posílila uží
vání  českého  jazyka  a  jeho  další  rozvoj.  Poddaní,  zbaveni  nevolnické  závislosti  na  vrch
nostech,  odcházeli  za zaměstnáním do měst a posilovali  jejich český ráz. Vycházely české  
učebnice a přibývalo českých knih v počtech, jaké dříve neměly obdoby... K zásadním opat
řením přikročil Josef II. i v duchovní, kulturní a církevní oblasti. Téměř úplně zrušil cenzuru.  
Podle jeho zásady každý, i panovník, mohl být veřejně kritizován, pokud se dopouštěl chyb.  
Nyní mohly vycházet četné hodnotné vědecké, filosofické, náboženské a jiné práce, jejichž vy
dání dříve cenzura nepřipustila, ale i nová díla, na jejichž vydání by si dříve nikdo neodvážil  
ani pomyslet... Velmi rozhodně zasáhl do života a upořádání církve. Jeho opatření na tomto  
úseku měla v jistém smyslu "protestantskou" povahu, určité rysy »reformace shora«. To vy
jádřili jeho někteří kritici slovní hříčkou Johann Hus I. – Joseph Hus II. Josef ovšem zůstával  
na půdě římské církve a její věrouky, byl však ovlivněn jansenismem.

...Dbal o lepší vzdělání kněží. K jejich výuce zřídil státní generální semináře, které velmi  
příznivě ovlivnily národní obrození. Jejich studující si měli dokonale osvojit jazyk lidu, mezi  
kterým měli působit, to je v českých zemích i češtinu, jež se ve své spisovnější podobě šířila  
mezi  významnou  částí  inteligence.  Z  Josefova  příkazu  se  církevní  dějiny  a  některé  jiné  
předměty vyučovaly v generálních seminářích podle knih protestantských církevních historiků 
a teologů. Po Josefově smrti byly generální semináře bohužel opět nahrazeny církevními uči
lišti. Přesto z nich vyšla téměř jedna generace josefínsky osvícených kněží, kteří pak velmi 
blahodárně působili mezi lidem a významně se podíleli na národním obrození. Josef II. ostře  
zasahoval  i  proti  přebujelé  »barokní«  parádě  římských chrámů a  obřadů a  pokud mohl,  
omezil a zjednodušil je. Josefinské chrámy v klasicistickém slohu (jaké se zachovaly např. v  
někdejších pevnostech Terezíně a Josefově) připomínaly svou prostotou protestantské kostely s  
jednoduchým křížem nad oltářem, bez obrazů, soch a čehokoli, co by odvádělo pozornost vě
řících od hlavního smyslu bohoslužby – soustředění myslí na pravou zbožnost. Josef II. jako  
císař Svaté říše římské uvažoval i o tom, že zruší papežský stát (jehož špatné a nedbalé hospo
dářství poznal při své návštěvě Říma) a sám se prohlásí římským králem.

Josefovy církevní reformy se potkaly se zásadním nesouhlasem vedení církve. Již na jaře  
1782 přijel do Vídně sám papež Pius VI., aby je Josefu II. rozmluvil. Josef přijal jeho některé  
námitky, pokud se týkaly závaznosti nebo významu některých věroučných článků. V některých 
otázkách zmírnil svůj postoj, v zásadních věcech však neustoupil, i když papeže nepřesvědčil o 
správnosti svých stanovisek.

Nejvíc pálila římskou církev tolerance, kterou Josef II. po svém nástupu na trůn uplatňoval  
a v níž nechtěl nikterak ustoupit. Již 31. prosince 1780 zrušil náboženské komise, určené ke  
stíhání kacířů. Zrušení nenáviděných misií 30. března 1781 vyvolalo nadšení nejen u evange
líků, ale i mezi osvícenskými vzdělanci. »Sláva panovníkovi, který odstraňuje a hubí sběř, lid
skému rozumu tak nebezpečnou,« pochválil Josefa II. za tento čin ve svých zápiscích Franti
šek Martin Pelcl. Další dekret zakazoval nucené přesídlování evangelíků do Sedmihradska; ti,  
kteří tam byli odsunuti již dříve, se mohli vrátit. Zrušen byl i patent z 27. srpna 1778, který  
omezoval evangelíky v hospodářském a občanském životě a stíhal i soukromé projevy jejich  
náboženství. Zvlášť významný byl patent z 12. května 1781, který skoncoval s jedním z nejbar
barštějších projevů a prostředků temna, když zakázal další vyhledávání a zabavování evange
lických knih a jejich výměnu za římské. Nařízení z 19. dubna a 9. listopadu 1781 zrušila  
platnost Koniášova Klíče kacířských bludů a arcibiskupského Indexu. Jejich výtisky, jež dosud 
byly na každé faře, musely být odevzdány úřadům. Oběžníkem z 30. června 1781 pak Josef II.  
zrušil platnost všech předchozích patentů proti evangelíkům a nařídil, že nadále nesmí být  
žádný rozdíl mezi římskými katolíky a evangelíky, kteří pouze nemohou veřejně vykonávat ob
řady svého náboženství. 10. srpna 1781 Josef II. nařídil, že bible ani jiné knihy dosud pova
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žované za závadné nesmějí být nikomu zabavovány. Tato a podobná opatření měla značný 
ohlas mezi evangelíky a vyvolávala v nich naděje v dosažení úplné náboženské svobody.“ (J.  
Fiala: Temno, doba Koniášova, str. 169 – 182).

13. října 1781 vydal svobodomyslný císař Josef II. Toleranční patent, kterým byla zaruče
na práva všech věřících bez rozdílu a kterým byl zakázán jakýkoliv útlak a znásilňování svě
domí. Díky císaři a na základě patentu se například znovu začala pěstovat láska k mateřskému 
českému jazyku, zvláště u dětí  a bylo povoláno mnoho jazykovědců, aby obnovili  jezuity 
zdevastovanou českou řeč do libozvučné krásy. Základem českého jazyka byla opět  Bible 
Kralická, z níž se vycházelo i při vytváření tehdejšího slovníku spisovné a libozvučné češtiny. 
Při duchovní výchově se dbalo na učení Bible na prvním místě a teprve u dospělejší mládeže 
se přistupovalo k vyučování filozofických spisů.

„13. října 1781 konečně vydal Josef II. toleranční patent, který rušil závaznost římskokato
lické církve a skoncoval s pochybnou habsburskou zásadou, že vyznávání jiného náboženství  
je zločinem proti státu. Přesto splnil příznivá očekávání jen částečně. Evangelíkům poskytoval  
jen něco mezi tichou tolerancí a plnou náboženskou svobodou. Patent se s menšími úpravami  
vztahoval i na další habsburské državy, nejen na Čechy a Moravu, ale i na rakouské země. Ve  
Slezsku  rozšiřoval  možnosti  tamních  evangelíků  (umožňoval  i  stavbu  dalších  chrámů),  v  
Uhrách byla již dříve větší náboženská svoboda, než jakou patent přinášel.

V úvodu patentu Josef II. prohlašoval, že je přesvědčen o škodlivosti všeho nátlaku na svě
domí a o velkém užitku pravé křesťanské tolerance pro náboženství a stát. Proto povoloval  
soukromé vykonávání augsburského (luterského) a helvetského (reformovaného, kalvínského)  
náboženství a také nesjednocené řecké (pravoslavné) církve. Názvu »evangelický« neužíval.  
Právo veřejného vykonávání náboženství přiznával jen římské církvi, která zůstávala jedinou 
státní, »panující« církví. Patent dále podrobně určoval způsob ustavení a působení evange
lických sborů (pro evangelíky velmi nevýhodný), vztahy římských a evangelických občanů a 
zásady účasti evangelíků v hospodářském, politickém a kulturním životě a ve vojsku. Rušil  
všechna předchozí omezení, včetně povinných přísah rychtářů a úředníků na římské nábožen
ství.

Patent evangelíky zrovnoprávňoval v hospodářském a politickém životě. To bylo i v zájmu 
státu,  který potřeboval  schopné řemeslníky,  podnikatele,  úředníky,  rychtáře,  konšely z  řad  
evangelíků,  jimž dosud náboženské pronásledování a omezování i  přísaha věrnosti  římské 
církvi  cestu na tato místa uzavíraly.  V církevním životě  však evangelíci  plnou svobodu a 
rovnoprávnost s římskou církví nezískali. Patent stanovil, že sto evangelických rodin (podle  
pozdější úpravy pět set osob) mohlo zřídit vlastní modlitebnu a školu, jejichž provoz musely  
hradit ze svého. Současně museli evangelíci nadále odevzdávat všechny dosavadní poplatky a  
dávky (případně konat robotu) římské církvi a jejím kněžím. (Z četné literatury o tolerančním 
patentu a jeho provádění např.: Bednář, F.: Toleranční patent. 1931; Lukášek, J.: K dějinám  
doby toleranční. 1939; Medek, Z. J.: Na slunce a do mrazu. 1982; Evangelíci v rané tole
ranční době v Čechách a na Moravě 1 – 8. 1995; Melmuková, E.: Patent zvaný toleranční.  
1999).

Josef II. přiznával evangelíkům toleranci, ale přál si, aby co nejvíce poddaných zůstalo  
římskými katolíky. Patent byl sice ve větším počtu výtisků rozeslán na vrchnostenské kancelá
ře, neměl však být veřejně vyhlašován. Jen tam, kde se poddaní obraceli k úřadům s žádostí o  
svobodu pro evangelické náboženství (na jižní Moravě), jim mělo být v rámci jeho ustanovení  
vyhověno. Ale zpráva o patentu pronikala i do dalších míst, až daleko do Čech. Rychlost a  
rozsah, v jakých se to dělo, svědčí o tom, jak dobře organizovaná byla skrytá církev českých  
evangelíků. Ti nyní vycházeli z podzemí a hlásili se veřejně ku svému přesvědčení. V některých  
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oblastech – na Litomyšlsku, Jilemnicku – byl ohlas tolerančního patentu bouřlivý. Na vrch
nostenské kanceláře přicházeli evangelíci společně ve velkých houfech, v čele se svými vůdci  
nebo i rychtáři, kteří někdy veřejně vyzývali poddané k přestupu na evangelickou víru. Do
cházelo k střetnutím a nesrovnalostem z různého výkladu obecných ustanovení patentu. Začali  
se ozývat i evangelíci v některých krajích a místech, kde už se delší dobu nijak neprojevovali. 
(J. Fiala: Temno,..., str. 182 – 184).

Toleranční patent měl však i své stinné stránky, které byly v dalších letech stále více posi
lovány doplňky a dodatky a vydáváním nových patentů, neboť císař  Josef II. celkově svoji 
toleranci zamýšlel jako pokračující katolizaci, ale výhradně mírnou formou.

„Záhy proto začaly vycházet k patentu další výnosy, které podrobně upravovaly jeho prová
dění a ztěžovaly přihlašování k evangelickým církvím. Po prvních hromadných přihláškách k  
evangelickým církvím vyšel 25. ledna 1782 patent, podle něhož všichni, kteří již přestoupili, i  
další,  kteří  by  chtěli  přestoupit,  museli  jednotlivě  projít  pohovorem před  zvláštní  komisí  
složenou ze zástupce vrchnosti a římského kněze. Jim musel každý uvést, k jaké víře se hlásí,  
co o té víře ví, proč odstupuje od římské církve a zda na svém rozhodnutí trvá. Teprve ten, kdo  
- přes častý nátlak a přemlouvání - setrval na svém přesvědčení, dostal souhlas k přestupu.  
Přísně  bylo  zakázáno  jakékoli  působení  evangelíků  mezi  ostatními  obyvateli,  jejich  se
znamování s evangelickými názory a vybízení k přestupu. Rozvoj evangelických církví tak byl  
zpomalen a přibrzděn.

V roce 1783 měly být další přestupy uzavřeny. Kdo to do té doby nestihl, už se nesměl stát  
evangelíkem. To vyvolalo značné pobouření. Zůstávalo dost takových, kteří se s římskou církví  
zásadně rozešli, a vytvářeli by tak novou vrstvu »tajných« evangelíků, kteří by v rozporu se  
zákonem vyznávali a vykonávali evangelické náboženství, vedle dalších, kteří by tak činili v  
souladu se zákonem v úředně povolených evangelických sborech. A stále se objevovali nově se  
hlásící evangelíci v krajích a místech, kam zprávy o tolerančním patentu dorazily se značným 
zpožděním.

Tento rozpor byl odstraněn dalším dvorským dekretem, podle něhož byl přestup k evange
lickým církvím i nadále povolen tomu, kdo se nejprve zúčastnil náboženského cvičení u řím
ského kněze v trvání šesti týdnů. Rozdělení návštěv u kněze mohlo protáhnout cvičení i na 
několik let, začasté při velmi nevraživém jednání kněží. Například v r. 1823 přišly na římskou 
faru v Krouně Anna Wolfová a Terezie Pešková z České Rybné s tím, že se chtějí státi evange
ličkami. Farář P. Václav Dvořák je přijal velmi nevlídně a vynadal jim sprostě, že jsou »Lu
der und Sauen« – »mrchy a svině« (Andrle, K.: Z roboty ducha k svobodě. 1931. s. 69). Kdo i  
po podobném »školení« setrval na svém rozhodnutí, mohl se státi evangelíkem.

Římští věřící byli přísně chráněni před evangelickými vlivy, naopak evangelíci mohli být  
vystaveni  vlivu římské církve.  Římští  katolíci  nesměli  navštěvovat  evangelické modlitebny,  
evangeličtí kazatelé na ně nesměli působit – výzvami k přestupu či jinak – římští kněží na  
evangelíky ano. Evangeličtí kazatelé se nesměli nazývat faráři a byli podřízeni kontrole řím
ských farářů, kteří také jediní vedli úřední matriky, v nichž byly zápisy i o narození, svatbách  
a úmrtích evangelických věřících. Evangelický kazatel mohl pokřtít evangelické dítě, oddat  
snoubence, pochovat zemřelého teprve tehdy, když dostal potvrzení, že za provedený úkon byl  
zaplacen příslušný poplatek (štola) římskému faráři.  Evangelickým kazatelům nebyli věřící  
povinni v takovém případě platit nic. Museli jim však ze svých prostředků hradit plat, který  
měl činit 300 zlatých ročně. Často bylo pro celý sbor obtížné tento obnos shromáždit. Stejný 
plat měl římskokatolický kaplan, který nemusel živit rodinu. Farář dostával 500 zlatých, niko
li ale ze sbírek farníků, nýbrž od patronátního pána, majitele panství, na němž byla příslušná 
farnost.
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Státi  se  a býti  evangelíkem tedy nebylo ani po r.  1781 snadné a laciné.  Složitá  byla i  
okolnost, že toleranční patent povoloval z evangelických vyznání pouze augsburské a helvet
ské, jež vlastně nebyla před Bílou horou v Čechách a na Moravě příliš rozšířena a neuchova
la se v historickém povědomí českých evangelíků. Později dodatek k patentu uznal i husity, za  
něž  se  někteří  evangelíci  prohlašovali,  ale  jen  v  rámci  augsburského vyznání  (luteránů).  
Žádná husitská náboženská obec či sbor se však neustavily. Rozhodnout se pro určité vyznání,  
spíš předepsané než povolené, bylo pro mnohé věřící obtížné. Na druhé straně však omezení  
tolerance jen pro dvě církve bránilo věroučnému i organizačnímu roztříštění českých evange
líků na množství směrů a vyznání, jež by těžko hledaly cestu k jednotě a spolupráci a spíše by  
se ztrácely a zanikaly v obklopení římským prostředím.

Náboženská tolerance, tak jak byla podle patentu uskutečněna, neměla vytvořit podmínky 
pro rozvoj evangelických církví a jejich náboženství, nýbrž naopak – měla dokončit dílo reka
tolizace, nyní skutečně bez násilí a nucení, ale s cílem přivést časem všechno obyvatelstvo 
českých a rakouských zemí zpět do lůna římské církve. Proto patent dával toleranci jen těm,  
kdo se v době jeho vydání považovali za evangelíky. Další přestupy v budoucnu už byly velmi  
ztíženy.  V nábožensky smíšených manželstvích dovoloval  patent  evangelický křest  pouze u 
synů evangelických otců. Dcery katolických matek a veškeré děti katolických otců musely být  
pokřtěny a vychovávány v římské církvi. Veškerý náboženský a církevní život evangelíků pa
tent  uzavíral  do  jejich  modliteben,  odkud  mohl  vyjít  ven  leda  při  návštěvách  kazatelů  u  
nemocných nebo při pohřbech. Evangelické modlitebny nesměly připomínat římské kostely.  
Nesměly mít věže a zvony a vchody do nich nesměly vést z ulice.

Josef II. dále zakázal styky a spolupráci českých evangelíků s exilem v Prusku a Sasku. To  
bylo vzhledem k zahraničně-politickým zájmům habsburské monarchie celkem pochopitelné...

Při všech nedostatcích, omezenosti a obtížích, které toleranční patent měl a přinášel, přija
li ho zbylí evangelíci v Čechách a na Moravě s nadšením a vděčností k Josefu II. Po více než  
sto padesáti letech zmizel rekatolizační teror s neustálým nucením k nemilovanému nábožen
ství  a  jeho  obřadům,  s  přetvářkou,  zapíráním  vlastního  přesvědčení,  sledováním a  obtě
žováním od farářů a misionářů, především jezuitských, domovními prohlídkami s hrozbou od
cizení ukrývaných knih,  na nichž evangelíci  lpěli  a jejichž četba posilovala celé generace  
»ukrytého semene«. Osvobození evangelíci, byť zatlačení se svou vírou a shromážděními do 
modliteben,  přísně oddělených od okolního světa,  si  museli  připadat  jako znovuzrození.  Z  
tolerančního patentu se radovali i čeští exulanti v cizině, kteří si daleko od vlasti udrželi po  
několik pokolení nejen vědomí původu z Čech, ale i znalost míst (Litomyšlsko, Hradecko),  
odkud jejich předkové uprchli. K návratu do vlasti se však odhodlali jen nemnozí, a to ti, kteří  
odešli teprve nedlouho před rokem 1781, a nebyli ještě vrostlí do nového prostředí. Někteří  
navrátilci  (ne však všichni)  dostali  zpět statky,  které jim byly pro útěk ze země zabaveny.  
Velkou radost také vyvolalo navrácení pokradených knih, pokud ještě byli jejich majitelé zná
mi.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 184 – 186).

I přes mnoho stinných stránek, které toleranční patent při realizaci obsahoval, si český a 
moravský národ oddechl a pomalu se vzpamatovával z tvrdé, drastické jezuitské poroby a po
nížení. Musel znovu nacházet svou řeč, svou historii, svou pravou identitu, své skutečné, ná
rodní  velikány  a  hrdiny.  Musel  se  vymanit  z  vlivu  pověrečnosti  (v  níž  ovšem  ulpívá 
v mnohém až podnes) a obnovit skutečnou svobodu projevu a vyznání. A právě toto všechno 
chránilo Čechy a Moravu od nového proniknutí jezuitů do společnosti.

„»17. října bylo oznámeno, že od toho dne má být v Čechách náboženská svoboda, že lute
ráni i kalvinisté se mohou v Čechách usazovati zrovna tak jako katolíci, že mohou míti statky  
a domy, zastávat úřady a mít kněze. Avšak modlitebny jejich, že mají vypadat jako jiné domy a 
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být bez věže a bez zvonů. Gubernium se však u dvora dotázalo, mají-li v Čechách požívati ná
boženské svobody též tak řečení husité. Přišla odpověď, aby každý byl ponechán při nábožen
ství, jakého jest, jen když se chová klidně, a lidé nepokojní, ať katolíci či nekatolíci, že mají  
být trestáni.« Z deníkových záznamů F.M. Pelcla k roku 1781.“  (J. Mikulec: Pobělohorská 
rekatolizace..., str. 55 – 56).

Již koncem roku 1781 a pak v roce 1782 také vznikaly na mnoha místech Čech a Moravy 
nové nebo „staronové“ evangelické sbory. Například na  Moravě to bylo hlavně na  Valašsku 
(Vsetín) a na Javorníku, v Brně a v okolí a v  Novém Městě na Moravě. V Čechách například 
v  Krouně na Rychmbursku,  v Krucemburku,  na  Podřipsku,  v Polabí,  na  Mělnicku a dál na 
jihových přes  Českomoravskou vrchovinu  směrem na  Moravu a  v Humpolci.  Dále  vznikl 
evangelický sbor v Soběhrdech na Benešovsku, v podkrkonošských Křížlicích a v Libštátě, v 
Rudníku (dříve Heřmanovy Sejfy), v podhůří Orlických hor v Klášteře nad Dědinou a v Čerm
né s pobočním německým sborem v Čenkovicích a v Praze a okolí  (J. Fiala: Temno,..., str.  
187 – 188).

Císařské „komise měly pokyn, aby podporovaly luterský směr,  o němž světští  i  církevní  
představitelé předpokládali, že jeho příslušníky se v budoucnu spíše podaří získat pro římskou 
církev. Tento předpoklad se však nesplnil. Většina evangelíků nakonec dala přednost refor
movanému směru, který byl přece jen duchovním tradicím české reformace a názorům tajných  
evangelíků bližší. I některé zprvu luterské sbory se záhy po svém ustavení přeměnily v helvet
ské.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 190).

„Ale předpoklad, že tolerancí a mírným působením se podaří evangelíky jako celek převést  
zpět k římské církvi, se nesplnil. Sbory žily vnitřním náboženským životem. Jejich příslušníci  
se  odlišovali  od okolí  větší  spořádaností,  pracovitostí,  družností,  vzdělaností,  překonáním 
přežitků pohanství a pověrečnosti, jaké bujely v římském prostředí. V jejich řadách vynikli  
úspěšní  hospodáři  –  rolníci  s  velkým smyslem pro  technický  pokrok,  podnikavost,  hospo
dárnost. Mnohé jejich rody, před tolerancí žijící v opovržení a zatlačené do ústraní, se nyní  
domohly vedoucího postavení na vesnici.  Takový byl i  případ krejčího a učitele a pak zá
možného hospodáře Jiřího Palackého, otce největšího českého historika Františka Palackého.

Duchovní oporou zůstávaly evangelíkům jejich knihy, jež už nemuseli skrývat a potajmu  
pašovat z ciziny. Josef II. měl na rozdíl od P. Aloise Kánského jinou představu o tom, co jsou  
a nejsou »hloupé knížky a spisky«. Tak mohly v Praze i jiných místech českých zemí svobodně  
vycházet  a  šířit  se  Komenského Labyrint  světa  a ráj  srdce (1785),  Praxis  pietatis  (1785, 
1786), Třanovského Cithera sanctorum, spisy Václava Kleycha (Písně aneb zpěvové duchovní  
– 1783, Korunka aneb vínek panenský – 1784, Evangelický kancionál – 1784, 1819, 1820) a 
jiné. Velký význam měly evangelické školy, které podléhaly kontrole evangelických církví a tě
šily se značné volnosti ve vyučování. Jejich vzdělaní učitelé znali české dějiny a písemnictví.  
Mohli je svobodně vyučovat v reformačně – národním duchu a šířit tak jejich znalost aspoň v  
části české společnosti.“ (J. Fiala: Temno,..., str.197 – 198).

13.65   Nová intervence jezuitů
Ovšem jezuité se nevzdali. Rozhodli se vyčkávat a naučeni měnit se jako chameleón, se 

nyní přeměnili do mírumilovných řádových mnichů s „hlubokým“ filozofickým pohledem do 
budoucnosti. Jezuité zůstávali po svém zrušení v zemi dál.

Tomu napomáhalo bezesporu to, že „značná část obyvatelstva zůstala v zajetí »barokní« 
zbožnosti, která působila i v úřadech zajišťujících provedení tolerance. Vrchnostenští úředníci  
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často činili evangelíkům potíže. Hrubě s nimi jednali, pro přestup k vyznání, k němuž se hlási
li,  jim kladli  překážky,  jež  překračovaly  ustanovení  patentu...  Výrazně  se  projevovala  ne
vraživost a nenávist vůči evangelíkům mezi značnou částí římsky věřících poddaných. Protire
formační výchova přinášela ovoce. Římští katolíci se mnohdy snažili rušit náboženské projevy  
evangelíků při jejich shromážděních a zvláště při pohřbech, kdy pobuřovalo, že evangelíci v  
průvodech veřejně zpívali své písně a že evangelík má být pochován s evangelickými obřady a 
modlitbami v posvěcené půdě římského hřbitova. Při takových pohřbech docházelo – někdy i  
přes  napomínání  římských kněží,  jindy však naopak z  jejich popudu – k srážkám a nási
lnostem. Často se musely konat pod ochranou vojska, při jehož zákrocích někdy byli i ranění  
a mrtví... Jakoukoli toleranci odmítala většina římského kněžstva, včetně pražského arcibisku
pa Antonína  Petra  Příchovského,  který  se  snažil  nařízení  panovníka  obcházet  a  zdržovat  
podobně jako pražské místodržitelství. Toleranci ve své konzervativní omezenosti povětšinou  
nepřála ani šlechta v českých zemích a její představitelé v zemských a krajských úřadech,  
stejně jako vrchnostenští úředníci.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 194, 195, 197).

Mnoho jezuitů a exjezuitů tak využilo situace a zůstalo ve školství, mnoho na univerzitách, 
mnoho na hvězdárnách, laboratořích, úřadech i na obyčejných civilních místech. Například 
jezuitský kněz  Josef Stepling zůstal po zrušení řádu ředitelem matematických a fyzikálních 
studií na filosofické fakultě, kde v této funkci sloužil až do své smrti roku 1778. Další jezui
tský kněz Stanislav Vydra (1741 – 1808) se na návrh Steplinga stal roku 1772 profesorem ma
tematiky na  pražské univerzitě,  kde byl ponechán na tomto postu i  po zrušení řádu a to i 
přesto, že bylo nařízeno, že všichni jezuité, kteří byli toho času profesory na univerzitách, 
mají být své profesury zbaveny a kde zastával i hodnosti děkana filosofické fakulty, rektora a 
ředitele matematických a fyzikálních studií. Přednášel náboženství a matematiku. Latinsky na
psal dějiny matematiky v Čechách, vydal českou sbírku kázání a českou učebnici Počátkové 
aritmetiky (1806), jejíž rukopis diktoval v úplné slepotě svým posluchačům. Jeho názory byly 
v rovině pobělohorského katolicismu, nesouhlasil však s násilnou rekatolizací. Své jezuitské 
mládí prožil v královéhradecké koleji, kde ještě stačil osobně poznat jezuitského kněze Anto
nína Koniáše, kterého pak později obhajoval proti kritice českých osvícenců. „Ve svých kázá
ních zatracoval husitství a reformaci stejně jako osvícenství. Hus byl podle něho opovážlivý  
svůdce, husité a protestanti buřiči, čtení kacířských knih svedlo mnohé prosté duše, rozhodně 
vystupoval proti těm, kdož žádali svobodu víry. Byl velikým ctitelem husitského krále Jiřího z  
Poděbrad a souhlasil se smířlivým, snášenlivým postupem biskupa Haye vůči evangelíkům a  
sektářům v královéhradecké diecézi.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 214).

Na stejném postu na pražské univerzitě zůstal další jezuita Petr Chládek, který byl roku od 
1773 na pražské univerzitě profesorem fyziky. Další jezuita, Jan Chmel, český spisovatel, se 
roku 1773 stal profesorem humanitních věd. Bývalý jezuita italského původu Ignác Cornova 
(1740 – 1822), dějepisec, byl po zrušení řádu profesorem na akademickém  pražském gym
náziu a potom na pražské univerzitě, kde přednášel deset let až do roku 1795 všeobecný dě
jepis. Vydal německý překlad spisu Respublica Bojema od Pavla Stránského, doplněný až do 
své současnosti. Prvním profesorem všeobecného dějepisu na pražské univerzitě byl exjezui
tský kněz  Jan Jindřich Wolfa (1745 – 1784),  který v osvíceneckém duchu a pojetí  napsal 
dokonce knihu „Leben, Lehre, Wandel und Tod Johann Huss“ („Život,  učení, pouť a smrt  
Jana Husa“) a první středoškolskou učebnici českých dějin. O Husovi a jeho předchůdcích, 
například o Janu Wycliffovi psal také bývalý kněz, absolvent českolipského gymnázia a poz
dější novinář Augustin Zitte. Jiný jezuitský kněz Antonín Strnad, matematik a hvězdář, vstou
pil po zrušení řádu napřed mezi všeobecné, římskokatolické kněze, pak do světského stavu. 
Roku 1774 se stal adjunktem při klementinské hvězdárně, potom se roku 1778 stal mimo
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řádným profesorem matematiky a  fyziky a  roku 1789 se  nakonec  stal  představeným celé 
hvězdárny a profesorem praktické astronomie.

Každý z těchto lidí zanechal po sobě celou řadu spisů, knih, vědeckých pojednání, souborů 
přednášek a různých vědeckých rozborů. V myšlení a názorech exjezuitských kněží „zůstávaly  
často mnohé předsudky a nepřesnosti, jichž se teprve postupně zbavovali. Jejich znalost čes
kých  dějin  byla  zatím značně  neúplná,  její  vědecký  obraz  vlastně  museli  teprve  vytvářet.  
Mnohé dějepisné prameny a díla staršího písemnictví byly ještě neznámy. Někdy při jejich  
hodnocení vadily přežitky protireformačního myšlení, jindy osvícenský názor, který přezíral  
věroučné spory mezi reformací a protireformací jako neplodné hádky a spekulace a bránil v  
pochopení některých hodnot české reformace (K osvícenství a jeho vztahu k náboženskému vý
voji: Lochman, J. M.: Náboženské myšlení českého obrození. 1952; Týž: Duchovní odkaz ob
rození. 1964; Slavík, B.: Od Dobnera k Dobrovskému. 1975; Winter, E.: Tisíc let duchovního  
zápasu. 1940; Týž: Josefinismus a jeho dějiny. 1944). Představitelé starého světa nebyli zcela  
bez vlivu a možností, jak proti osvícencům vystupovat, ztěžovat jejich zápas a znepříjemňovat  
jim život.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 213).

Avšak „prvotní  nadšení  a  vděk za toleranční  patent  mezi  evangelíky ochladly,  když  se  
projevily omezené možnosti tolerance a další obtíže, které z nich vyplývaly. Poměry se ještě  
zhoršily po smrti Josefa II., kdy šlechtická a církevní reakce usilovala o zrušení či omezení  
jeho oprav a v mnohém toto zrušení skutečně prosadila. Rozhodující změny však zůstaly za
chovány – zrušení nevolnictví stejně jako náboženská tolerance. Uplatňování omezujících zá
sad tolerančního patentu však zesílilo, stejně jako jiné projevy kulturní reakce. Například v r.  
1809 (a pak ještě r. 1827) na nátlak římské hierarchie obnovená cenzura znovu zakázala Ko
menského Labyrint světa a ráj srdce. V r. 1816 habsburské úřady zakázaly dovoz českých pro
testantských biblí a dalších spisů, jimiž zahraniční biblické společnosti (zejména pruská) po
máhaly českým evangelíkům. Habsburská byrokracie zakročila i proti těm, kdo tyto bible šířili  
ještě před vydáním zákazu. Nepříjemnosti proto měl i dobrušský František Vladislav Hek, jenž  
tyto bible prodával, i několik římských kněží, kteří je od něho koupili. Zostřený dohled na  
evangelické sbory a kazatele a omezování jejich činnosti dávaly najevo, že římská církev zů
stává církví panující, státní, a že evangelíci jsou jen tolerováni. V těchto poměrech opět ožily  
vzpomínky na Josefa II. a úcta k němu.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 198).

I přes zrušení řádu se tedy jezuitům dařilo celkově poměrně dobře a řád se i  nadále v 
utajení rozrůstal jak v počtu členů tak i v majetku. Mnoho řeholníků také odešlo do ilegality 
(do tzv. podzemní církve), kde bylo pro jezuitismus tajně získáno mnoho dalších přívrženců. 
Řád se svého primátorství, nadřazenosti a usurpátorské moci nad ostatními římskokatolickými 
řády nikdy nevzdal a proto v tichosti za pomalého, postupného sílení vyčkával na svou další 
dějinnou příležitost.

Tomu bezesporu napomohla skutečnost, že v Čechách po smrti Josefa II. († 20.2.1790 ve 
Vídni) znovu vyvstal onen duch „barokního osvícenectví a kultury“ a k nemalé radosti jezui
tského  řádu  „v  »tradicích«  temna  a  P.  Koniáše  pokračoval  habsburský  režim  nejen  špe
hováním a udáváním vládě a církvi nepohodlných občanů, ale i snahou o potírání svobodné  
četby, v němž byly státní i církevní úřady zvláště horlivé. Reakce po smrti Josefa II. přinesla  
přísnou a stupidní  cenzuru,  která znehodnotila  podstatnou část  písemnictví  vydávaného v  
habsburském soustátí a stávala se opět jeho mezinárodní ostudou. Knihkupci v Německu od
mítali nabídky knih z habsburských zemí a vraceli jejich zásilky nerozbalené zpět. Habsburští  
poddaní  zase  nejevili  zájem o knižní  tvorbu ve  své  domovině  a  horlivě  se  pídili  po zají
mavějších knížkách z ciziny. A to nebyly jediné překážky svobodnější četbě. V roce 1845 Fran
tišek Palacký po návratu z delšího studijního pobytu v zahraničí do Prahy odsoudil snahu bis
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kupských konzistoří a českého guberna (místodržitelství) rušit městské a vesnické knihovny,  
zakládané obětavým úsilím českých vlastenců (mezi nimi i mnohých římskokatolických kněží)  
v různých krajích Čech a rozhodně se postavil proti jejich názoru, že by vzdělanost lidu měla  
být zhoubná a nebezpečná (Kořalka, J.: František Palacký. 1998, s. 151, 240). S cenzurou měl  
značné obtíže i při psaní svých Dějin národu českého i dalších vědeckých spisů. Aby se »ne
bezpečné« vzdělání lidu přece jen nepřehánělo, omezovala se nejen výuka věcných předmětů 
na základních školách, ale studentům středních škol bylo pod přísnými tresty zakázáno číst  
cokoliv mimo předepsané učebnice; na to doplatil mladý František Ladislav Čelakovský, vy
loučený z českobudějovického gymnázia za četbu Postily M. Jana Husa. Podobné poměry  
panovaly v době Metternichova absolutismu...“. (J. Fiala: Temno,..., str. 205 – 206).

Římskokatolická část obyvatelstva Čech, Moravy a Slezska se v tomto obrozeneckém boji 
o národní identitu vzchopila a začala znovu živit protireformačního ducha. Na kulturním poli 
to byl například nejen jezuitský kněz a profesor Stanislav Vydra, kdo se snažil ovlivnit nastu
pující generaci a přivést je zpět do lůna římskokatolického impéria, ale také mnoho dalších, 
jako například rychtář v Milčicích u Sadské František Vavák, bigotní římský katolík, který se 
plně vyžíval  v barokní  zbožnosti.  Neopovrhoval  sice  Janem Husem,  ale  radikálně odmítal 
českou reformaci, Jednotu bratrskou a zejména evangelíky v jeho době. Považoval je za nepří
tele církve a státu. Se značnou zálibou u nich jako rychtář vyhledával zakázané knihy a roz
háněl jejich nepovolená shromáždění. Zásadně odmítal Komenského, zvláště jeho knihu „His
torii  o těžkých protivenstvích církve české“,  Toleranční patent stejně jako osvícenectví a 
nebo požadavky na svobodu vyznání a víry. Postupem doby však jeho názory doznaly jistých 
změn ve prospěch evangelíků a husitských válek.

Mezitím se Evropou a tedy i Čechami, Moravou a Slezskem prohnala revoluční léta 1848 – 
1849 s demokratizujícími procesy, které se promítly i do náboženského života. „Evangelíci  
nesměli být nadále nazýváni potupným »nekatolíci« (či »akatolíci«). Lidé starší osmnácti let  
mohli svobodně měnit vyznání a církevní příslušnost bez trapného šestinedělního cvičení v  
římské víře. Byly zrušeny veškeré poplatky evangelíků římským farářům a evangelické matriky  
dostaly právo veřejnosti. U evangelických modliteben mohly být zřizovány věže se zvony a  
později místo nich stavěny celé kostely. První evangelický kostel v Čechách byl postaven v r.  
1855 v Libkovicích pod Řípem, na Moravě v Borkovanech o dva roky později.“  (J. Fiala:  
Temno,..., str. 198 – 199).

Již se zdálo, že je navždy jezuitskému řádu odzvoněno. Jak hluboce se však mýlili všichni 
ti, co o tom byli skálopevně přesvědčeni. Právě uvolněná politická situace ve společnosti, leh
kovážnost,  důvěřivost  až  zaslepenost  a  otupení  či  přímo  ztráta  prozíravosti  u  všech  ná
boženských činitelů v zemi byly signálem k tomu, aby se jezuité znovu chopili své příležitosti, 
která přišla hned následujícího roku 1850. Přispěním hraběte Lva Thuna, rakouského ministra, 
nastala v církevních poměrech veliká změna a všechna moc se v římskokatolické církvi dosta
la do rukou biskupů. A právě zde měli jezuité mezi nimi své obdivovatele a příznivce. Mnoho 
tajných i  otevřených podporovatelů měli  zvláště u samotných hodnostářů světského (všeo
becného)  duchovenstva.  Prvním  zastáncem  jezuitů  z jejich  řad  byl  litoměřický  biskup 
Augustin Bartoloměj Hille.  Pod jeho církevní ochranou zformovali  jezuité několik nových 
římskokatolických skupin, které sice nebyly pojmenovány po jezuitském tovaryšstvu, ale zato 
všichni členové těchto nových skupin byli samotní jezuité nebo jejich oddaní přívrženci. Tyto 
skupiny se pak snažily dostat do přízně hlavních katolických duchovních.

Aniž by cokoli ostatní zpozorovali, zvali všeobecní biskupové a kardinálové po získání své 
moci tyto záhadné spolky do středu svých kostelů a věřících, kde mohly konat své přednášky, 
své misie apod. Tak tomu bylo i v Litoměřicích, kam Hille (na rozdíl od jiných biskupů) zcela 
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vědomě pozval takový spolek, jenž si dal jméno Liguoriáni, aby tam v klidu, zcela nerušeně 
mohl v hlavním litoměřickém chrámě po jedenáct dní v červenci konat své tzv. misie.

Byla však také místa, kde jezuité vystupovali otevřeně a neskrývali své jméno. V takových 
případech  tam měli  své  duchovní  přátele,  kteří  byli  jezuitům  stále  nakloněni.  Jejich  ná
klonnost pocítili jezuité například v Bohosudově. Biskup Hille vymohl diplomatickým úsilím 
toho,  že  bylo  jezuitskému  řádu  postoupeno  roku  1853  celé  tamnější  probošství  (Maria 
Schein), bývalá to jezuitská rezidence. Tamnějšímu kostelu Matky Boží, který byl honosně a 
nákladně vystavěn jezuity v letech 1702 až 1706 náležely statky Soběchleby a Starý Dvůr. Ty 
byly po zrušení jezuitské rezidence odhanuty roku 1774 na 196 506 zlatých rýnských a byly 
předány náboženskému fondu. Avšak již roku 1779 byly císařovnou Marií Terezií tyto statky 
navráceny do vlastnictví výše zmíněného kostela v Bohosudově i s jistinou 17 512 zlatých. 
Když jezuité získali toto výnosné sídlo, postavili si tam okamžitě kolej, v níž si zřídili gym
názium a seminář pro mladíky, kteří se chtěli věnovat duchovnímu kněžskému stavu. Jak píše 
T.V. Bílek, hlavním a nejvydatnějším pramenem tohoto nového sídla jezuitů v Bohosudově 
jsou velmi hlučné poutě, které tam jezuité zavedli.

Pak se jezuité se vší drzostí sobě vlastní obrátili k Praze. Zde si naklonili kardinála, knížete 
Schwarzenberga, který však byl napřed proti zavedení jezuitů. Ti to dobře věděli, proto již 
mnoho let předtím pracovali na přípravě půdy pro usazení svých řádových bratří.  Příprava 
spočívala v tom, že po dobu několika let pravidelně v pašijovém týdnu propagovali a následně 
realizovali duchovní cvičení (exercicie), kterých se účastnila velká část tehdejší šlechty. Takto 
ideologicky ovlivněnou šlechtu pak posílali jezuité za kardinálem Schwarzenbergem, aby ho 
svým naléháním přivedla  ke  změně  vlastního  postoje  a  dovolil  tak  nové  usazení  jezuitů 
v Praze. Intervence a argumenty projezuitské šlechty sílily a nakonec byly tak neúprosné, že 
kardinál roku 1865 podlehl a svolil k tomu, aby jezuité v postní době provedli svou „misii“. 
„Tak došlo r. 1865 k povolení návratu jezuitského řádu do českých zemí, kam mu (s výjimkou 
Bohosudova) do té doby uzavíral cestu odpor veřejného mínění. Římská církev pak nadále zů
stávala církví státní, protěžovanou a často nadřazovanou nad ostatní společnost, někdy s ne
příjemnými projevy pro ty, kdož o ni příliš nestáli, zejména ve školství. Svým vlivem například 
mohla zasahovat do záležitostí škol, učitelů i středoškolských profesorů a obcí způsoby, jež  
byly často v rozporu se zákony o svobodě svědomí.“ (J. Fiala: Temno,..., str. 207).

Toto svolení mělo o to větší příchuť absurdity, že vyšlo dokonce celé čtyři roky po tzv. 
Protestantském patentu z roku 1861, který vyhlásil  císař  František Josef I. (1848 – 1916) 
v rámci liberálních oprav. Tehdy  zahraničně – politické a vojenské neúspěchy po potlačení 
revoluce v 50. letech, jež byly důsledkem pokračujícího zaostávání habsburského režimu, do
nutily císařovu vládu k provedení (i když opožděně) mnoha liberálních kroků, čímž konečně 
nastoupila doba plné úřední a náboženské rovnoprávnosti a tolerance. Protestantský patent z r. 
1861 aspoň formálně zrovnoprávnil evangelické církve v habsburském soustátí s římskokato
lickou církví. Ovšem i přesto měla římskokatolická církev v mnohém přednost. Habsburské 
soustátí mělo navenek podobu římskokatolické monarchie a panovník a vláda měli také ve
likou pravomoc v zasahování do vnitřních záležitostí církví (jmenovali např. nejvyšší církevní 
hodnostáře).

Ve všech kostelích po celé Praze se pak po dobu 14 dnů konaly třikrát denně jezuitské bo
hoslužby a kázání, včetně zpovědí a různých bohoslužebných a výročních obřadů a prodeje 
odpustků. Právě kvůli odpustkům se do kostelů hrnuly celé davy katolicky věřících (pověr
čivých) prostých  pražanů,  měšťanů a šlechty. Jezuité v té době zaznamenali  nejrozsáhlejší 
zpovědi, jaké kdy v Praze vůbec měli. S uspokojením zjišťovali, že jejich úsilí na zavedení 
pověrčivosti a pověrečnosti v době barokního temna nevyznělo naprázdno a že i přes zrušení 
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řádu přináší  nyní své ovoce. Lidé však byli ideologicky zpracováváni i celou řadou jezui
tských kazatelů, kteří kázali všude, kam přišli. Například šlechta si oblíbila jezuitské kněze 
Maxe Klinkovströma a  Schmudeho.  První  obrátil  na svou stranu veliké množství  mladých 
šlechticů a starých šlechtických milovníků rozkoší, kteří, jak píše T.V. Bílek, „buď z ješitnosti  
a marnivosti, neb na stará kolena pohodlným způsobem chtěli býti pobožnými.“ (T.V. Bílek:  
Dějiny řádu..., str. 541).

Jezuitský páter  Schmude si  pak získal  obzvlášní  náklonnost  šlechtičen  a  spoutal  je  do 
spolku:  Nejsladší  srdce Ježíšovo,  který v Praze založil  se svými spolubratry a skrze který 
dostali do svého řádu mnoho Pražanů ze středního a šlechtického rodu. Hlavní následek této 
„misie“ byl ten, že se jezuitům podařilo znovu vplížit do šlechtických rodin a že se Praha sta
la hlavním ohniskem ultramontánních agitací v  Rakousku. Rozsáhlou a podrobnou zprávu o 
tom všem podává očitý svědek hrabě František Deym ve svém spisu: „Beitrage zur Aufklae
rung  über  die  Gemeinschaedlichkeit  des  Jesuitenordens“,  kterým  zvláště  pražské  obe
censtvo upozorňuje na nebezpečí, které mu hrozí díky „jezuitským rejdům“.

Přízní pražské šlechty se pak jezuité usadili koncem května 1866 v misionářském domě u 
kostela sv. Ignáce, který dostali roku 1864. Tehdy pruské vojsko obsadilo Prahu a jezuité toho 
využili a svými působivými kázáními si v té době naklonili mnoho římskokatolických věří
cích.

Všechny pokusy vyhostit  jezuity z Prahy a z Čech však zůstaly marné. Nic neprospělo, 
když jim lidé několikrát za sebou vytloukli okna jejich domu, nic nevyřídila ani delegace ža
datelů vyslaná k arcibiskupovi. Jezuité, posilněni prvními úspěchy svého nového uhnízdění na 
několika místech království trpělivě a v tichosti snášeli veškeré útoky na svůj řád. Nevšímaly 
si ani písemných útoků v jednotlivých denících jako byl Politik, Ilustrovaný Evangelický Věst
ník a nejostřeji v Národních listech, zvláště v čísle 229 ročníku 1866 v článku „Jesuité v Če
chách“. Proti tomuto článku vystoupil projezuitský vyšehradský kanovník  Karel Vinařický, 
který byl v té době pokládán za českého spisovatele a od roku 1826 za údajného předního bu
ditele národního ducha,  jenž však v poslední  době svého života  nedovedl  své náboženské 
smýšlení přiměřeně srovnat s tehdejším pokrokem. Ve své brožurce: „Jesuité, odpověď Ná
rodním Listům“ se snažil obhájit jezuity proti tvrzení „Národních listů“ – že byl jezuitský řád 
odsouzen ode všech vzdělaných a pokrokových národů – argumentem, že byl prý jezuitský řád 
vyhnán poprvé z Portugalska, ale bez procesu a za čas, že byl vypovězen i odjinud pouhými 
dvorními intrikami, ale během času, že prý byla jeho nevina prokázána. „Avšak z dějin jezui
tského řádu,“ jak dále píše T.V. Bílek, „je dokázán pravý opak toho, co tvrdí Vinařický. Tyto  
dějiny nám skoro na každém listu minulých tří století ukazují strašné působení jezuitského  
řádu, ukazují nám neštěstí a bídu, duševní a tělesnou porobu, kterou tento řád uvalil na celé  
národy, zvláště na národ český, na velikou část celého lidstva.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str.  
542).

Jezuité vycítili svoji neopakovatelnou příležitost a začali se vtírat do Čech stále intenzivně
ji.  Z toho důvodu podávaly všechny vrstvy obyvelstva,  jsouce proniknuty přesvědčením o 
zhoubném vlivu jejich činnosti, různé protesty a petice úřadům i vládě žádající zastavení za
bydlování se jezuitů v českých městech a jejich důsledné vyhnání z celého království. Nej
známnější je protest velvarského zastupitelstva, jehož všichni okresní zástupci (výbor) předlo
žili dne 11. prosince 1866 zemskému sněmu žádost, aby svou celou mocí zapůsobil na vládu 
v tom smyslu, aby řád jezuitů naší vlast ihned opustil a aby mu bylo přísně zakázáno se v této 
zemi zdržovat či se dokonce sdružovat nebo kupovat jakýkoli majetek. Jako hlavní důvod byl 
uveden fakt, že „tomuto vetřelci“ náleží největší zásluha na tom, že byl náš národ v 17. a 18. 
století uvržen do úplného tělesného a duševního otroctví.
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Toto všeobecné rozhořčení, nervozita a rozzlobení českého obyvatelstva bylo příčinou, že 
41 poslanců (ponejvíce českých) podalo dne 19. prosince 1866 na sněmu Království českého 
na vládu tento dotaz: „Hodlá-li se slavná vláda postarat o to, aby byla učiněna přítrž pobytu  
a dalšímu usazování se řádu jezuitů v Království českém.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu...,  str.  
542). Podepsáno bylo všech 41 poslanců. Na jejich interpelaci odpověděl královský místodrži
tel hrabě Rothkirch-Panthen, že tento dotaz předává státnímu ministrovi.

Marné však byly všechny tyto protesty, petice, delegace, žádosti, prosby a dotazy. Přes veš
kerý odpor poctivých a rozumných lidí se vždy vyskytli lidé, kteří se rozhodli zastávat jezui
tský řád, hájili je ve veřejných spisech a pojednáních, obhajovali je ve veřejných diskusích i 
v soukromých rozhovorech a to s takovou usilovnou náruživostí, urputností, zatvrzelostí a fa
natičností, že vláda proti nim nemohla podniknout vůbec nic. 

Proti jezuitům se postavilo mnoho národních kulturních činovníků, zvláště spisovatelů a 
celá věc se dostala přes jednotlivé pražské výbory až k vládě. Ta však celou věc pokládala za 
vyřízenou přes mediální tisk a odmítla se jezuity zabývat, a to i přes písemnou interpelaci 
téměř všech poslanců. Roku 1873 měli jezuité v  Čechách už celkem 66 členů, z nichž bylo 
v Praze 23 kněží a 6 laiků a v Bohosudově 26 kněží a 11 laiků. K jejich rozmnožení zvláště 
pomáhal kníže Schwarzenberg.

Ale i rozklonované jezuitské spolky a organizace se rozrůstaly. Pod jménem liguoriáni ne
boli redemptoristé se dostali do Čech, přesněji na sv. Horu u Příbramy a do Prahy. Duchovní 
správu na sv. Hoře, kterou pro početné poutníky řídil až do své smrti roku 1859 poslední pro
bošt světského (všeobecného, mimo řádového) duchovenstva Jeřábek, odevzdal kardinál arci
biskup kníže Schwarzenberg roku 1861 redemptoristům, kterých tam bylo roku 1870 již sedm 
kněží a čtyři laičtí bratři. Jak historik  Bílek vydává svědectví ze své doby, plynul těmto re
demptoristům velký hmotný zisk z početného množství poutníků, většinou ženského pohlaví, 
kterých na sv. Horu přicházelo až na 100 000 ročně. Aby si návštěvu těchto poutnic pojistili 
na každý rok, založili redemptoristé  Spolek sv. růžence neboli  Zbožnou společnost marián
skou, jejíž členové, výhradně ženy, museli slíbit, že budou každý rok putovat na sv. Horu a že 
v době pouti odvedou svůj příspěvek, měsíčně po 10 krejcarech, tedy ročně po 1 zlaté 20 krej
carech mimo jakési zápisné. Kromě toho musely podniknout pouť ještě v jiném výročním ob
dobí, kde opět musely odevzdat svůj libovolný finanční dar. Ročně tak jezuitům – redempto
ristům vynesla pouť přes 100 tisíc zlatých. Už v roce 1871 čítal spolek přes sedm tisíc členek, 
které konaly pouť „K větší slávě Boží“ (Ad majorem Dei gloriam), jak samy říkaly, což přines
lo redemptoristům do pokladnice přes 8 400 zlatých ročně, nepočítaje v to zmíněné zápisné, 
ani jiné četné příspěvky ostatních ubohých poutníků.  Ve skutečnosti  to však bylo mámení 
chudého, pověrčivého lidu, jejichž největší denní dřina byla často sotva odměněna celým krej
carem. Děvčata v doprovodu jezuitských, redemptoristických i mimo řádových kněží kněží 
nesla na nosítkách vystrojené sošky sv. Anny a Panny Marie, což je, jak i katolík  Bílek při
znává, hrubá pohanská modloslužba (str. 543).

V Praze se redemptoristé usadili roku 1869 v budově bývalého kláštera Kajetánů, kterou 
k zařízení svého sídla koupili za 60 000 zlatých, které jim darovala císařovna  Marie Anna. 
Roku 1873 vzrostl počet redemptoristů na 41 členů, z nichž bylo v pražské koleji u Kajetánů 
11 kněží a 4 laikové, na sv. Hoře 13 kněží a 3 laikové a v Koclířově 7 kněží a 3 laikové. Arci
biskup  pražský  a  biskupové  královéhradecký,  litoměřický  a  budějovický  pak  posílali  re
demptoristy a jezuity do různých obcí po celých Čechách, aby tam konali „misijní“ dílo.

Závěrem ke kapitole o řádění jezuitů v Čechách a na Moravě Bílek píše: „Končíce tímto 
spis svůj poznamenati musíme, že i nynější činností jezuitů jest hlavně boj proti osobní svobo
dě a obecné vzdělanosti; neboť vnitřní zřízení řádu jezuitského, jímž se moc jeho vyvinula, zá
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sady jeho, z nichž nebezpečnost působení jeho povstala, nikterak se nezměnily.“ (T.V. Bílek:  
Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 544).

Úplně na konci své knihy Bílek líčí, že v době, kdy spis dokončoval (rok 1896) působili 
jezuité skrze šlechtu a světské duchovenstvo znovu tak mocně a intenzivně, že jezuitský řád 
už vydával mnoho svých vlastních časopisů a novin a deníků řízených svým vlivem, ve kte
rých byly články skrz naskrz prosáklé  ultramontánstvím.  K duchu ultramontanismu se při
dávalo mnoho tehdejších spisovatelů a historiků. Na Moravě arcibiskup olomoucký odevzdal 
jezuitům  Velehrad a mnoho katolických duchovních se tehdy přidalo na stranu jezuitů, aby 
mohlo  dosáhnout  vlastního  výhodnějšího  postavení  v  církvi.  Bílek popisuje,  že  k tomuto 
duchovenstvu se houfně přidávali i ti biskupové, kněží a laici, kteří měli doposud ekumenické 
tendence a respektovali víru druhých a uzavírá, že roste počet projezuitských horlivců, kteří 
jsou z vidiny svého jidášovského zisku stále více oddanějšími služebníky jezuitů a jejich poli
tice a kteří zrazují a odsuzují své spoluvěřící.
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Kapitola 14

Anglie

14.1   John Wycliffe
 Anglii se  protestantské učení šířilo nejprve  Wycliffovým vlivem. Tento muž zastával v 
polovině 14.  století  u královského dvora vysoké místo,  byl osobním poradcem krále 

Eduarda III. a jeho dvorním kaplanem.  Wycliffe jasně z  Písma svatého dokázal, že papeži 
nenáleží,  aby mu král platil  desátky a poplatky. A král spolu se šlechtou odmítli  papežovi 
cokoli dále platit a podepřeni Biblí navíc popřeli papežovo tvrzení, že mu náleží světská moc 
a duchovní monopol na výklad Bible.

V

Od papeže následovalo odsouzení  reformátora a žádost o jeho vydání do  Vatikánu. Král 
papežovu žádost nejenže odmítl splnit a  Wycliffa Římu  nevydal, ale naopak vydal příkaz k 
jeho nejvyšší ochraně. Takové úctě se John Wycliffe těšil. Anglický parlament vydal navíc roku 
1351 a 1353 zákony, které zakazovaly přijímat církevní úřady z rukou papeže, zakazovaly po
slouchat papežovy výroky a uznávat jeho buly za autoritativní. Zákony nařizovaly odmítat au
toritu  Říma a nerespektovat jakékoliv papežovy nároky na světskou a  duchovní moc. To byl 
nesporně vliv reformátora Wycliffa.

Řím zuřil, protože ztratil Anglii a Anglie jásala, že se zbavila „římského draka“. Wycliffovo 
učení o  Římu  jako o  šelmě z moře i jeho překlad latinské  Bible do  mateřské angličtiny se 
volně šířily celou zemí pod královskou ochranou. Protestantství v Anglii proto hluboce zako
řenilo.

Tím byla připravena půda pro přijetí Lutherovy reformace, ale ujímaly se i reformační myš
lenky Kalvína, Zwingliho, Melanchtona, Ecolampadia a dalších.

14.2   Jindřich VIII.
Z počátku byl  Jindřich VIII. protivníkem reformace. Od papeže dokonce obdržel za svůj 

protireformační spis titul Obránce víry.
Ale sympatie k  Římu  skončily, když papež nesvolil ke zrušení sňatku krále s  Kateřinou 

Aragonskou. Jindřich se rozzlobil, proti papežově vůli Kateřinu vyhnal a vstoupil v nový sňa
tek s Annou Boleyovou. Nový sňatek si nechal požehnat od canterburského arcibiskupa Cran
mera. Jeho působením se král Jindřich od Říma odtrhl.

Ve své říši potom Jindřich VIII. založil anglikánskou církev a sebe roku 1534 ustanovil za 
vrchní hlavu této církve. Současně nařídil onu památnou Přísahu na supremát anglických krá
lů, ve které se anglické koruně přiznává vrchní církevní moc a je popřen duchovní a mocenský 
monopol papežů.

R.F. Miller k tomu píše: „…jednotu katolické víry zahrnující všechny evropské národy na
hradilo teď národní vědomí,  které se vzpouzelo podřídit  se hegemonii  papežství  a propůj
čovalo náboženskému cítění stále více národní charakter.

Z vnějšího pohledu se ovšem mohlo zdát, že odpadnutí Anglie od Říma lze připsat jen roz
maru zamilovaného krále, kterému papež nechtěl dovolit rozluku manželství a jenž přikročil  
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k založení vlastní církve v neposlední řadě proto, aby si mohl vzít svou milenku Annu Bo
leynovou i bez papežského svolení.

Že se však tento Jindřichův krok setkal v širokých kruzích země s tak silnou podporou, že se  
parlament hned postavil téměř jednomyslně za krále, to bylo přece možné jen proto, že odluka 
od Říma odpovídala živé tužbě anglického ducha osvobodit se od jakéhokoliv zahraničního  
poručníkování.

Tak se stalo, že anglická státní církev přežila i po smrti Jindřicha VIII. a že teprve tehdy  
byla zcela dobudována. Období protireformace královny Marie, dcery z manželství Jindřicha 
VIII. a jeho manželky Kateřiny, s níž byl sezdán podle katolického ritu, znamenalo jen krátké  
přerušení tohoto vývoje: královna Alžběta, dcera ze svévolně uzavřeného Jindřichova manžel
ství s Annou Boleynovou, která nemohla být podle katolického pojetí nikdy pokládána za legi
timní  následnicí  trůnu,  se  brzy projevila  jako energická završitelka otcem založené státní  
církve. Katolické bohoslužby byly nyní pod přísným trestem zakázány a všichni kněží a státní  
úředníci museli skládat »supremační přísahu«, kterou byla královna uznávána jako nejvyšší  
duchovní i světská autorita.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 367).

Ale zpět k Jindřichovi VIII., který se i přes rozhněvání Říma katolického náboženství úplně 
nezřekl. Mnoho bodů dokonce  anglikánská církev převzala, jako například body, které čelí 
proti  Lutherově reformaci,  a které zapovídají  knězům manželský stav.  Tyto dva body byly 
dokonce králem vyhlášeny za zákon. Jmění všech klášterů však bylo zrušeno, stejně jako platy 
římskokatolických duchovních. Desátky začala místo Říma pobírat anglická koruna.

Jindřich VIII. byl za to dán papežem okamžitě do klatby. Naproti tomu král a jeho věrný 
parlament pronásledoval katolíky, a to tak urputně, že za oběť padlo mnoho pokojných obyva
tel i mnoho luteránů a kalvinistů, protože se poprava a upálení konala bez vyšetřování a sou
dů.

14.3   Edvard VI. a ďábelská Marie
Po smrti Jindřicha VIII. vládl jeho nezletilý syn Edvard VI. (1547 – 1553) za pomoci vévo

dy ze Sommersettu, který královým jménem spravoval celou říši. V té době učinila reformace 
v Anglii veliké pokroky, neboť ji vévoda ochraňoval. Arcibiskup Cranmer upravil ústavu ang
likánské církve, doplnil 24 bodů a vzniklo protestantské náboženství, které bylo znovu vyhlá
šeno jako státní zákon. Tím byla zrušena stará ústava anglikánské církve, která mimo jiné od
suzovala v šesti bodech  Lutherovo učení a v jiných bodech zapovídala knězům manželský 
stav.  Nová ústava už plně  Lutherovo učení uznávala a knězům bylo dovoleno vstupovat do 
manželského stavu.

Současně s  vyhlášením protestantského náboženství vzniklo v některých hrabstvích po
vstání katolíků, kteří žádali navrácení klášterů a statků a žádali o znovuzavedení mše. Všech
na povstání byla krvavě potlačena.

Ale za vlády Marie (1553 – 1558), nejstarší dcery Jindřicha VIII. provdané za španělského 
krále Filipa II. se situace obrátila a katolicismus opět obdržel nad protestantismem převahu. 
Marie po své matce, Kateřině Aragonské, zdědila nenávist proti reformátorům a reformační
mu učení a po svém otci krvežíznivou mysl, tvrdohlavost a autoritářství. Vypuklo tvrdé proná
sledování všech protestantů a zastánců dosavadního státního náboženství. Je všeobecně zná
mo, že  Marie schvalovala zavádění nových nebo starých drastických způsobů mučení, jako 
například vytrhávání střev nebo uřezávání pohlaví po malých částech, uřezávání končetin, co 
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nejpomalejší upalování, stahování z kůže apod. Pochopitelně to vše na živých lidech bez ohle
du na věk a pohlaví. Ďábelská Marie, jak se jí mezi protestanty říkalo, si v tom všem se svým 
mužem, krutým, sadistickým a pověrčivým Filipem II. velmi dobře rozuměla.

Podnícena biskupy Gardinerem a Bonnerem nechala neobyčejně zdlouhavě upálit během 3 
let více jak 800 protestantů, které lze archivně prokázat. Mezi těmito mučedníky byli vzácní 
lidé,  jako  Hooper – glocesteský biskup, londýnský biskup  M. Ridley,  worcesterský biskup 
Hugh Latimer i biskup canteburský Cranmer. Jsou zápisy, že biskup Hooper žil v ohni celých 
tři čtvrtě hodiny v nesmírných bolestech. Jedna žena dokonce na hranici při svém upalování 
porodila, ale biřic děcko okamžitě hodil zpátky do ohně bez sebemenšího slitování.

14.4   Alžbětino zrušení katolicismu v Anglii
Po smrti kruté, krvemilovné a sadisitické královny Marie nastoupila na její trůn její sestra 

Alžběta,  která ze strachu před ní celou dobu předstírala, že přijímá katolické náboženství. 
Dokonce se chtěla s Římem diplomaticky spřátelit, ale zpupný papež Pavel IV. její veškerá vy
jednávání zmařil neboť ji neuznával. Přesto se zdálo, že situace pro tovaryšstvo je nyní v Ang
lii velmi příhodná a dokonce příznivější, než ve Švédsku. Řád začal doufat, že to budou právě 
jezuité, kdo alespoň částečně přivedou zemi zpět pod správu „svatého“ Stolce.

„Když v roce 1558 přišla na trůn Alžběta, Irsko bylo úplně katolické a Anglie asi z padesáti  
procent… Už v roce 1542 byli Salmeron a Broet vysláni papežem do Irska, aby přezkoumali  
tamější situaci.“ (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 137 – 139).

Alžběta byla inaugurována za hlavu státu parlamentem. Ale protože byla tato nová králov
na Římem odmítnuta, zrušila ihned po své inauguraci 25. ledna 1559 nadvládu katolického ná
boženství v celé Anglii.

Roku 1562 prohlásila biskupskou anglikánskou církev ve své říši opět za vládnoucí a sebe 
za její  vrchní hlavu. Rozhodla se být  ochránkyní církve a anglikánského vyznání víry. Ang
likánská církev se také místy nazývala Vysokou církví. Dodnes má katolickou biskupskou hie
rarchii a katolické obřady, ale kalvínské vyznání víry. Tato církev se ujala i v Irsku, zatímco ve 
Skotsku převládala Reformovaná (presbyteriánská) církev. Královna současně obnovila i  pří
sahu anglických králů na supremat.

V roce 1562 byla také uzavřena tajná smlouva, podle které měli Angličané pomáhat fran
couzským protestantským hugenotům.

14.5   Nenávist Říma k Alžbětě I.
Tímto činem se však  Alžběta stala hlavním terčem nenávisti  Říma  a zvláště pak jezuitů. 

Pod vedením jezuitů vznikly semináře v Douay, Pont–a–Mousson a také v Římě vznikly semi
náře se zaměřením na výchovu anglických, irských a skotských misionářů. Ve skutečnosti to 
však byli budoucí vrahové a atentátníci určení pro tajné poslání v Anglii. Než však začali své 
„řemeslo“ vykonávat, snažil se Řím různými způsoby přivést Alžbětu ke katolické víře. Všech
ny pokusy Vatikánu však selhaly a tím bylo rozhodnuto.

V roce 1570 papež Pius V. exkomunikoval Alžbětu I. Vydal proti Alžbětě bulu, ve které krá
lovnu nazývá odpadlicí, která vzdoruje sousedním knížatům a jmenuje jí shnilým údem uťa
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tým od těla křesťanské víry. Z toho důvodu ji prohlašuje za zbavenou vlády v celé její říši. 
Všechny její poddané bula zprošťuje přísahy poslušnosti, kterou se jí předtím zavázali.

Odměnou za tento krok byli ještě téhož roku vyhnáni z Anglie všichni jezuité. Roku 1571 
anglický parlament zrušil platnost všech papežských bul a znovu potvrdil  Alžbětu jako svou 
královnu a  ochránkyni protestantské, anglikánské víry. Od té doby se jezuité snažili  Alžbětu 
tajně zabít.

Za tímto účelem vyškolení jezuité na seminářích ve  Francii a v  Římě  dostali příkaz ke 
splnění svého tajného poslání. Od roku 1571 proto jezuité působili v Anglii, a to tajně, zvláště 
pod záminkou misie. Ovšem ve skutečnosti připravovali atentát na královnu. Římská kurie na 
základě dohody se španělským králem  Filipem II. začala cestou atentátu usilovat o svržení 
Alžběty ve prospěch katoličky Marie Stuartovny.

Svým chovancům, anglickým studentům v římských vysokých školách v Itálii, jezuité tvr
dili, že je jejich povinností zbavit Anglii toho „shnilého moru“ v podobě Alžběty, stát se jezui
tskými knězi a vybudovat anglické jezuitské kněžstvo.  Na římském ústavu  Collegium Ro
manum a na dalších ústavech, které hmotně a finančně španělský král a lotrinský kardinál pod
porovali, vštěpovali jezuité vysokoškolským studentům odpor a nenávist vůči královně Alžbě
tě. Toto činili i v zemích lotrinského kardinála a krále – v Douayi a Remeži za vydatné podpo
ry  Vatikánu a papeže osobně.  Alžbětu líčili jako krutovládkyni milující pronásledování jedi
ných pravých, věrných křesťanů, to je katolíků a jako travičku katolických duší, která musela 
být pro dobro všeho lidu postižena klatbou Svatého otce.

Jezuité ve svých ústavech a školách působili  na chlapce tak intenzivně a s  tak propra
covanou psychologizací, že tato mládež byla ochotna ihned vyjít a za svou katolickou víru 
podstoupit i smrt. Byli ochotni okamžitě podniknout úkladnou vraždu královny nebo proti ní 
podnítit vzpouru, jen aby splnili „svaté“ příkazy svých jezuitských učitelů a papeže.

14.6   Atentáty na Alžbětu I.
Irské povstání vyprovokované Římem bylo rozdrceno. Ale jezuité, kteří přijeli v roce 1580 

z  Anglie, se zúčastnili velikého katolického shromáždění v  Southwarku a mnozí tam již se 
„zvláštním posláním“ také zůstali.

Proti královně Alžbětě I. náhle vystoupila celá tajná armáda mladých fanatiků, kteří se ne
štítili žádného plánu na její zničení. Jeden student v přestrojení, které neustále měnil, rozdával 
po  Anglii útočné a vtíravé letáky. Obsahovaly ty nejhorší pomluvy a vybízeli ke vzpouře a 
vzdoru proti  Alžbětě. Současně vyvyšovaly španělského krále. Byl to jezuita Robert Persons 
(nebo také dříve Porsan) ze Sommersetu, který stál v čele tajných jezuitských agentů v Anglii.

Není  tedy divu,  že anglický dvůr na to odpověděl tím, že proti  jezuitům a proti  jejich 
tajným agentům přijal velmi přísná opatření a nekompromisní zákony.

Jiní tři jezuité, otec Edmund Campion (někteří píší Edmond Campian, původem Angličan a 
protestant), Rudolf Severin a Alexander Briant se do Anglie vloudili také v přestrojení. Za po
moci dalších jezuitských kněží  si  najali  50 mužů – vrahů, aby zabili  královnu  Alžbětu I., 
hraběte  Leicestera, jejího sekretáře a státního kancléře  Walsinghama. Po jejich vraždě měli 
jezuité udělat státní převrat, při kterém by padl parlament a nato měli dosadit na anglický trůn 
zajatou skotskou královnu Marii Stuartovnu. Tajná mise jezuitů do Anglie a spiknutí bylo pro
zrazeno, všichni tři jezuité byli zajati a důkladně prošetřeni a 1. prosince 1581 byli oběšeni za 
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vlastizradu. Jezuitští spisovatelé tyto tři muže chválí jako svaté hrdiny katolické víry a na
zývají je mučedníky.

„Potom se jezuité v nejrůznějším přestrojení rozšiřovali z jednoho hrabství do druhého, z  
venkovských domů na zámky. Večer pořádali zpovědi, ráno kázali nebo udíleli přijímání. A  
pak zmizeli stejně tak záhadně, jak přijeli, neboť jim od 15. července Alžběta zakázala v Ang
lii činnost.“ (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 140 – 142).

Jezuité politikařili také v Edinburku, kde se pro svou věc snažili získat skotského krále Ja
kuba.  Výsledkem všeho tohoto  vměšování  byla  nakonec  poprava  katoličky a  příznivkyně 
jezuitů Marie Stuartovny v roce 1587.

Roku 1583 se pokusil královnu Alžbětu zabít jezuita John Somerville – opět bezúspěšně.
Roku  1584  se  zkrachovalý  advokát,  jezuita  William Parry rozhodl  královnu  zabít  pro 

peníze, ale neměl dostatek odvahy to sám provést. Při zpovědi v Benátkách s tím proto sezná
mil svého zpovědníka jezuitu B. Palmia, který mu to schválil a plně doporučil s tím, že za
vražděním kacířské královny si získá neobyčejně veliké zásluhy u Boha.

Parry odjel do Francie, kde v jedné jezuitské koleji v Paříži podstoupil s několika kardiná
ly „očišťující“ mši a pak odjel do Londýna. Tam si zjednal ke královně přístup s tím, že má 
pro ni velmi důležitou tajnou zprávu, kterou smí slyšet jen ona sama a která se týká tajných in
trik a plánů, které se proti ní chystají.

Ale jeho svědomí bylo ještě natolik silné, že ztratil odvahu, a proto se s tím vším svěřil 
svému příbuznému Rueilovi. Žádal po něm, aby se s ním v této vraždě spojil. Ten to však bez 
meškání udal soudu, Parry byl zajat, postaven před soud a když zapíral, byl mučen. Pak pro
zradil, že ho k zavraždění královny přemluvili jezuitští bratři ve  Francii a v  Anglii. Zvláště 
jmenoval jezuity Palmia, Codreta a W. Chreiktona, který ve Skotsku a Anglii působil mezi lid
mi ve prospěch španělského krále Filipa II. Parry byl odsouzen a byl rozhodnutím soudu po
praven tak, jak dříve popravovala ďábelská Marie protestanty, a sice mu byla za živa vytrhána 
z těla střeva i ostatní vnitřnosti.

Alžbětinská Anglie byla pro členy jezuitského řádu krajně nebezpečným místem. Jezuité 
byli nazývání „chátrou toulavých mnichů“, neboť po Anglii cestovali výhradně v převlečení a 
pod falešnými jmény. Krutý způsob popravy ďábelské Marie si na sobě zkusil již absolvent 
anglické jezuitské koleje v belgickém Douai a jezuitského noviciátu svaté Andrey v Římě,  
Thomas Cottam, roku 1582. Roku 1580 připlul v přestrojení a pod cizím jménem do Doveru, 
aby v Anglii splnil své tajné poslání. Nicméně už v Lyonu na něj narazil francouzský agent a 
okamžitě ho udal velvyslanci v Paříži, který okamžitě informoval své nadřízené, že je na fran
couzském území jezuita, který má v plánu zahájit po Anglii misi, jejímž cílem je posílit mo
rálku anglických katolíků. Cottamovi se sice podařilo setřást své pronásledovatele, ale zároveň 
tím nechtěně uvedl v nebezpečí jiného jezuitského kolegu. Nakonec se pod tíhou svědomí 
sám vydal do rukou anglické policie. Byl okamžitě uvězněn v Toweru a pak v Marshalsea. 
V obou vězeních byl mučen podle stylu  ďábelské Marie a 20. listopadu 1580 byl odsouzen 
k nejvyššímu trestu – trestu smrti. Součástí trestu také bylo, aby byl jako divák účasten po
pravě  tří  diecézních  katolických kněží  –  jezuitských  agentů,  kteří  jezuity  ukrývali  a  plně 
s nimi spolupracovali. Při popravě jim kat vyrval vnitřnosti a usekl končetiny. Za rok a půl 
poté, 30. května 1582 byl Cottam vyveden na popraviště a milosrdně oběšen. Podle soudního 
příkazu však bylo jeho mrtvé tělo rozčtvrceno a vhozeno do kádě s vařící vodou, aby zabránili 
sampatizujícím divákům získat mučedníkovy ostatky.  (J.N. Tylenda, Jesuit Saint and Mar
tyrs /Chicago, 1998/, 155 – 156).
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Jiný jezuita,  Robert  Southwell,  dopadl  roku 1595 při  své  misi  varující  proti  duchovní 
dvojakosti  s protestanty podobně,  jeho tělo  však bylo po rozčtvrcení  vyvěšeno na  čtyřech 
městských branách Londýna. (J. Wright: Jezuité, misie..., str. 37 – 38). Dnes je jedním z ne
konečné řady katolických svatých.

14.7   Vypovězení jezuitů z Anglie
Jezuitům pak bylo roku 1585 nařízeno, aby se do 14 dnů vyklidili z celé anglické říše. Kdo 

by byl z nich potom v Anglii nalezen a nebo, kdo by se tam z nich zase vrátil zpátky, okamžitě 
propadal trestu smrti. Stejný trest stihl každého, kdo by byl jezuitům přátelsky nakloněn, po
skytl jim útulek, bydlení, jídlo a úkryt. Všichni angličtí chlapci, kteří studovali na jezuitských 
zahraničních školách se museli okamžitě vrátit zpátky domů, pokud nechtěli propadnout trestu 
za velezradu.

Anglická sněmovna s královnou pak vydali velmi přísné zákony proti atentátníkům, pod
vracečům, revolucionářům, vrahům a zákeřníkům, kteří by usilovali o život královně nebo její 
vládě nebo o kohokoliv v senátu či parlamentu. Ovšem i přes všechna tato přísná opatření se 
podařilo mnoho jezuitům v Anglii schovat a nepozorovaně vlivem projezuitských přátel úplně 
s anglickou společností splynout.

14.8   Nová jezuitská spiknutí
Jezuité  se  však  nevzdali.  Znovu po  malé  přestávce  začali  roku 1586 připravovat  nové 

spiknutí.  Ovšem aniž tomu chtěli, ve skutečnosti tím urychlili  smutný konec života  Marie 
Stuartovny, která byla jejich nadějnou katolickou kandidátkou pro anglický trůn.

Mladý jezuita původem z Anglie, jménem A. Babington, se domluvil s jedním španělským 
vyjednavačem Bernardem Mendosou, že královnu Alžbětu zavraždí a na anglický trůn pomůže 
dosadit uvězněnou skotskou královnu Marii Stuartovnu. Skotská královna se sama ke spiknutí 
přidala a vzkázala králi Filipovi II., že pokud se jí poštěstí dosednout na anglický trůn, svou 
říši podstoupí jemu, protože jedině on je mocen v Anglii do základu protestantské „kacířství“ 
vyhubit.

Hlavním  podněcovatelem  Babingtona byl  jezuita  Ballard,  který  mladému  fantastovi 
namluvil, že si ho vysvobozená královna Marie vezme za muže a že ho vynese na trůn jako 
svého spoluvladaře. Kromě tří jezuitských kněží bylo do celé akce zapojeno ještě 11 kato
lických kněží. Jedním z nich byl i kardinál William Allan.

O „Babingtonském spiknutí“ se však naštěstí dověděl kancléř  Walsingham, který dal  Ba
bingtona, Ballarda a další spoluviníky zatknout a 13. září 1586 popravit. Výpovědi některých 
viníků  označily skotskou prokatolickou královnu  Marii  Stuartovnu jako  spoluúčastnici  na 
spiknutí a nastalo její vyšetřování. Prokázalo se, že po zabití královny Alžběty I. chtěla Anglii 
vládnout, zavléci do Anglie katolické náboženství a zlegalizovat jezuitský řád.

Komise pak 11. října 1586 nad uvězněnou skotskou královnou vyřkla ortel smrti, který po
tvrdil i parlament. Sama královna Alžběta I. ortel podepsala a rozsudek byl 9. února 1587 vy
konán. A tak popravením skotské královny byly zmařeny veškeré naděje nejen jezuitů, ale i 
samotného papeže. Plánovali, že pomocí  Vatikánu na trůn  Anglie jednou dosedne katolický 
panovník z rodu Stuartovců a že se pak Anglie stane konečně majetkem Vatikánu. Kolo osudu 
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se však definitivně obrátilo a nad Stuartovci zvítězila dynastie Tudorovců. Přesto však mnoho 
v dalším období nechybělo a Římu by se provedení jeho plánu na upevnění Stuartovců málem 
vydařilo.

14.9   Válečná lodní výprava Filipa II. proti Anglii
Když tento plán nevyšel, vyzval papež Sixtus V. nejkrutějšího protivníka anglického králov

ství, krále Filipa II., aby proti Anglii podnikl válečnou výpravu. V roce 1580 byla totiž pode
psána dohoda mezi španělským králem  Filipem II. a  Vatikánem. Tato dohoda tehdy umož
ňovala  španělským  jezuitům  vyučovat  budoucí  anglické  jezuity.  Na  základě  dohody  byli 
jezuitští kněží posíláni do Anglie na náklady Španělska. To znamenalo, že Filip II. měl ze stra
ny Vatikánu zaručeno, že Vatikán s ním počítá jako s budoucím anglickým králem. Historici 
zaznamenávají, že v už době prvního zákazu a přísné vstupní kontroly přišlo do Anglie veliké 
množství tajných jezuitů. Ti však neměli vražedné poslání, ale právě naopak, zdánlivě vysoce 
humánní. Byli to obchodníci a stavitelé. Jaké bylo jejich poslání? Následující příběh to jasně 
odhaluje.

Jeden obchodník (někteří  píší:  kapitán obchodní  lodi),  přijíždějící  z  Holandska,  připlul 
v květnu roku 1580 do doverského přístavu, šel k tamějším anglickým úředníkům a řekl jim, 
že do země chtějí přijet dva jezuitští kněží. Jmenoval přesně loď, na které připlují, a podrobně 
jim jezuity popsal. Úředníci v přístavu mu byli velmi vděční. Potom jim řekl: „Mohli byste  
teď zase na oplátku pomoci vy mně? Do Anglie přijede za mnou můj přítel – obchodník. Chci  
vás poprosit, aby mohl bezpečně projít přístavem.“ Celní úředníci byli velmi šťastní, že dosta
li tipy na dva jezuitské kněze, a když přijel „přítel obchodník“, provedli ho skrze clo a kont
rolu pod svojí ochranou. Pak čekali na dva jezuitské kněze. Uvedená loď dorazila. Prošli ji od 
přídě až po záď a skutečně našli muže odpovídající přesně popisu. Nejednalo se však o jezui
tské kněze. Byli to skuteční obchodníci. Ti první dva muži byli však tou dobou už v Londýně. 
Byli to praví jezuitští knězi se specializací na stavitelství a architekturu, Robert Parsons a Ed
mond Campian.

Pod jejich vedením bylo v Anglii vystavěno mnoho speciálních domů, které měly za úkol 
jezuitské kněze – atentátníky – ukrývat. Tito dva jezuité domy projektovaly, jiní  jezuité je 
stavěli. Pak se častokrát stávalo, že královští vojáci takový zvláštní dům obklíčili. Dělali to 
zvláště tehdy, když měli jistotu, že do domu vešlo veliké množství lidí a že je podezření, že 
mezi nimi jsou i jezuité. Potom vtrhli dovnitř. V takových případech prohledávali dům třeba 
celý den. Nakonec museli vždy bez výsledku odejít, protože nic nenašli. V noci nebo už za ve
čera však ukrytá vojenská hlídka jasně viděla, že stejná skupina lidí dům opouští. Nejčastěji 
však záhadní lidé odcházeli nebo přicházeli během druhé až čtvrté hodiny ranní, tedy v době, 
kdy nikdo nebyl široko daleko vzhůru.

Vystavěné domy byly zvláštní.  Uvnitř celého domu byly totiž  tajné místnosti  s  tajnými 
chodbami a únikovými cestami a všechno bylo důmyslně propojeno. Takových místností bylo 
v domě veliké množství. Při prohlídce však nebývalo odhaleno vůbec nic. Jak René Fülöp–
Miller ve své knize: Tajemství a moc jezuitů na stranách 361 – 365 píše, všechny pokoje ta
kových domů byly propojeny se sklepem pomocí tajných chodeb, schodišti, padacími dveřmi 
a že i  komíny ukrývaly kromě kouřovodů malé komůrky, ve kterých se mohly lidé ukrýt. 
V domech byly také posuvné dveře, otáčející se obrazy, dvojité stropy a další stavební triky. 
Pokaždé byla anglická policie při prohlídce zcela bezradná. Proto mohli jezuité pobývat v 
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Anglii od roku 1581 téměř v bezpečné ilegalitě a v klidu se připravovat na plánované poražení 
Anglie za vydatné podpory Španělska.

K tomuto plánu dostal Filip II. papežskou bulou zvláštní plnou moc. Měl úkol svrhnout z 
trůnu královnu Alžbětu jako „kacířku“ a „levobočku“ a její říši podrobit papežské stolici. Ko
nečným důsledkem této dohody z roku 1580 byla výprava španělské námořní armády proti 
Anglii roku 1588.

Filip II. vypravil nespočetné množství oddílů skládajících se z mnoha válečných španěl
ských lodí, které se hrdě nazývaly Nepřemožitelné. Byla to obrovská invazní síla  španělské 
flotily, která byla oproti anglické flotile velikou přesilou.

Jezuité naplánovali, že útok bude proveden z moře i z vnitrozemí. Na moři měli být Španě
lé, ve vnitrozemí tajní jezuité ukrytí v Anglii ve speciálních domech. Tam podle plánu měli če
kat,  až do připlutí  španělských válečných lodí k anglickým břehům. Jakmile by viděli,  že 
španělské oddíly vystupují na anglický břeh, měli vzbouřit anglické katolíky, rozpoutat v zemi 
chaos a vyvolat revoluční povstání anglických katolíků proti královně. Už roku 1580 jezuité 
naplánovali, že ve vnitrozemí vypukne na základě tohoto povstání občanská válka, která uvrh
ne Anglii do úplného zmatku a bídy.

Ke splnění tohoto plánu vezly lodě plno zbraní a veliké množství vojenského materiálu. 
Každá loď byla obsazena jezuity se zvláštním, speciálním výcvikem a dále těmi nejtvrdšími 
námořníky – skutečným „výkvětem“ krvežíznivého Španělska.

Ale zasáhla sama  Prozřetelnost. Stalo se, že jakmile se loďstvo dostalo poblíž k  Anglii, 
strhla se náhle obrovská bouře s nebývale silným větrem. Loďstvo bylo téměř celé zničeno a 
zbytek španělské flotily zahnal vítr až do Skotska. Zvrat počasí byl o to překvapující, že prou
dění větrů a čistá obloha bouřku vůbec nesignalizovaly. Tímto náhlým zásahem bylo zničeno 
mnohem více lodí, než by bylo zničeno samotnou anglickou flotilou.

Ovšem i Anglie měla své informace. Když Španělsko roztáhlo své plachty proti anglickému 
království,  věděla o co se jedná.  Okamžitě  popravila 21 jezuitských knězů, kteří  byli  sle
dováni a měli na spiknutí svůj podíl. Jejich účast ve spiknutí byla jednoznačně prokázána.

Anglie se sice maličko zachvěla, ale záhy vytvořila „posvátnou jednotu“ okolo  Alžbětina 
trůnu. Tovaryšstvo se však svých záměrů nevzdávalo a připravovalo své kněze ve Valladolidu, 
Seville,  Madridu a Lisabonu, zatímco v Anglii dále probíhala tajná propaganda pod vedením 
jezuitského otce Jindřicha Garnetta.

Překvapujícím fiaskem „Nepřemožitelného“ španělského loďstva byl učiněn konec násilí 
proti královně Alžbětě. Od té doby se Španělsko a Vatikán držely od Anglie zpátky a jezuitský 
řád své plány podnikal zase jen prostřednictvím jedinců. Tito jezuité chtěli  proti  královně 
znovu poštvat anglické duchovní a prosté obyvatelstvo. Ale protože byla anglická královna 
vlídná a laskavá ke všem stejně bez ohledu na náboženské přesvědčení té či oné strany, nikdo 
s vraždou nesouhlasil. Jezuité pak dlouho nenacházeli nikoho, kdo by jim atentát na zakázku 
udělal.

Rozhodli se proto k zákeřné diplomacii, intrikám a k přípravě dalších plánů na zavraždění 
královny.
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14.10   Další jezuitské atentáty
Roku 1592 se uskutečnily dva nezdařené atentáty na královnu za sebou. Všichni jezuitští 

vrazi byli zajati a popraveni. Roku 1597 jezuité po „očišťující“ mši a rozhřešení otrávili krá
lovně sedla na koně, ale jed naštěstí nezabral. Také tento atentát královna přežila a jezuité byli 
popraveni.

Když se atentát stále nemohl podařit, naplánoval další akci sám provinciál jezuitského řádu 
Jindřich Garnet. Pomocí jezuity  Cresvella se snažil pohnout španělského krále  Filipa II. k 
nové výpravě proti  Anglii.  Cresvellovi se  Filipa II. podařilo přemluvit a ten slíbil, že s po
četným vojskem přistane na anglickém pobřeží. Současně poslal do Anglie tři miliony zlatých, 
aby si naklonil anglickou šlechtu, která si peníze měla mezi sebou rozdělit. Papež  Klement  
VIII.  poslal  Garnetovi dvě buly. Jedna byla určena pro katolické anglické duchovenstvo a 
druhá pro prosté anglické občany. V obou byla královna pohaněna a označena jako ta, která je 
příčinou všeho neštěstí.

Jakmile se královna dozvěděla, co se proti ní chystá, vydala 15. listopadu 1602 edikt, ve 
kterém jezuity označuje jako původce všech spiknutí proti ní, všech atentátů na ni, co kdy 
byly provedeny a všech skandálů v zemi. Na základě faktů je obvinila, že oni jsou příčinou 
všech převratů, všech nespokojeností mezi lidmi, všeho štvaní anglické šlechty i obyvatel pro
ti ní a že jsou to právě oni, kdo financují všechny atentáty a kdo finančně podporují i všechny 
buřiče a revolucionáře. Na základě důkladného vyšetřování jasně poukázala na to, že spisy, 
které o ní a proti ní kolují po celé Anglii napsali a šířili oni sami. Dokázala, že jezuité podle 
své libovůle slibovali anglickou korunu tu onomu, tu zase jinému atentátníkovi, jen aby už 
byla královna z trůnu konečně svržena.

Tímto veřejným vystoupením královny proti jezuitskému řádu začalo období, ve kterém 
anglická královna ukázala, že dovede jednat i velmi přísně a s železnou tvrdostí. Tu museli 
strpět i nevinní katoličtí duchovní.

Tito katoličtí duchovní sami papežovi ve svých spisech dokazovali, že původem všeho ne
štěstí je skutečně výhradně jezuitský řád. Podrobně vylíčili,  že pouze jezuité jsou původci 
všech nespokojeností a všech vzpour proti královně a že jen kvůli nim musí nyní i oni sami 
snášet krutá opatření i pronásledování. Jasně zdokladovali, že kdyby jezuité nedráždili svými 
atentáty královnu i parlament, že by nyní nemusely existovat tvrdé zákony jako odvetné opat
ření a že by nemuseli být ani oni sami započteni mezi jezuity, kteří se novému „železnému“ 
zákonu na ně a na projezuitské katolíky nechtějí poddat.

Jezuitští spisovatelé píší, že v této době bylo zabito mnoho jezuitů a oslavují je jako pravé 
mučedníky za svatou věc a pro vyvýšení Boha a slávu katolické víry. Popisují, jak „nevinní“ 
jezuité byli označováni za vrahy a velezrádce, za rozkolníky a revolucionáře. Dokazují, že 
jsou ve skutečnosti všichni jezuité „nevinní“.

14.11   Prachové spiknutí
I přes veliké množství atentátů zemřela královna Alžběta přirozenou, klidnou smrtí dne 24. 

března 1603. Po ní nastoupil na anglický trůn skotský král  Jakub I., syn  Marie Stuartovny. 
Měl  ve  veliké  úctě  čisté  biblické  učení  a  pravý,  nepřekroucený  překlad  Písem  svatých 
podobně jako královna Alžběta I. Při svém nástupu na trůn slíbil, že chce katolíky šetřit a dát 
jim svobodu.
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Proto Jakub I. vyhlásil konec železným opatřením, obnovil náboženskou svobodu a vyhlásil 
strpění katolíků ve své celé říši. Ovšem protestantské náboženství zůstalo i nadále jako státní 
a jediné.

Jezuité proto nenáviděli i tohoto krále a ve svých úkladech a atentátech pokračovali dál. 
Jezuitský provinciál  J. Garnet usiloval dokončit svůj původní plán. Prostřednictvím jezuity 
Greenwayem se spojil s několika fanatickými anglickými katolíky, v jejichž čele stál anglický 
generál Catesby. Takto spolčen usiloval Garnet znovu pohnout španělského krále Filipa III. k 
nové válce s Anglií. Ten však tajným jezuitským vyslancům odpověděl, že je s anglickým krá
lem v dobrém kontaktu a přátelství a že nemůže katolíky v  Anglii podporovat, protože tam 
mají svobodu a úplnou volnost.

Když byli jezuité španělským králem odmítnuti, sami si předsevzali, že v den korunovace 
krále Jakuba, 4. srpna 1603 zapálí Londýn ze všech stran. Jejich záměr se však nezdařil, a tak 
připravili roku 1604 nové spiknutí, které do dějin vešlo jako pověstné Prachové spiknutí.

Jeho účelem bylo střelným prachem vyhodit do povětří parlamentní budovu právě při zahá
jení parlamentu, a tak jedinou ranou zahubit krále Jakuba I., jeho syny, všechny jeho ministry 
a poslance obou sněmoven, na kterých měla být vykonána pomsta za schválení přísných želez
ných zákonů namířených proti katolíkům. Hlavou tohoto spiknutí byl opět generál Robert Ca
tesby, šlechtic z Northamptonu, který svým hlavním spolupachatelům, Tomáši Percyovi, Janu 
a  Kryštofu Wrightovi,  Františku Treshamovi a  španělskému důstojníku  Guidovi Fawkesovi 
zjevil svůj záměr. Kromě toho získal ještě podporu jezuitů Jindřicha Garneta, Jana Gerarda, 
Oswalda  Tesmonda a  Edvarda  Oldekorna  (někteří  píší  Odkorneho).  Před  akcí  promluvil 
Garnet k celé skupině vybraných atentátníků kázání, ve kterém tvrdil, že k obraně a hájení ka
tolické víry je dovoleno spolu s kacíři zavraždit i nevinné, jen když větší část viníků stihne za
sloužený trest.

Všichni atentátníci se pak vyzpovídali jezuitskému otci Gerardovi a ještě předtím, než při
jali hostii, se ve slavnostní mši zavázali, a to s přísahou věrnosti, kterou skládali jeden druhé
mu, že nevyzradí nic, co jim bylo svěřeno a že žádný z nich bez výslovného svolení druhých 
neupustí od zamýšleného záměru. Pak všichni přijali „svatosvatou“ hostii jako tělo Páně a 
takto „očištěni“ a dopředu zproštěni jakékoliv viny za vraždu několika set lidí najednou začali 
uskutečňovat svůj plán.

Atentátníci si ke svému účelu najali rozsáhlý sklep a prostorné skladiště uhlí, které se na
cházelo právě pod starou budovou Westminsterského paláce, ve kterém měl zanedlouho zase
dat anglický sněm. Všechen prostor skladiště i sklepa zaplnili uhlím, ale do uhlí uschovali 36 
velikých sudů naplněných střelným prachem. Přípravy k tomuto hroznému činu byly skončeny 
do 5. listopadu 1605. V tento den měl parlament včele s králem zasedat a zahájit jednání sně
mu. Bylo nutné, aby ten, kdo byl losem vybrán k odpálení střelného prachu, byl ve sklepě 
uschován ještě dříve, než  parlament zasedal, protože by pak už neměli možnost se pod bu
dovy dostat.

Ovšem deset dnů před tímto spiknutím obdržel lord Mounteagle, katolický peer, anonym, 
ve kterém byl varován, aby na zahájení sněmu nechodil, neboť prý téhož dne sněmovnu po
stihne strašlivá rána.

Tento list naštěstí lord neschoval, ale předložil ho státnímu kancléři a ten ho odevzdal králi. 
A pak se rozběhla doslova nejrychlejší akce anglického vojska a strážců, jaká do té doby ještě 
nebyla. Bylo zapojeno i mnoho civilního obyvatelstva. V noci ze 4. na 5. listopadu se prohle
dávaly všechny domy v okolí parlamentu od půdy až po sklepy. Mnoho sklepů bylo zavaleno 
uhlím až ke stropu, ale všechno muselo být metr po metru prohledáno. Nikdo však nereptal a 
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nenadával. Každý pomáhal, jak mu síly stačily, neboť všichni velmi dobře věděli, že je-li za 
touto akcí opět jezuitská armáda, splní své hrozby beze zbytku. Ve sklepě pod parlamentním 
domem byl nalezen Fawkes, který byl okamžitě zatčen. A když začali rozhazovat uhlí, nalezli 
všech 36 sudů střelného prachu. Hrůza, která každého jímala při pomyšlení, co by se stalo, 
kdyby sudy i s uhelným sklepem vybuchly, se nedá popsat. Nejen, že by z budovy nezůstal ani 
jediný kámen, ale zřítily by se i okolní budovy do veliké vzdálenosti, neboť by detonační síla 
střelného prachu byla umocněna právě uhlím okolo sudů.

Fawkes byl vyslýchán, pak mučen, ale nic nevyzradil. Ostatní atentátníci, když se dozvědě
li, že  Fawkes je zatčen a že plán opět nevyšel, utekli na zámek  Holbeach v  Straffordském 
hrabství. Přesto však vyšlo najevo, kdo za chystaným atentátem vězí a vojsko začalo utečence 
pronásledovat. Stopa je zavedla až k zámku, kde na atentátníky také i zaútočilo. Utečenci se 
zoufale bránili. Catesby, Percy, oba bratři Wrightové a ještě mnoho dalších padli v boji, sedm 
zbylých spiklenců bylo zatčeno a v Londýně i s Fawkesem dne 30. ledna 1606 popraveno za 
velezradu.

Zatčeni byli i jezuité Garnet a Oldekorn, kteří zpočátku všechno zapírali. Ale lstí se podaři
lo získat nezvratné důkazy o jejich spoluvině. Jeden spolehlivý královský úředník byl totiž 
dán do vězeňské cely společně s Garnetem, u kterého si získal důvěru nadáváním na vládu a 
velkými stížnostmi na hrozný osud katolíků v Anglii. Úředník to hrál tak přesvědčivě, že mu 
Garnet nakonec svěřil dopis adresovaný uvězněnému knězi  Rockwoodovi. Obsah dopisu byl 
sice nepatrný a bezvýznamný – jenom pár pozdravů, ale když se papír nahřál, objevil se mezi 
řádky zcela nový dopis, ze kterého účast obou jezuitů na spiknutí nezvratně vysvítala. Kromě 
toho soudcové nastražili další past tím, že podstrčili možnost se oběma jezuitům, Garnetovi a 
Oldekornovi setkávat na tajném místě a spolu rozmlouvat. Ale nastražili to tak, aby to všechno 
vypadalo jako velmi tajné. Jejich „tajný“ rozhovor však přitom poslouchali dva ukrytí svěd
kové, kteří také všechno zapisovali. Tím soudci získali tolik usvědčujících důkazů, že byli 
rovněž odsouzeni k trestu smrti, což bylo 3. května 1606 provedeno, a to způsobem, jak to dě
lala Marie protestantům: Každý v jiný den byl k popravišti napřed vláčen koněm, pak byl obě
šen a pak ještě rozsekán na kusy.

Přestože soudci měli vlastní Garnetův rukopis a přesné znění rozhovorů obou jezuitů, ne
styděli se jezuitští spisovatelé drze psát o tom, že Garnet i Oldekorn zemřeli nevinně a že se 
při jejich popravě konaly veliké divy a zázraky.

14.12   Další boj jezuitů
Následkem tohoto spiknutí zavedl anglický parlament přísahu věrnosti a oddanosti ang

lickému králi. Při této přísaze musel každý katolík beze všech tajných myšlenek a dvojsmy
slného výkladu věrně potvrdit a upřímně vyznat, že papež žádným způsobem není oprávněn 
svrhnout krále z trůnu a okrást ho tak o jeho říši a panství. Dále museli potvrdit, že papež 
nemá žádného práva kohokoliv zplnomocnit,  i kdyby to byl cizí panovník, aby anglického 
krále přepadl a nebo aby ho okradl o jeho majetek. Dále museli  potvrdit,  že papež nemá 
žádného práva zprostit královy poddané od slibu věrnosti a poddanosti a že nemá právo ko
mukoliv co dovolovat, aby se postavil proti králi slovně nebo se zbraní nebo aby proti němu 
podněcoval vzpoury a povstání nebo aby proti králi, jeho státu, vládě, ústavě nebo jeho pod
daným činil jakékoliv násilí.

Tuto přísahu skládali všichni katolíci bez rozdílu po celé Anglii. Jedině jezuité odepřeli tuto 
přísahu vyslovit, natož skrze ni pak králi přísahat. Nazvali ji bohapustou a kacířskou a snažili 
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se vší silou odvrátit od této přísahy i všechny katolíky tím, že je zastrašovali a hrozili jim 
věčnými tresty. Vydali spis  O svrchované moci papeže a po celé  Anglii hájili  papežovu moc 
nad všemi panovníky celého světa.

Jezuitský řád tak přešel do útoku. Štval lidi proti králi, naváděl je, aby ho odmítli poslou
chat, pomlouvali krále a jeho vládu, až byl hlavní velitel těchto revolucionářů, Tomáš Garnet 
chycen a odsouzen pro velezradu k trestu smrti oběšením a rozsekáním.

Pak byl král Jakub I. od svého španělského vyslance varován, že jezuité ve Španělsku proti 
němu štvou věřící lidi a že je tam tak nenáviděn, že by ho na španělském dvoře nejraději roz
sápali jako divá zvěř svou oběť. Také ho varoval proti dalšímu chystanému atentátu vedenému 
právě ze Španělska. Krátce nato se skutečně vražedný atentát na krále stal, ale opět se nepo
dařil.

Anglickému parlamentu došla trpělivost. Jednohlasně požádal krále o vyhoštění jezuitů a 
jejich přátel ze země jako krajně nebezpečný živel. Král nakonec, i když nerad, svolil. Kromě 
toho parlament obnovil přísné, železné zákony proti katolíkům a navíc je ještě zostřil. Kato
líkům skončil svobodný pohyb po celé Anglii. Směli se zdržovat jen v určitém okruhu svého 
kláštera a běda tomu, kdo byl přistižen mimo povolené pásmo klášterů nebo kostelů. Všechny 
církevní obřady se museli odehrávat v protestantském duchu, katolíci nesměli být doktory, lé
kaři,  učiteli,  advokáty,  soudci  nebo  jinými  úředníky.  Neposlušnost  byla  trestána  velikými 
pokutami.

Následkem těchto a jiných opatření se Vatikán rozhněval. Jeho hněv se obrátil proti jezui
tskému generálovi Aquavivovi. Ten byl přinucen už nikde a nikdy nezdůrazňovat a ani nevy
slovovat jednu z dosud platných jezuitských zásad, a sice, že kterékoliv osobě je dovoleno za
bít krále nebo knížata nebo jim úkladně připravovat smrt, je-li jezuity označen jako tyran.

14.13   Karel I., ekumenické tendence v Anglii
Ani za vlády Karla I. (1625 – 1648) se jezuitům nevedlo dobře, i když se Karel I. začal Va

tikánu přibližovat.  Začal  dodržovat  některé  katolické  zásady a  obřady a  nebýt  skotských 
presbyteriánů,  kterým začal vnucovat své vlastní  pojetí  o jejich církvi,  skončila by  Anglie 
úplným návratem k papežství. Roku 1638 se k bouři skotských puritánů přidali i angličtí pro
testanti a Karel I. musel ve svém návratu k papežství hodně slevit.

Osobní rádce  Karla I. v církevních i státních záležitostech, pyšný a fanatický londýnský 
biskup  Laud proto přišel s jezuitskou myšlenkou na sjednocení všech náboženských směrů. 
Skotské puritány vedl násilím do anglikánské církve a tuto církev chtěl pak nenápadně přemě
nit na římskokatolickou. Měl ovšem smůlu, protože právě on se nejvíce od protestantského 
směru odchyloval. Nejen, že proto nezískal žádnou důvěru od protestantů, ale dokonce se pro
ti němu zvedla vlna odporu. Zvláště, když začal puritány a protestanty krutě pronásledovat a 
mučit ohněm i mečem. Na základě toho byl roku 1645 jako zrádce země a trůnu odsouzen k 
trestu smrti. 17. ledna 1649 totéž potkalo samotného krále Karla I. za jeho snahu pokatoličtit 
celou Anglii a Skotsko. Byl veřejně sťat před nejvyšším soudním dvorem.
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14.14   Cromwellova vláda, Karel II.
Po Karlu I. vládl Oliver Cromwell, který předtím podnítil parlament k odsouzení Karla I. a 

který nyní po svém zvolení razantně parlament vyčistil od všech prokatolicky smýšlejících li
dí. S tvrdostí sobě vlastní vystoupil i proti jezuitům, jejich agentům a přátelům. Za své intriky 
platili jezuité nyní životem. Vydal na ně celonárodní zatykač s následkem trestu smrti, a to i na 
všechny, kdo by jim jakkoliv a v čemkoliv pomáhali. Jeho nekompromisní přístup byl velmi 
účinný a  Cromwellova republika byla zakrátko od těchto atentátníků téměř zbavena. Svému 
následovníku, Karlu II., tak odevzdal Anglii opět čistou.

Ale Karel II. (1660 – 1685) byl tajným stoupencem a ochráncem katolicismu. Řád doufal, 
že za krále Karla II. zvítězí, neboť spolu s Ludvíkem XIV. uzavřel král v Doveru tajnou doho
du, ve které se zavázal, že obnoví v zemi katolicismus. Proto nejprve udělil zvláštní ochranu 
prokatolicky  smýšlejícím  presbyteriánům a  vyhlásil  povinnou  snášenlivost  ke  všem kato
líkům.

To pochopitelně způsobilo velikou vlnu bouří a protestů celého parlamentu. „Národ o těch
to záležitostech nebyl podrobně informován, ale i to málo, co vyšlo ve známost, podnítilo neu
věřitelné  pobouření  veřejnosti.  Celá  Anglie  se  otřásla  před  vidinou  Loyoly  a  jezuitských 
spiknutí.“ (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 140, 142).

Samotné setkání anglického a francouzského krále vyvolalo všeobecné pobouření. Král se 
tohoto pobouření zalekl a všechny své prokatolické edikty zase zrušil, neboť se obával svého 
sesazení. „Karel II., kterému se líbil královský život a který nechtěl podnikat další »cestu přes  
moře«, nechal v Tyburnu raději pro velezradu pověsit pět jezuitských otců. …Ani to jezuity ne
odradilo.“ (Pierre Dominique: La politique des Jesuites, str. 101, 102).

Parlament roku 1673 pak na králi vynutil státní zákon o trvalém vyloučení všech katolíků a 
jejich spřeženců ze všech státních funkcí. Kdo chtěl v této oblasti pracovat, musel skládat 
zvláštní slib, že nevěří katolickému pojetí mše a transsubstanciaci (přeměnění) vína a chleba v 
doslovnou, skutečnou a ne jen symbolickou krev a tělo Páně. Jaký paradox – zde jsou záko
nem likvidováni římští katolíci a naproti tomu ve stejném roce v Čechách, 20. července 1673, 
vychází ještě jeden z protireformačních patentů ukládající několika posledním, zbylým šlech
ticům, kteří stále vzdorovali a riskujíce svůj život a majetek odmítali konverzi na římskou 
stranu, odejít nejpozději do třech měsíců ze země nebo změnit vyznání. Po této době podobné 
patenty ustaly na téměř čtyřicet pět let.

Parlamentní zákon z roku 1673 byl motivován zároveň i tím, že bratr Karla II., vévoda z 
Yorku, který byl ustanoven za nástupce Karla II. veřejně přestoupil roku 1671 na katolické ná
boženství, což vyvolalo velikou obavu, že se Anglie stane papežskou zemí. Proto byl za ná
sledníka vybrán domnělý syn Karla II., vévoda z Monmouthu.

R.F. Miller k období panování Jakuba I., Karla I. a Karla II. souhrnně píše: „…V Římě se  
však ani tehdy nevzdali naděje ve znovuzavedení středověké jednoty všech křesťanských náro
dů pod svrchovaností papeže; mysleli si, že stačí svrhnout dynastii Tudorovců a nahradit ji  
katolickou dynastií, aby se Anglie jednou provždy vzdala snah o samostatnost.

Proto se boj papežské kurie zaměřoval především proti dynastii Tudorovců, a úkolem jezui
tů bylo podněcovat anglický lid proti nim a připravit tak katolickým Stuartovcům cestu na 
trůn. Ale když se po Alžbětině smrti Stuartovci skutečně na trůn dostali, ukázalo se zcela zře
telně, že kurie vlastní příčiny odpadnutí Anglie posoudila nesprávně. Nyní se museli i v Říme 
přesvědčit  o tom, že v Anglii  probíhá historický proces,  který je příliš  mocný,  než aby ho  
mohla natrvalo ovlivnit vůle toho či onoho panovníka. Také Stuartovci se museli sklonit před  
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bouřlivě narůstající snahou anglického národa po samostatnosti, a tak se jejich církevní poli
tika za chvíli v ničem podstatném nelišila od jejich předchůdců.

Jakub I., syn Marie Stuartovny, při svém nástupu na trůn slíbil, že chce katolíky šetřit; jeho  
nástupce Karel I. se k podpoře katolické věci přímo zavázal, a Karel II. si dokonce koupil ma
teriální pomoc Francie za slib, že přivede Anglii zpět do lůna katolické církve. Postupně však  
museli Jakub I., Karel I. i Karel II., sotva nastoupili na trůn, vystupovat pod tlakem anglikánů  
a puritánů proti Římu co nejostřeji a pronásledovat katolíky se vší krutostí.

Na druhé straně jezuité, kteří za Alžběty agitovali s veškerým zápalem pro Stuartovce, mu
seli i nyní za jejich vlády s největším rozhořčením v boji proti králi a jeho slídilům pokra
čovat…“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 367 – 368).

14.15   Další intriky jezuitů
Roku 1678 pronikla na veřejnost zpráva o novém papežském spiknutí proti protestantům. 

Šířil ji hlavně anglikánský biskup  Titus Oates. Současně pronikla další zpráva o chystaném 
jezuitském spiknutí proti Karlu II. a o chystaném vyhlazení všech protestantů.

Ať už byly tyto zprávy pravdivé nebo ne, jejich následkem se parlament, podrážděný neu
stálými jezuitskými intrikami a atentáty, rozhodl okamžitě jednat. Došlo k masovému zatýkání 
katolických šlechticů, úředníků a všech podezřelých osob. Bylo prohledáno veliké množství 
písemných materiálů zatčených, ale nenašlo se téměř nic, kromě jakýchsi dopisů sekretáře vé
vodkyně z Yorku, které vyjadřovaly touhu po brzkém obnovení katolické víry v Anglii.

Nastalo dvouleté popravování všech zatčených jezuitů, mezi nimi i provinciála Whitebrea
da a všech podezřelých katolíků. O tom, že při těchto čistkách padlo za oběť mnoho skutečně 
nevinných lidí, mnoho čestných šlechticů, poctivých státníků, úředníků a dalších, není třeba 
pochybovat.

V květnu roku 1679 přijal parlament zákon, který zabraňoval nezákonnému zatýkání Ang
ličanů. Brzy na to vyšlo najevo, že protestantský biskup Oates měl v minulosti jezuitskou vý
chovu v několika kolejích a že si mnoho věcí vymyslel, chtěje tím svrhnout Karla II. z trůnu. 
Následkem  této  jezuitské  chiméry  však  padla  za  oběť  elita  anglické  šlechty  a  mnoho 
spolehlivých protestantů, přičemž popravu svých nevinných lidí vykonával sám protestantský 
soud.

Oates byl proto zatčen, veřejně zbičován – dostal 1700 ran – a pak byl uvězněn. To však 
nezabránilo tomu, že se na trůn nakonec místo vévody z Monmouthu dostal katolicky smýšle
jící vévoda z Yorku, který čistkám unikl. Ten vládl po svém dosazení na trůn po smrti Karla II. 
jako král Jakub II. (1685 – 1688). Čistky také způsobily, že se Karel II. krátce před svou smrtí 
rozhodl pro katolické náboženství, ke kterému byl přímo i nepřímo jezuity naváděn a „dříve,  
než zavřel oči, se na úmrtním loži přihlásil k římské víře.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a  
moc..., str. 406).

14.16   Jakub II. obklopen jezuity
„Karel II. byl na vkus jezuitů příliš prozíravý a ironický. Byl schopen je kdykoli odstranit.  

Proto se domnívali, že vítězství je na dohled, když nastoupil na trůn Jakub II. Tento král hrál  
starou hru Marie Stuartovny, avšak jemnějšími prostředky. Chlubil se, že obrátí Anglii na ka
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tolictví a pro jezuity zavedl v savojském paláci kolej, kde se okamžitě usídlilo čtyři sta studen
tů. Paláce se ujala fanatická klika jezuitů.“ (Pierre Dominique: La politique des Jesuites, str.  
101, 102).

Jakub II. se obklopil jezuitskými pomocníky. Zvláště si oblíbil jezuitu Peterse (někteří píší 
Petreho), kterého učinil svým kabinetním tajemníkem a tajným radou svého dvora. Na jeho 
radu usiloval Jakub II. zajistit katolíkům rovnoprávnost a aby toho mohl král dosáhnout, mu
sel několikrát porušit nebo obejít zákony a parlament.

Jeho kroky k Římu byly více než logické. Byl totiž „odjakživa přesvědčený katolík a jezui
tskému řádu projevoval obzvláštní náklonnost.

Páter Ruga nyní mohl radostně hlásit, že před ním nový král slavnostně prohlásil: »Jsem  
synem Tovaryšstva Ježíšova,« a že královna se hned přidala: »A já jsem jeho dcera!« Patres  
z lutyšské koleje mohli tehdy plni radostné naděje napsat svým bratřím ve Freiburgu, že král  
Jakub se přihlásil k Tovaryšstvu Ježíšovu a slíbil, že svou říši přivede s pomocí jezuitů zpět ke 
katolicismu.

Jestliže až dosud museli patres působící v Anglii unikat policii v tisících převleků, seděli  
nyní ve svém černozeleném řádovém šatu u dvora a řídili osudy říše podle svých záměrů.  
Všemocným rádcem Jakuba II. se stal jezuitský páter Petre, jmenovaný králem členem tajné  
státní  rady.  »Ze všech ostatních rádců,  jimž král  naslouchal,«  říká Macaulay,  »měl  snad  
jezuita Petre na zkáze rodu Stuartů největší podíl.«

Král chodil s celým dvorem na katolické mše, přijal u dvora slavnostně papežského nuncia,  
propustil mnoho katolíků z vězení, uvolněné úřady obsazoval muži katolického smýšlení a za
býval se dokonce myšlenkou, že násilně zkatolizuje univerzity v Oxfordu a Cambridgi, nejsi
lnější bašty anglikánské víry; v budově Savoy u St. James otevřeli jezuité s veškerou pompou 
kolej.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 406 – 407).

To však opět vyvolalo bouři protestů, která přerostla do protestantského povstání. Jakub II. 
povstání potlačil a dal okamžitě popravit jeho vůdce, vévodu z Monmouthu, svého domnělého 
bratra a dále skotského hraběte z Argyle a ještě 300 dalších přívrženců povstání. Roku 1686 se 
i proti zákonu rozhodl jmenovat katolíky do všech úředních míst a za vojenské důstojníky. 
Roku 1687 vyhlásil všeobecnou toleranční listinu, která katolíkům zajišťovala rovnoprávnost 
a úplnou náboženskou svobodu.

Na naléhání svých jezuitských rádců pak povolal do Anglie jezuity, aby vyučovali na vy
sokých školách. K papeži poslal poselství, ve kterém se zavazoval k poslušnosti papeži ve 
všech církevních i státních věcech. Následkem toho všeho došlo k útisku anglikánské církve a 
k ohrožení osobní svobody a práv celého národa.

„Zdálo se nyní, že Anglie je na nejlepší cestě se stát důležitou oporou světové politiky Ří
ma.

Jen jediná okolnost katolickou stranu hluboce znepokojovala: král neměl syna, ale obě  
jeho dcery byly provdány za protestantské prince a byly protestantského smýšlení. »Nebude-li  
mít král,« napsal jednou páter Ruga, »žádné legitimní mužské potomstvo, pak nemůže nikdo 
vědět, co se stane po jeho smrti a jak katolíci obstojí mezi tolika heretiky; vždyť připadá při
bližně dvacet kacířů na jednoho katolíka. Ach, jak musíme prosit našeho Pána, aby zajistil, co 
je třeba!«

Ustaraní patres na dvoře ve Whitehallu již zvažovali plán, zda by Jakub neměl rozhodnutí  
o následnictví trůnu vložit do rukou Ludvíka XIV., »protože pro katolické Angličany by bylo  
lepší být vazaly francouzského krále než otroky ďáblovými.« Tu se králi konečně narodil syn.
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Zdálo  se,  že  radostná  událost  zajistila  další  existenci  katolické  moci  v Anglii,  ve  sku
tečnosti se tu však stalo totéž, co se stalo v Rusku a v Polsku: zdánlivý triumf vedl přímou 
cestou ke zhroucení jezuitských nadějí. Neboť okolnost, že král měl následníka trůnu, zničila  
poslední naději anglikánů a vyprovokovala je k rozhořčenému odporu proti Jakubovi a jeho 
katolíkům nakloněné politice.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 407).

Zda šlo o skutečný podvod nebo to byly jen pomluvy se dnes už sotva kdo doví, nicméně 
pravdou zůstává, že se po celém zámku ve  Whitehallu, pak po  Londýně a nakonec po celé 
zemi rychle rozletěla zpráva o tom, že narozený syn není skutečným synem Jakuba II., že krá
lovnin porod byl zinscenovaným podvodem, při němž jezuité podstrčili novorozeně jedné jep
tišky, kterou sami přivedly předtím do jiného stavu a který je nyní vydáván za dědice ang
lického trůnu. „Šeptalo se, že král je příliš starý na to, než aby vůbec mohl mít potomka, pou
kazovalo se na podezřelou okolnost, že královna během celého svého těhotenství nedovolila  
žádné protestantce, aby se dotkla jejího života, a nakonec se dělaly narážky na nápadnou ve
likost  dítěte, které hned po »porodu« vypadalo jako by mu už bylo několik týdnů.“  (René 
Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 407).

Anglický lid proto od krále Jakuba hromadně odpadal a obracel se k princi Vilému Oranž
skému, který byl manželem královy dcery Marie. Ten se jako kalvinista zdál být pravým mu
žem, který skoncuje s „papežskými obludami“.

„Všechny tyto události byly hlavní příčinou revoluce roku 1688. Jezuité museli čelit příliš  
silnému proudu. V té době bylo v Anglii dvacet protestantů na jednoho katolíka.“ (Pierre Do
minique: La politique des Jesuites, str. 102).

A když se k tomu ještě králi narodil domnělý syn, coby přirozený dědic jeho zásad a moci, 
který  měl  pokračovat  v  papežských  tendencích,  vzedmula  se  další,  tentokrát  však  velmi 
mohutná vlna protestů a celá protestantská Anglie 1688 povstala k boji za svržení Jakuba II. 
Nastala tzv. „Slavná revoluce“, která stála anglickou korunu krále  Jakuba II. a s ním celou 
stuartovskou dynastii.

14.17   Vilém Oranžský, záruka svobody
Ještě téhož roku povolali protestanti králova zetě, prince Viléma Oranžského, nizozemské

ho vladaře, aby vládl také Anglii. Vilém Oranžský se objevil v Anglii s velkou armádou a Ja
kubova vojska přešla z větší části na jeho stranu. Král Jakub II. se celé situace zalekl a ještě 
před svým sesazením odvolal všechny své prokatolické zákony, ke kterým byl ve skutečnosti 
naveden svými jezuitskými rádci. Na všechny civilní a vojenské úřady dosadil zase zpátky 
protestanty.  Přesto  však  byl  parlamentem zavržen  jako  záludný  člověk  a  ode  všech  byl 
opuštěn. Když ztratil svou ochranu a imunitu, rozhodl se raději se svou rodinou utéct na lodi z 
Anglie do Francie. Z anglického dvora a z vysokých škol zároveň utekli i všichni jezuité.

Anglický parlament roku 1689 přijal slavnostní oficiální usnesení, že král, který porušoval 
ústavu a který na radu jezuitů a jiných osob porušoval i základní zákony, tím ztratil trůn. Nato 
byl král Jakub II. celým parlamentem sesazen z trůnu a na jeho místo byl povýšen princ Vilém 
Oranžský jako Vilém III. a jeho manželka Marie, dcera vypovězeného krále, která oproti své
mu otci Jakubovi II. měla protestantské smýšlení.

„Král byl sesazen, všichni členové tovaryšstva byli vsazeni do vězení nebo vyhnáni ze ze
mě. Nějakou dobu se jezuité ještě snažili pokračovat ve své práci tajných agentů, ale tato  
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jejich snaha vyzněla úplně naprázdno. Svou věc v Anglii prohráli.“  (Pierre Dominique: La 
politique des Jesuites, str. 102).

Vilém  III.  okamžitě  obnovil  přísné  Alžbětiny zákony,  ale  neuplatňoval  jejich  železnou 
tvrdost, pokud k tomu nikdo nezavdal příčinu. Dokonce propustil z vězení  Oatse, bývalého 
biskupa, a vyměřil mu doživotní penzi 5 liber šterlinků týdně. A tak se Anglie stala zemí, kde 
se nepodařilo jezuitskému řádu trvale usadit a naplnit Ignácův odkaz.

Trpělivost jezuitského řádu je však obdivuhodná a co se mu nepodaří v jednom století, 
snaží se zrealizovat ve stoletích následujících. Situace v dnešní Anglii je již úplně jiná, ale o 
tom až v pozdějších kapitolách.
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Kapitola 15

Francie

15.1   První jezuité ve Francii
e Francii se jezuitský řád začal usazovat až v roce 1551, sedmnáct let po svém založení v 
kapli sv. Denise na Montmartre. Do té doby se nemohli jezuité usadit ve Francii natrvalo 

i přesto, že generál Loyola vyslal své některé členy na pařížskou univerzitu v domnění, že tam 
získají nové příznivce pro svou řeholi.

V
Jezuitům Salmeronovi a Lainezovi se podařilo získat pouze přízeň clermontského biskupa 

Viléma du Prata, který jim podstoupil svůj dům v Paříži. Zde chodili po ulicích a náměstích a 
kázali. Teprve roku 1550 se na žádost generála Loyoly ujal jezuitů kardinál lotrinský Charles 
de Guise, protože měli být pro své potulování se Paříží vyhoštěni ze země. Kardinál lotrinský 
vymohl na králi Jindřichu II. u dvora patent, jímž se jezuitům povolovalo, že si v Paříži nebo 
kdekoliv jinde ve Francii mohou z dobrovolných dárků vystavět buď kolej nebo školu.

Proti tomuto výnosu se ale postavil parlament, který patent odmítl ratifikovat, neboť jezuité 
nepodléhají pravomoci biskupů. To však odporuje zásadám a právům galikánské církve, která 
odděluje světskou moc od moci duchovní, staví koncil nad rozhodnutí papeže a zastává na
prostou rovnost mezi všemi duchovními včetně papeže. Jezuité byli v  parlamentu navíc ze
směšněni a vykázáni k černochům do Afriky.

Jezuité si však toho nevšímali. Představovali se jako úspěšní odpůrci reformace a tím si 
získali  asi  jednu  sedminu  francouzského  obyvatelstva.  Ostatní  lidé  však  neměli  k  těmto 
vojákům, příliš oddaným svatému stolci, důvěru. Proto bylo jejich pronikání na francouzskou 
půdu stále pomalé.

Protože jim veřejné mínění nebylo ve všech ostatních zemích nakloněno, vtírali se jezuité 
nejprve mezi dvořany a potom jejich prostřednictvím i do vyšších kruhů.

Ale přímo v Paříži zůstával parlament, univerzita a dokonce i duchovenstvo vůči jezuitům 
v nepřátelství. To vyšlo najevo v okamžiku, kdy se v Paříži poprvé pokusili otevřít svou kolej. 
Na nátlak kardinála totiž král  parlamentu nařídil, aby patent nejen že bez potíží přijal, ale i 
uzákonil.

Parlament se tedy obrátil na pařížského biskupa Eustachu du Bellayho a na sbor doktorů 
bohosloví (Sorbonnu) na tamní univerzitě a tato „teologická fakulta, jejímž posláním bylo  
střežit náboženské zásady ve Francii, vyhlásila 1. prosince 1554, že »tato společnost se jeví  
jako extrémně nebezpečná vzhledem k víře, nepřátelská k míru církve, osudná pro klášterní  
stav a zdá se, že se zrodila k tomu, aby přinášela zkázu, nikoli však povznesení.«“  (Gaston 
Bally: Les Jesuites, Chambery, str. 69).

Také  Bílek popisuje, jak „učený biskup Bellay dokládal z papežských bul, které se týkají  
jezuitského řádu, rozporuplnost jezuitského učení v porovnání s učením katolické církve, …
Dále dokazoval, že nový řád jezuitů byl založen jedině proto, aby podporoval choutky papež
ské stolice po světském panování…“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str. 144).

Bílek dále zachycuje celý výčet jezuitských praktik a jejich působení tak, jak to sorbonští 
doktoři ve své zprávě 1. prosince 1554 přesně popsali. Tím zdůvodnili, proč doporučují parla
mentu, aby onen královský dekret neschválil.
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Doktoři ve svém protokolu uvádějí, že si jezuité drze přivlastnili jméno Tovaryšstvo Ježí
šovo, přičemž do svého společenství přijímají kriminálníky, zběhy, zloděje, trestance, cizo
ložníky a jiné lidi se zlou pověstí. Dále, že řád má podezřele veliké množství neobyčejných 
výsad udělených papežskou stolicí, že jezuité okrádají světskou a duchovní vrchnost o jejich 
práva, že mezi lidmi vytváří nepokoje, rozbroje, nenávist, revoluce a války. Dále uvádí, že 
učení jezuitů je v rozporu se samotnými dogmaty papežského učení, že v církvi vytváří chaos 
a záměrný rozkol a nepořádek. Dále, že jezuitský řád bourá a ničí všechno, co lidé s velikou 
námahou vybudovali a že tento řád byl založen jedině proto, aby podporoval choutky papež
ské stolice po světském panování a po ovládnutí celého světa. Pařížský biskup k tomu navíc 
doporučil,  že  by bylo  nejlepší,  kdyby tento  řád  odešel  do  Turecka a  tam se  věnoval  své 
„křesťanské“ činnosti. Teprve potom by v Evropě nastal klid a pokoj a Evropa by byla zbave
na všech sporů, svárů, rozbrojů a štvaní jednoho proti druhému.

Na základě toho bylo jezuitům v Paříži zakázáno vykonávat všechny náboženské obřady a 
tak se museli z Paříže vystěhovat.

15.2   Drzé nároky jezuitů
Nicméně bylo jezuitským otcům po několika drzých tahanicích z jejich strany dovoleno 

usadit se v Billanu (někteří píší Billomu) v Auvergni, kde jim nechal clermontský biskup vy
stavět kolej. Odtud pak jezuité organizovali velké tažení proti  reformaci v provinciích jižní 
Francie. Známý Lainez, vůdčí postava Tridentského koncilu, se vyznamenával v polemikách, 
a to zvláště na Colloquy de Poissy, když se nešťastným způsobem snažil o sblížení dvou učení 
(roku 1561).

Podle rozkazu generála Loyoly si jezuité navíc obstarali různá doporučení a vysvědčení o 
svém „čistém“ učení  a „čistém“ životě  jak jednotlivce,  tak i  celého řádu,  a to  ode všech 
panovníků  a  šlechticů  nakloněných  jezuitskému  řádu.  Tímto  posudkem  se  pak  všude 
prokazovali.

K tomu všemu podali španělští jezuité u inkvizičního soudu v Saragoze na Sorbonnu žalo
bu. Inkvizice prohlásila protokol univerzity za kacířský a vyhlásila klatbu na všechny, kdo by 
ho četli nebo rozšiřovali.

15.3   Nesouhlas Sorbony s jezuity
Roku 1559 byl od krále vydán nový patent přikazující přijímání jezuitů do Paříže. Ale dok

toři celé pařížské univerzity vydali  protokol, v němž se jednohlasně a jednomyslně vyslovili 
proti patentu a oznámili v něm, že co nejdůrazněji protestují proti jezuitům.

Král však parlamentu nařídil, aby bez ohledu na sorbonský protokol a protest sorbonských 
doktorů zabudoval do zemského práva a zákoníku povinné přijímání jezuitů a respektování 
jejich výsad a udělených práv.

Parlament předal celou záležitost pařížskému arcibiskupovi. Jezuité však velmi dobře vě
děli, s jakou odhodlaností hájí pařížský arcibiskup  galikánskou církev a logicky odhadli, že 
jim znovu nebude nakloněn. Urychleně tedy sepsali arcibiskupovi dopis, ve kterém se před 
ním pokořili a ve kterém se vzdali i všech práv a výsad, které mají udělené od papežské stoli
ce.
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Arcibiskup nakonec svolil, že jezuitský řád smí být do země přijat, ale bylo to podmíněno 
tím, že se ani v nejmenším nebudou jezuité míchat do pravomocí biskupů, nebudou kázat a 
konat bohoslužby a nebudou bez výslovného povolení pařížské univerzity a Sorbonny doktorů 
ani kdekoliv vykládat Písmo svaté.

Jezuité přistoupili na všechny podmínky, neboť už plánovali, že se jim podaří časem všech
na omezení plně obejít. Vláda pak  parlamentu rozkázala, aby do zákona zanesl, že jezuité 
jsou přijímáni do Paříže a Francie jen tehdy, když tím nebude ohrožena svoboda a práva ga
likánské církve a že se parlamentu dává právo jezuity ze země vyhostit, kdyby nedodrželi pod
mínky.

Ale ani přes tyto všechny ústupky jezuitů se parlament nechtěl do celé záležitost aktivně 
zapojit. Ve prospěch řádu neučinil žádného rozhodného kroku a všechna ustanovení, která se 
týkala jezuitů stále oddaloval.

Generál jezuitů, Lainez, si tedy svou diplomacií vydobyl přízeň u  tournonského a  lotrin
ského kardinála, neboť se u francouzského duchovenstva těšili veliké oblibě. A oba se pak 15. 
září roku 1561 pod vlivem Laineze postarali na francouzském církevním sněmu o to, aby byli 
jezuité do země přijati. Navíc se sněmu zúčastnil i sám generál, který pomocí svých tovaryšů 
celé shromáždění infiltroval, a tak se pojistil, kdyby se kardinálům nepodařilo přijetí jezuitů 
prosadit.

Přesto se jezuité podmínkám nevyhnuli. Bylo jim zakázáno používat po celé Francii název 
„Tovaryšstvo Ježíšovo“. Museli se úplně podrobit pravomoci biskupů jako každý řadový kato
lík. Jezuité nebyli uznáni ani jako nový řád, ale jen jakousi společností. Museli se také za
vázat, že nikdy nebudou nic podnikat proti francouzským duchovním, univerzitám, školám a 
jiným řádům. Dále museli slíbit, že budou bez výjimky poslušni všech zákonů země a že v 
této zemi nebudou pro ně platit papežské výsady a práva.

Pokud by si chtěli obstarat u papeže nová práva, tato smlouva by se tím okamžitě zrušila a 
jezuité by byli právoplatně ze země vypovězeni. Tyto podmínky byly parlamentem schváleny 
a zakódovány do zákona dne 13. února 1562.

15.4   Zákeřné, podvodné chování jezuitů
Ale sotva si jezuité otevřeli s pomocí projezuitských knížat z celé Evropy svůj nově vysta

vený dům,  ihned budovu pojmenovali  na  Kolej  Tovaryšstva jména Ježíšova.  Tím porušili 
první podmínku.

Pak otevřeli své školy a drze žádali, aby byly tyto školy přičleněny k univerzitě a aby byly 
nazvány jejími fakultami.  Proti  tomu se postavily všechny fakulty ze všech francouzských 
univerzit. Protest se nakonec dostal až před parlament a odtud, 27. února 1562, k nejvyššímu 
dvornímu soudu. Ten prohlásil smlouvu za zrušenou.

Ovšem jezuité tuto událost očekávali a dopředu se na ni už důkladně připravili. Pak se sna
žili udržet v zemi, podle svého zvyku podvodem a lstí, co nejdéle. Do celé věci se vložil i 
jezuita  Antonín  Possevin,  který na  králi  vymohl  rozkaz,  aby parlament  znovu  rozhodl  ve 
prospěch jezuitů a aby byli znovu přijati.

Proti tomu se  Sorbonna opět postavila, ale nebylo to už nic platné. Jezuité byli v zemi 
znovu zlegalizováni a navíc jim bylo povoleno ve svých školách učit. Přesto však zvolili ke 
splnění svých plánů co nejméně nápadnou činnost.
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Roku 1563 založili jezuité spolek pro obranu katolické víry, který se začal tvrdě stavět pro
ti  protestantům,  i  když jeho členové k jezuitskému řádu nepatřili.  Všichni vedoucí tohoto 
spolku dostávali své instrukce vždy v jezuitské koleji, kde se za tím účelem shromažďovali.

Zanedlouho na to jezuité založili další spolek, Nejsvětější svátosti, jehož členové, později 
tajní  jezuité,  se  zvláštní  tajnou  přísahou zavázali,  že  nikdy za  svého panovníka  neuznají 
žádného protestantského krále a zvláště ne Jindřicha Navarrského, pozdějšího krále Jindřicha 
IV. Další jezuité začali z kazatelen hlásat protireformační kázání, nabádali lid proti hugenotům 
a vybízeli k jejich vyhlazení.

Jezuité tak postupně a nenápadně přešli do útoku a aniž to kdo zpozoroval, podařilo se jim 
proti  protestantům postupně poštvat téměř celou  Francii, kterou vůči pokojným hugenotům 
dostali nakonec až do varu a hluboké nenávisti.

Díky královně „matce“, Kateřině Medicejské, otevřel jezuitský řád legálně svou první pa
řížskou instituci,  kolej  Clermont.  Ta potom konkurovala pařížské univerzitě,  kterou chtěli 
úplně zničit.

Opozice z této univerzity to tušila, ale veškeré duchovenstvo a parlament byli ze strany 
tovaryšstva více či méně uklidňováni slovními ústupky a sliby, že se společnému univerzitní
mu právu přizpůsobí. Univerzita dlouho a tvrdě bojovala proti navádění „mužů podplacených 
na úkor Francie k tomu, aby se vyzbrojili proti králi,“ jak se vyjádřil Etienne Pasquier. Zane
dlouho potom se ukázalo, že jeho slova byla pravdivá.

15.5   Bartolomějská noc
Není třeba se ptát a pátrat po tom, zda jezuité souhlasili s masakrem o tzv. Bartolomějské 

noci, která vypukla v noci z 24. na 25. srpna 1572. Oni nejen, že s ní souhlasili, ale oni jí ve 
skutečnosti celou připravili. Jejich síť a síť jejich agentů pracovala s neúnavnou, fanatickou 
pílí, aby hugenotům nakonec připravila strašlivou scenérii, které se měli sami zúčastnit.

Všechny kresby zobrazující Bartolomějskou noc jsou drastické a nechutné, ale zdaleka ne
vystihují to, co se ve skutečnosti odehrávalo.  Bartolomějská noc, a pak pokračující mučení 
hugenotů po celé Francii s cílem je všechny zamordovat, byla koncentrovanou ukázkou těch 
nejzvrhlejších, perverzních, sadistických a masochistických chtíčů. Celá Paříž se náhle změni
la v jednoho jediného brutálního netvora a zrůdu, běsnící, trhající, dávící, sekající a mučící 
všechny, kdo byli jen trochu podezřelí z vyznávání protestantské víry. Byl to skutečný rej va
tikánských čarodějnic a čarodějů, jezuitských pomocníků a katolických následovníků samého 
ďábla, vydávajícího příkazy skrze papeže a jezuitského generála. Krev hugenotů tekla takový
mi proudy, že ji země ani řeka už nestačila vstřebávat.

Nikdo nebyl ušetřen. Stejnými metodami byli mučeni a zabíjeni bez rozdílu všichni, kdo 
byli předtím označeni za hugenoty nebo za jejich sympatizanty, jedno zda jde o chudého či bo
hatého, přistěhovalce či rodilého, žebráka či měšťana, radního či kněze, sluhu nebo šlechtice, 
muže nebo ženu, dítě nebo starce. Taková byla Bartolomějská noc, dílo jezuitů.

„Připravovali ji. To ví každý skutečný historik. Politika tovaryšstva byla zákeřná a podlé
zavá, měla jasně vymezený cíl, to znamená papežskou politiku: »Odstranit kacířství!« Tomuto 
hlavnímu cíli muselo být podřízeno úplně všechno. »Tento cíl sledovala i Kateřina Medicejská 
a tovaryšstvo mohlo s podporou Guisů počítat«.“ (Pierre Dominique: La politique des Jesui
tes, str. 84).
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Když dostal papež Řehoř XIII. první zprávu o tom, co se děje ve Francii, dal okamžitě na 
oslavu  krvavé bartolomějské svatby rozhoupat  všechny zvony do oslavných tónů a vyzval 
všechny katolíky k veřejným děkovným modlitbám. Krvežíznivému Karlu IX. dal pak poslat 
zvláštní dar – růži z čistého zlata vytepanou do bohatého květu a děkovný dopis. Historik H. 
White k tomu píše: „Když zpráva o masakru došla do Říma, jásot kněžstva neznal mezí. Kar
dinál lorrainský odměnil posla tisíci korunami; z děla v St. Angelo byla vypálena pozdravná 
salva, z každé věže zněly zvony, planoucí hranice proměnily noc v den; a Řehoř XIII. se v do
provodu kardinálů a dalších církevních hodnostářů odebral v dlouhém průvodu do chrámu sv.  
Ludvíka, kde kardinál lorrainský zapěl Te Deum… Byla ražena medaile na paměť masakru a  
ve Vatikánu lze stále vidět tři Vasariho fresky, jež zobrazují útok na admirála a krále v radě 
osnující  masakr.  Řehoř  poslal  Karlovi  Zlatou  růži;  a  čtyři  měsíce  po  masakru  … 
s uspokojením vyposlechl kázání francouzského kněze,… který mluvil o onom dni tak plném 
štěstí a radosti, kdy největšímu otci došla o tom zpráva a kdy se odebral v slavnostním průvo
du, aby vzdal díky Bohu a svatému Ludvíku.“  (Henry White: Bartolomějská noc, kap.14,  
odst.34).

Bylo zmordováno více jak sedmdesát tisíc hugenotů. Vraždění v Paříži probíhalo 7 dnů, z 
toho 3 dny se zvláštní, nadpřirozenou a nelidskou zuřivostí a pak ještě dva měsíce po celé 
Francii.

Ale Bartolomějská noc nebyla hlavním cílem jezuitů. Jejich hlavní záměr, jemuž noční ma
sakr z 24. na 25. srpna 1572 velmi pomohl, bylo vyprovokovat hrozný plamen bratrovražedné 
nenávisti. A to se jim skutečně podařilo. Jezuité se potřebovali zbavit protestantsky myslící 
šlechtické a královské francouzské elity. Vraždilo se a mordovalo jak na ulicích tak i v palá
cích.  Již  dopředu  byli  vytipovaní  lidé,  skutečný výkvět  francouzské  elity  hájící  svobodu 
projevu a víry a svobodu své vůle. A tito všichni se pak stali obětí.

15.6   Jindřich III.
Bratrovražedný boj měl dlouhotrvající dozvuky. Pokaždé v tom měli prsty jezuité. Ti sle

dovali cíle španělské politiky a podporovali Ligu proti Jindřichu III. a Jindřichu IV. Tato kato
lická Liga se scházela v jezuitském profesorském domě a v pařížské koleji.

Nejfanatičtěji  v ní  vystupoval  jezuita  Claudius  Mathie,  jezuita  Jindřich Sammier,  který 
jako jezuitský vyzvědač a tajný špehéř procestoval Španělsko, Itálii a Německo. Dalším fana
tikem byl jezuita  Odon Pigenat, který zaséval svár, rozbroje a nejednotu. Šlechticům udílel 
rozhřešení jen tehdy, pokud se mu zapřísahali, že se spolčí s Ligou proti králi.

Jezuité chystali v zemi povstání. Malým modelem mělo být město Bordeaux, kde proti krá
li a  parlamentu podněcovali  všechno jeho obyvatelstvo. Naštěstí  však vyšlo najevo, že ve 
městě připravovali povstání a jezuité byli z města vypovězeni.

O tři roky později, po úkladné vraždě vévody z Guise přezdívaného Pařížský král, vyzvala 
katolická Liga „Jeho nejkřesťanštější Veličenstvo“ k boji proti protestantům.

Ale „chytrý Jindřich III. dělal, co bylo v jeho silách, aby se vyhnul náboženské válce. Pod
le dohody s Jindřichem Navarrským shromáždili protestanty a nejumírněnější katolíky proti  
Paříži, proti Lize a proti jejím přívržencům, proti rozzuřeným Římanům, kteří měli podporu  
Španělska.

…Jezuité, kteří byli v Paříži u moci, protestovali, že se král Francie oddal kacířství. …Ří
dící výbor Ligy rokoval v jezuitském domě na ulici sv. Antonína. Podrží Paříž Španělsko?  
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Těžko. Podrží ji Liga? Ta byla pouhým nástrojem v dovedných rukou. …Tovaryšstvo Ježíšovo  
bojovalo ve jménu Říma už třicet let. …A právě ono tovaryšstvo bylo tajným pánem Paříže. …
Podaří se?“ (Pierre Dominique: La politique des Jesuites, str. 85).

Byl vypracován plán, jak obležení města prolomit a jak odstranit  Jindřicha III., který byl 
právě spojen s Jindřichem Navarrským. Spolu obléhali Paříž a drželi v šachu i Ligu. Není to 
samo sebou, že právě přesně v ten den, kdy se měli jezuité z  Bordeuax vystěhovat pro svou 
chystanou revoluci, 31. července (někteří píší 1. srpna) 1589, poslali jezuité mladého domi
nikánského mnicha, Jakuba Clementa, aby se stal kralovrahem.

Po provedeném atentátu byl  tento dominikánský blouznivec okamžitě  zabit  královskou 
ochrankou, ale papežem  Sixtem V. byl chvalořečen a vynášen nad kněze Eleazara a Juditu. 
Jezuitští  spisovatelé  o  tomto  mnichovi  píší,  že  „zavražděním  krále  se  stal  Clement  ve
leslavným a věčnou ozdobou Francie.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str.  
148).

Jindřich III. byl úkladně zavražděn. Na první pohled se zdálo, že vražda neměla politické  
důvody, protože dědicem byl protestant. Není však možné, že ti, kteří ji naplánovali a kteří  
přesvědčili mnicha Clementa, aby ji uskutečnil, doufali, že katolická Francie povstane proti  
hugenotskému dědici? Skutečností je to, že jezuita Camelet o něco později prohlásil Clementa  
za  »anděla« a další jezuita Guignard, který byl nakonec oběšen, dal svým studentům jako  
prostředek k formování jejich názorů při procvičování latiny texty pojednávající o tyranovraž
dě.“ (Pierre Dominique: La politique des Jesuites, str. 85, 86).

V těchto školních cvičeních bylo kromě jiného uvedeno i toto: „Jacques Clement vykonal  
chvályhodný čin inspirovaný duchem svatým… Jestliže můžeme proti králi vyvolat válku, pak  
to učiňme, jestliže proti němu nemůžeme vyvolat válku, tak jej zabijme.“ A dále: „Udělali jsme 
velikou chybu o bartolomějské noci. Měli jsme nechat téci přímo i královskou krev.“ (Pierre 
Dominique: La politique des Jesuites, str. 86, 89).

15.7   Jindřich IV.
Na místo  Jindřicha III. nastoupil  Jindřich IV., kterého jezuité rovněž nazývali kacířem a 

spolu s Ligou proti němu zosnovali mnoho atentátů, podněcovali lid k neposlušnosti a hlásali 
občanskou válku.

V roce 1592 se o atentát pokusil jistý Barriere. Při zpovědi přiznal, že ho k tomu přemluvil 
otec Varade, rektor jezuitů v Paříži.

V roce 1593 přestoupil  Jindřich IV. raději na katolické náboženství a na žádost francouz
ských  jezuitů  prostřednictvím  jezuitských  knězů  Bellarmina (historicky  známý také  jako 
jezuitský kardinál a později i vrchní inkvizitor) a Possevina byl okamžitě od papeže Klementa 
VII. zproštěn klatby. Ale jezuité mu nemohli zapomenout, že byl dříve kalvinistou a že stál v 
čele protestantského vojska a držel v obležení Paříž s Ligou. I přes kroky, které podnikly ke 
zrušení klatby na jeho osobu a království mu nedůvěřovali. Měli k tomu určité důvody. Nevě
řili, že by byl jako nový katolík náhle snášenlivý i k jezuitům a že by byl stejně spravedlivý 
jak k protestantům tak i ke katolíkům.

Jindřich IV. měl navíc za své heslo stále dobro a blaho svých poddaných. Usiloval o to, aby 
každý poctivý sedlák měl každou neděli pečené kuře v troubě. Pro jeho cítění k prostým Fran
couzům mu jezuité i po obrácení na katolickou víru nikdy nepřestali v skrytu usilovat o život.
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Kromě krále usilovali jezuité ještě o život královu věrnému příteli a ministrovi, vévodovi 
Sullyovi. O něm se píše, že byl nejpoctivějším a nejzdatnějším státníkem tehdejší doby. Jezui
tskému řádu byl doslova trnem v oku.

Pokusy o atentát se stupňovaly. Jezuita Commolet drze hlásal z kazatelny, aby kdokoliv šel 
a zabil krále a jeho ministra. Oba nazýval tyrany katolické víry. Fanatický ctitel jezuitů, Petr 
Barriere, poštván svými jezuitskými idoly odjel zavraždit krále do Meluna.

Při atentátu byl král však jen lehce raněn, ale Barriere byl zajat. Ve vězení bez mučení pro
zradil, že ho k činu najal jezuita Barade a že jezuita Commolet ho za tento „bohumilý“ čin ve
lebil a chválil, čímž ho k činu povzbuzoval. Barriere byl popraven, ale vzápětí se objevil další 
fanatický vrah.

15.8   Atentát na Jindřicha IV.
27. prosince roku 1594 se o atentát pokusil jezuita Jean Chatel, bývalý žák jezuitů, kteří ho 

těsně před tímto činem vyzpovídali. Bylo to právě ve chvíli,  kdy v domě jezuitského otce 
Gignarda končila již zmíněná „školní cvičení“. Chatel chtěl vrazit králi dýku do hrdla, ale ne
strefil se a pouze poranil jeho rty. Ve vězení se přiznal, že uvěřil učení jezuitů, ve kterém se 
dovoluje  zabít  každého  krále  a  panovníka,  který  nepřijal  papežské  oprávnění  vládnout  a 
papežovo odpuštění hříchů.

Následkem toho propukla mezi lidmi vůči jezuitům veliká nenávist. Nechybělo málo a lidé 
by jezuity snad sami úplně rozsápali. Nakonec muselo zakročit vojsko. Přesto však byli všich
ni jezuité ze svých kolejí uvězněni. U rektora koleje P. Jeana Guignarda (někteří píší Guinar
da) byly nalezeny štvavé písemnosti proti králi psané Guignardovou rukou. V nich schvaloval 
a obhajoval zavraždění  Jindřicha III., kterého zde nazýval i krutým Neronem a že k vraždě 
byl jezuita Clement veden duchem božím. Současně v těchto písemnostech schvaloval i svr
žení  Jindřicha IV. z trůnu, a pokud by to nebylo možné vojensky, musel by být zabit jinou 
cestou.

Když se to lidé dozvěděli, žádali u soudu pro kralovraha Chatela co nejkrutější smrt. Soud 
svolil a vrahovi byly napřed žhavými kleštěmi vytrhány z těla kusy masa a jeho vnitřnosti (ne
boť totéž jezuité naučili inkviziční dominikánské katy při jezuitských procesech proti hugeno
tům), a potom bylo jeho tělo oběšeno, pak rozčtvrceno a nakonec spáleno na hranici. Jeho ro
diště bylo poznamenáno potupným vysokým jehlanem. Byl umístěn přímo na jeho rodném 
dvoře. Na jehlanu bylo vytesáno oznámení o  Chatelově kralovraždě a výpis z jezuitského 
učení, které kralovraždy schvalovaly a ospravedlňovaly.

„Jezuitský otec byl oběšen v Greve, zatímco král potvrdil edikt parlamentu, kterým byli  
Loyolovi synové vypovězeni z království jako ti, kteří  »kazí mládež, ruší veřejný pořádek a  
jsou nepřátelští vůči státu a vůči koruně francouzské…«“  (Pierre Dominique: La politique 
des Jesuites, str. 86, 89). Dne 7. ledna 1595 byl pro velezradu popraven i jezuita Guignard, a 
to podobným způsobem.

Hned druhý den po popravě vyšel v parlamentu zákon, kterým se jezuité vypovídali z Paří
že do 3 dnů a z celé Francie do 14 dnů. Jejich veškerý majetek byl zabrán a všem bylo za
kázáno posílat své děti do zahraničních jezuitských škol.
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15.9   Nantský edikt
Přesto se jezuité v zemi zdržovali dál, avšak ilegálně. Pomocí svých tajných spojenců u 

francouzského dvora osnovali proti králi nové pikle a intriky. Tyto vražedné snahy byly za 
hranicemi Francie naprosto otevřené. Král byl u všech prokatolických dvorů pomlouván a vy
kreslován jako tyran. U francouzského dvora se jezuité zároveň snažili tajně prosadit opětné 
zavedení svého řádu.

Papežský dvůr se snažil intervenovat ve prospěch jezuitů a  Jindřicha vůči nim naklonit. 
Jindřich IV. však nechtěl o jezuitech ani slyšet. Papež dokonce králi osobně napsal několik do
pisů, ale král odpověděl zamítavě s tím, že pouze z úcty k papežské stolici se k jezuitům za
choval shovívavě, i když jeho lidé žádali jezuitům krutou smrt, a to všem bez rozdílu.

Papeže Klementa VIII. to však od dalších pokusů neodradilo. Následoval dopis za dopisem, 
ale díky ministru Sullovi král odolával a jezuity odmítal.

Roku 1598 vydal král dokonce tzv.  Nantský edikt, kterým zaručoval hugenotům a všem 
ostatním protestantům úplnou náboženskou svobodu a přístup ke všem úřadům. Darem jim 
odevzdal i několik pevností, například známou  La Roschell. Po tomto  Nantském ediktu se 
král jezuitů obával ještě víc.

V této době se však rozhodl své manželství s Markétou z Valois rozvést a požádal papeže 
Klementa VIII., aby rozvod povolil. Není zcela jednoznačně a uspokojivě zjištěno, zda v roz
vodu neměli prsty jezuité, ale pravdou zůstává, že papež k rozvodu svolil s podmínkou, že 
král za rozvod povolí jezuitům návrat do  Francie. „Králův úmysl zbavit se své manželky a 
uzavřít manželství nové, jaký svého času vedl u Jindřicha VIII. k horlivému vyhlašování kla
teb, nyní budil ve všech katolických myslích maximální uspokojení, vždyť přece měla být králi  
přivedena věrná dcera církve.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc jezuitů, str. 430).

A když se rozvod stal nakonec naléhavou nutností vlivem událostí v soukromém životě 
krále, král nakonec po dlouhém zdráhání a po velikých obavách z dalších atentátů roku 1599 
svolil. Řím si pak velice pospíšil s požehnáním a blahopřáním ke sňatku: „Kurie, daleka toho, 
aby králi v rozluce bránila, spěchala, aby požehnala novému svazku Jindřicha s Marií Medi
cejskou, a i nyní přispěli k tomuto postoji Říma svým dílem jezuité.“  (René Fülöp–Miller:  
Tajemství a moc..., str. 430). Když mu jezuité k jeho novému sňatku s krásnou Marií Medi
cejskou přinášeli na svatbu své blahopřání, slíbil jim, že jezuitský řád znovu do Francie při
jme.

Po svatbě král s naplněním slibu otálel co nejdéle, a to i přesto, že královna Marie Medi
cejská byla veliká přítelkyně jezuitů a jejich řádu. Všemožně se snažila uvedení jezuitů do 
země urychlit.

Ovšem stále zde byl ministr  Sully, který měl naštěstí na krále takový vliv, že král i přes 
naléhání své manželky odolával. Nakonec byl však král varován, že když nevyplní svůj slib, 
bude prohlášen za křivopřísežníka a kacíře. Zdeptaný, vynervovaný a argumenty své manželky 
ubitý král se nakonec podvolil, a to i přes usilovné snahy jeho věrného ministra. Přes jeho veš
kerou podporu úplně psychicky zkolaboval a rozhodl se před vyhrožováním jezuitů couvnout 
a papeže uposlechnout.

15.10   Diplomacie jezuitů
A tak edikt z roku 1598 nakonec nebyl důsledně proveden a v roce 1603 jej král navzdory 

parlamentu odvolal. Po zrušení klatby na krále už nebylo pro jezuity „těžké se s králem, jemuž 
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prokázali  tak velkou službu, znovu sblížit  a přimět  ho,  aby znovu řád ve Francii  povolil.  
Jindřich byl dosti chytrý na to, aby moc jezuitů správně odhadl, a proto se v roce 1603 rozho
dl, že povolá Tovaryšstvo Ježíšovo oficiálně do Francie zpátky.

Nemohl ovšem ještě zcela překonat nedůvěru, kterou vzbudila protijezuitská kampaň parla
mentu a univerzity; proto od patres požadoval slavnostní přísahu, že nikdy nepodniknou nic  
proti králi ani proti klidu v říši, a kromě toho se měl jeden člen řádu, vlastně jako rukojmí za  
chování celého řádu, zdržovat trvale u dvora a být králi k dispozici. Tyto podmínky byly bez
pochyby pro řád ponižující, takže dokonce generál se tehdy domníval, že povolání řádu zpátky  
do  Francie  je  za  těchto  okolností  třeba  nazvat  spíše  trestem než  milostí.“  (René Fülöp–
Miller: Tajemství a moc..., str. 428).

Aquaviva, generál jezuitů, byl při svých manévrech velmi chytrý. Krále Jindřicha IV. přive
dl k přesvědčení, že jezuitský řád, znovu ve Francii ustanovený, bude věrně sloužit národním 
zájmům.

Jak jen mohl  Jindřich uvěřit,  že tito fanatičtí  Římané budou skutečně uznávat  Nantský 
edikt, který vymezoval práva protestantů ve Francii? A co je ještě horšího, jak mohl důvěřivě 
předpokládat, že jezuité budou podporovat jeho plány proti Španělsku a proti císaři?

Jezuité dostali povolení usadit se ve třinácti největších městech (vyjma Paříže), jako je na
příklad Lyon,  Dijon,  Toulouse a v dalších a vystavět si zde své koleje. Přítomnost jezuitů ve 
Francii však byla vlivem věrného ministra Sully přeci jen znovu svázána podmínkami téměř 
stejnými jako v roce 1561. Parlament toto povolení ratifikoval až 12. ledna 1604, protože se 
napřed snažil krále od tohoto povolení odvrátit úplně.  Jindřich se ovšem obával, že jezuité 
splní své hrozby a tak musel naopak přesvědčit parlament, že působení jezuitů není škodlivé. 
Král tak přitom vlastně popřel všechny předchozí události, to je i mnoho uskutečněných a nez
dařených atentátů na svoji osobu. Sám se ze strachu postavil proti sobě a proti své zemi, proti 
své vládě, proti svobodě a proti právům své země.

Další skutečností je to, že důvěřivý Jindřich IV. si za svého zpovědníka a vychovatele zvo
lil jednoho z nejvýznačnějších členů tovaryšstva, otce Cottona. (Jeho odpůrci říkali, že měl v 
uších „bavlnu“ – anglicky „cotton“). Tento jezuita byl jedním z nejvychytralejších jezuitů, ja
kého kdy řád vlastnil. Dvorní diplomacii ovládal s neuvěřitelnou zručností a předvídavostí. 
Jak se dostal ke králi? Jednoduše. Za požadovaného dvorního „rukojmí“ vybral generál řádu 
právě jezuitského kněze Cottona. Ten se po nějaké době s králem Jindřichem IV. natolik spřá
telil, že se mu král začal svěřovat i se svými soukromými a důvěrnými problémy. Krále do
slova učarovalo jeho příjemné chování, světaznalé způsoby a přátelská povaha. Nakonec král 
Cottona vyzval, aby se u dvora ujal úřadu královského zpovědníka. A tak byl náhle z rukojmí
ho vlivný rádce.

Jezuité si krále prostřednictvím tohoto jezuity zcela zavázali a ten jim povoloval legálně 
porušovat jednu podmínku za druhou. Takže z podmínek se stal nakonec jen cár papíru bez ja
kékoliv moci. Jezuité zakládali kolej za kolejí, zabírali univerzity, zakládali fakulty, pronikali 
do všech škol a postupně zabírali majetek a práva duchovních, podvodně si  přivlastňovali 
majetky šlechty a zcela legálně kradli, kde se dalo.

Jezuité se snažili smazat i veškeré památky na své dřívější působení ve Francii. Podnikali 
všechno proto, aby byly spáleny písemné památky na předchozí řádění a kralovraždy jezui
tských atentátníků, všechny archivní materiály a všechny usvědčující soudní spisy. Tak bylo 
zničeno mnoho písemných dokladů o jejich předchozí politice a působení ve  Francii. Také 
tlačili krále k tomu, aby byl jeho jménem zrušen onen vysoký potupný jehlan u rodného domu 
jezuity Chatela.
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Krátce nato dal král na radu svého jezuitského „přítele“ skutečně strhnout pověstný „Sloup 
hanby“, což v kruzích nenávidějících  Řím vyvolalo maximální zneklidnění a dokonce i část 
královské rady se vyslovila proti. Králův ministr, vévoda  Sully navrhl, aby byl sloup stržen 
v noci. Cotton pohotově argumentoval, že Jindřich není knížetem temnot, ale králem světla a 
že tedy ani jeho výnosy a opatření se nemusí skrývat před denním světlem. Tento argument se 
králi natolik zalíbil, že ihned nařídil, aby byl sloup stržen v pravé poledne.

Nic nepomohl odpor lidu, odpor parlamentu, protesty vlády i samotného ministra Sullyho. 
Ten jezuitům překazil mnoho tajných akcí, při nichž měli získat majetek a dědičná práva ve 
mnoha městech. Sully jim stále šlapal na paty a byl jako ostříž. Neustále sledoval pohyb krá
lovského majetku a prostřednictvím svých věrných náměstků i pohyb majetku mnoha měst 
Francie.

To pochopitelně nemohlo skončit jinak, než snahou jezuitů odstranit a zlikvidovat ministra 
Sullyho. Zpovědník Cotton králi namlouval, že proti Jindřichovi připravuje Sully povstání a že 
si tajně dopisuje s královými nepřáteli. Tvrdil, že se našlo mnoho dopisů, ve kterých Sully krá
le očerňoval a štval proti němu.

I přes všechny Cottonovy snahy si však král ministra Sullyho velice vážil a nevěřil našep
távání  svého zpovědníka.  Ale  nakonec bylo těch  obvinění  proti  Sullymu tolik,  že  král  na 
Sullovi žádal vysvětlení. Ten chápal, oč běží a naopak požádal krále o jasné důkazy, že sku
tečně štvavé listiny proti králi píše. Král pak Cottona několikrát požádal, aby mu přinesl listi
ny jako důkaz. Ten se však neustále vymlouval, a tak se král utvrdil v tom, že mu Cotton lže a 
že se jezuité chtějí ministra zbavit. Pochopil, že to navíc chtějí provést tak, aby to vypadalo, 
jako že si to ve skutečnosti přeje sám král.

15.11   Zavraždění Jindřicha IV.
Roku 1606 jezuité dostali od krále povolení obývat samotnou Paříž a nastěhovat se zpátky 

do své původní clermontské koleje. I přes zákaz díky zvláštním podmínkám pro Paříž začali 
jezuité v Paříži stavět a zabírat školy, ve kterých pak učili šlechtickou mládež. Správci těchto 
škol  byli  většinou  světští  pařížští  učitelé.  Ti  však  s  jezuity  sympatizovali,  a  tak  jejich 
prostřednictvím postupně ovládli téměř celou soustavu pařížských škol. Král roku 1609 vydal 
jezuitům zároveň povolení učit bohosloví na clermontské koleji. Snahou jezuitů bylo úplně 
odstranit  národní  akademický symbol  starodávné teologické fakulty na pařížské univerzitě 
Francie – Sorbonnu.

Proti těmto snahám se postavila nejen Sorbonna, ale i všechny ostatní univerzity, které ne
byly ještě v tajném područí jezuitů. Král se však jezuitů silně obával. Proto novým žádostem 
Sorbonny o vystěhování jezuitů z Francie a o zrušení jejich řádu již nevyhověl. Navíc ofici
álně usiloval, aby jeho zájmy už nebyly s protestantskou vírou dále spojovány, i když protes
tantům stále v skrytu pomáhal, je chránil a podporoval. Stále zřetelněji to bylo možné pozo
rovat na králově politice vůči Španělsku. Rozdíly mezi Francií a Španělskem byly znovu po
stupně vyostřovány a „sotva byl uzavřen mír, už Jindřich tím, že poskytoval pomoc vzbouřené
mu Nizozemí, vyvolal opět nové nebezpečí války se Španělskem. Jezuité přispěchali jako zpro
středkovatelé,  a protože král  prohlásil,  že musí  na oddělení  Nizozemí od Španělska trvat,  
předložili mu návrh, aby zasnoubil svou dceru s druhým synem španělského krále, přičemž 
Nizozemí může připadnout potomstvu z tohoto manželství. I když vypadal tento projekt jakkoli  
chytře, brzy ztroskotal na hrdé pýše Španělů.
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Od této chvíle však v Jindřichově srdci začal opět převažovat ohled na politické aspirace  
Francie, a páter Cotton musel zděšeně přihlížet, jak král, jehož zpovědi přijímal, podniká stá
le zřetelnější kroky k rozpoutání velké války proti španělským i německým Habsburkům po  
boku německých protestantů.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 430).

Proto zůstávali jezuité i nadále jeho nepřáteli. Všemi způsoby se snažili zmařit jeho poli
tiku, ve které král Jindřich zabraňoval rozšiřování španělské moci.

Celý francouzský dvůr a všechno, co se ve Francii odehrávalo, bylo tajně ovládáno španěl
skými jezuity,  kteří  byli  ve  Španělsku většinou ve funkcích vysoce postavených šlechticů. 
Prostřednictvím francouzského jezuitského řádu pak ovládali celou královu politiku, aniž to 
král nějak pozoroval. A tito španělští jezuité už dávno rozhodli o tom, že tento král  Francie 
musí být odstraněn. Zbývalo jen vyčkat na nejvhodnější politický okamžik.

Sorbonna i  parlament krále několikrát prostřednictvím vážených profesorů tajně varoval, 
že iniciativa určitých lidí na dvoře není zcela podle králových příkazů a že zde určitě hrozí ně
jaký vnitřní konflikt. Mnozí z této akademické půdy činily výpady proti jezuitům i otevřeně a 
veřejně hovořili o nebezpečí atentátu, neboť jezuité se na dvorech jiných států, zvláště na 
španělském netajili tím, že připravují na krále  Jindřicha IV. atentát. Avšak ze strany  Marie 
Medicejské, která později po provedeném atentátu vládla za svého neplnoletého syna, poz
dějšího  Ludvíka  XIII.,  nehrozilo  žádné  nebezpečí  nebo ohrožení  jezuitského plánu,  neboť 
„byla o věrnosti jezuitů naprosto přesvědčena a výpadům parlamentu nevěnovala nejmenší  
pozornost.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 431).

14. května (někteří píší 16.května) 1610, v předvečer svého tažení proti Rakousku, zavraž
dil Jindřicha IV. jezuita František Ravaillac (někteří píší Ravellak nebo Ravaillak), převlečen 
za pokoutního advokáta z Angouleme. Zavražděním krále se zabýval již mnoho týdnů. „Z vý
slechu tohoto vraha vysvítá, že i v tomto krvavém činu měli účastentství jezuité. Ravaillac se  
přiznal, že se zúčastnil tajných schůzí v Neapoli konaných za předsednictví jezuitů, v nichž se  
nejúhlavnější nepřátelé krále radívali o jeho bezživotí, líčíce ho jako ukrutného násilníka, je
hož  sprovozením  ze  světa  by  si  každý  získal  nesmrtelných  zásluh  u  Boha  i  u  veškerého 
křesťanstva. Povzbuzen touto řečí si tam ihned předsevzal krále zavraždit a tento úmysl vy
znal ve zpovědi jezuitovi  Aubignymu.“  (T.V. Bílek: Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova, str.  
155).

Před soudem se Ravaillac také přiznal, že byl k tomuto činu inspirován spisy otce Mariana 
a Suareze. Oba dva jezuité v nich písemně prohlašují vraždy „kacířských tyranů“ nebo těch, 
kteří  „nebyli  dostatečně  oddaní  papežským  zájmům“,  za  vysoce  morální  činy.  Vévoda  z 
Epernonu, který králi předložil ke čtení dopis, zatímco vrah již čekal na vhodný okamžik, byl 
neblaze proslulým přítelem jezuitů a velitel nejnebezpečnějších ligistů vystěhovalých z Fran
cie a také i historik Michelet dokazuje, že jezuité o všem věděli. „Ravaillac se ve skutečnosti  
svému jezuitskému zpovědníkovi Aubignymu (někteří píší d´ Aubignymu) přiznal až těsně před 
vraždou. Když později soud tohoto jezuitského kněze vyslýchal, odpověděl pouze to, že Bůh  
mu dal dar okamžitě zapomenout všechno, co při zpovědi slyšel.“ (R. Fülöp–Miller: Les Je
suites et le secret de leur puissance, str. 113).

Pokrytecký zpovědník byl propuštěn a atentátník byl roztrhán koňmi. Před popravou, jak 
píše  Bílek,  byl odsouzený vyveden na náměstí,  kde ho jednohlasně proklínal  tisícový dav 
prostých lidí. Ravaillac plakal a ke svému zpovědníkovi prohlásil: „Kdybych býval věděl, jak  
tento lid svého krále miluje, nikdy bych se tak ohavného činu nedopustil. Z celého svého srdce  
ho lituji. Ale vždycky mi říkali – a já blázen, že jsem tomu věřil – že zavražděním krále, kru
tého despotu, způsobím lidem velikou radost a nesmírné potěšení a že mě za to bude tento lid  
věčně žehnat.“ (T.V. Bílek: Dějiny řádu..., str. 156).
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Parlament, přesvědčený, že  Ravaillac byl pouhým nástrojem tovaryšstva, katovi přikázal 
spálit Marianovu knihu.

„Náhodou  tu  byl  opět  Aquaviva.  Znovu  to  tento  veliký  generál  dobře  zosnoval.  Co  
nejpřísněji odsoudil uzákonění tyranovraždy. Tovaryšstvo vždy mělo spisovatele, kteří v tichu 
svého bádání vykládali učení ve vší jeho „poctivosti“. Vždy mělo ale také svoje veliké politiky,  
kteří, když to bylo nutné, dovedli nasadit tu správnou masku.“  (Pierre Dominique: La poli
tique des Jesuites, str. 95).

15.12   Ludvík XIII.
Nástupcem Jindřicha IV. se stal nezletilý syn,  Ludvík XIII., za jehož nezletilosti (1610 – 

1617) vládla ve Francii jeho matka, nesmírně pověrčivá, rozhazovačná a marnivá Marie Me
dicejská, nazývaná „Přítelkyně jezuitů“. „Vdova po Jindřichu IV. projevovala vůči jezuitům 
slepou důvěru a nechávala se jimi vést, což se projevilo v naprostém obratu francouzské poli
tiky. Nyní již nemohlo být řeči o tom, že by snad Francie bojovala za věc protestantů proti  
španělským a německým Habsburkům; královna se naopak pod vlivem Cottona a papežského 
nuncia snažila spojit se Španělskem ke společnému postupu proti reformaci.“ (René Fülöp–
Miller: Tajemství a moc..., str. 431).

Za její vlády nabyli jezuité v zemi takové moci a takového vlivu, že museli ze dvora odejít 
všichni, kteří se jim nepoddali. Prvním byl pochopitelně ministr Sully. Na slabé a jimi zcela 
ovládané panovnici si pak jezuité 20. srpna 1610 vymohli majestátní listinu, kterou se jezui
tskému řádu propůjčovalo právo učit na svých kolejích nejen bohosloví, ale postupně i veške
rou vědu, literaturu, ekonomii, podnikání, kulturu a nakonec úplně všechny předměty. Tím 
zcela ovládli veškerou francouzskou mládež.

Univerzita poslala  parlamentu opět protest žádající, aby  parlament tento drzý a ostudný 
dokument neratifikoval. Parlament (nyní také nejvyšší soud královského dvora) už dostatečně 
plný jezuitů však listinu ratifikoval. Ale vlivem několika svobodných hlasů byly opět zakó
dovány podmínky. Ty se ovšem daly obejít tak snadno, že tam ani nemusely být. „…tím byl  
zlomen monopol Sorbonny pro poskytování vzdělání a byly položeny základy budoucího roz
květu jezuitské koleje v Clermontu.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 431).

Jezuité pak po celé Francii šířili proti parlamentu spisy, ve kterých se hanobila svoboda a 
mezinárodní práva jako nepřítelkyně papežského Říma. Tvrdili, že galikánská církev zlehčuje 
posvátnost Večeře Páně a že tato církev je proto rouhavá a kacířská. Parlament na to reagoval 
rozkazem spálení těchto listin a jezuitskému řádu uložil pokuty. Ale ten si jich již nevšímal, 
neboť celý dvůr byl ovládán „jezuitskými stvůrami“ a panovnice už byla plně v jejich moci.

Roku 1614 se konal  francouzský sněm, na kterém svobodní šlechtici, měšťané, konšelé, 
úředníci, představitelé univerzit a galikánští biskupové žádaly, aby se všichni postavili proti 
rozšiřování jezuitů po Francii, proti jejich učení o svrchovanosti papeže. Požadovaly, aby se 
král stal zcela nezávislým na jakékoliv duchovní a světské moci jakékoliv církve a aby nepod
léhal žádnému jinému panovníkovi, a to ani přímo ani nepřímo.

Požadavek byl zavržen. Následkem toho se univerzita pustila do boje proti jezuitskému řá
du. Velmi důkladně vypracovala protokol o jeho zhoubném vlivu na stát a politiku. Proti to
muto spisu se postavil i římský dvůr a nejobratnější jezuitští dějepisci se snažili celý spis vy
vrátit do základů. Navíc byli tak drzí, že se ani nestyděli požadovat, aby se Sorbonna s jezui
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tskou clermontskou kolejí spojila. Dokazovali, že jedině tak se Sorbonna stane věhlasnou po 
celém světě.

I přes všechen dlouhý a tvrdý odpor univerzity si nakonec jezuité roku 1618 přeci jen vy
mohli královské povolení, kterým se udělilo oficiální právo jezuitům veřejně vyučovat všem 
vědám. A tak se jezuité zbavili postupně všech podmínek z roku 1604. Postupně ovládli nejen 
celý královský a soudní dvůr, ale i celou Paříž a nakonec i celou Francii, kde dosáhli stejného 
vlivu jako ve Španělsku, v Itálii, v Rakousku nebo v Německu.

15.13   Jezuitské štvaní proti hugenotům
Díky otci  Cottonovi, který vzal situaci do svých rukou, vyšlo Tovaryšstvo Ježíšovo z této 

bouře nezraněno. Jeho bohatství, počet institucí a počet jeho příznivců rychle rostly. Na trůn 
přišel Ludvík XIII. (1617 – 1643) a „páter Cotton vykonával úřad zpovědníka i u nového krále  
a pokoušel se mírností, ale i energicky bojovat proti chorobné Ludvíkově nenávisti vůči matce.  
Tím se ovšem Cotton dostal nevyhnutelně do střetu s vlivnými královými oblíbenci, a mezi  
nimi byl vévoda de Luynes, dostatečně silný, aby Cottona vypudil z jeho místa.

Zpovědníky Ludvíka XIII. byli nyní postupně páteři Arnoux, de Seguiran a Suffren, až se  
jim nakonec přece jen podařilo podkopat moc vévody de Luynes natolik, že ten pokládal za  
nutné se od otevřeně protiřímské politiky distancovat. Roku 1629 se páter Suffren pokusil za
bránit hrozící účasti Francie na třicetileté válce tím, že navázal spojení s páterem Lamormai
nim a vyzval  ho,  aby navrhl  císaři  spolek s Francií.  Lamormaini  vyšel tomuto požadavku 
s velkou radostí vstříc a hned Suffrenovi napsal, že s císařem mluvil a přemluvil ho, aby přijal  
mírové návrhy Francie příznivě.

Patres byli tak přesvědčeni, že svou houževnatostí a vytrvalostí dosáhli opět jednou velké
ho vítězství, ale nepočítali s vůlí muže, jenž na sebe nyní železnou rukou strhl řízení francouz
ské politiky.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 433).

Když kardinál  Richelieu převzal státní záležitosti jako ministr  Francie, došlo k ostrému 
střetu v rozhodování. Kardinál nesnesl, aby jeho politice někdo oponoval. Jezuita  Caussin, 
zpovědník krále, si to mohl vyzkoušet na vlastní kůži, když byl na Richelieuův příkaz uvězněn 
jako státní zločinec v Rennes. O tom historik Miller tolerantní k jezuitům píše: „Úmysly kar
dinála Richelieu byly v přímém protikladu s plány jezuitů: podporoval slabého krále, aby pro
tišpanělskou politiku prosazoval ještě energičtěji, a Marii Medicejskou, protože stála v cestě  
jeho plánům, poslal bezohledně do vyhnanství. Zpovědník, který se dosud pokoušel o zpro
středkování mezi matkou a synem, se nyní zcela přimkl ke královně a odešel s ní do exilu, na
čež Richelieu ustanovil královým zpovědníkem pátera Caussina.

Caussin sám napsal o důvodech, které vedly k jeho jmenování: »Státní ministr Richelieu,  
jenž dává králi zpovědníky, aniž si může vybírat, hledá muže, který má nejen pověst bezú
honného života, ale zároveň mu je zcela oddán… Domníval se tedy, že budu natolik dosta
tečně slabý, abych snesl bezbožné počínání.«

Tento Richelieuův předpoklad se záhy ukázal jako mylný, neboť Caussin se snažil všemi si
lami odvracet krále od jakéhokoliv kroku, který byl v rozporu s politikou Říma. »Mou jedinou 
starostí,« napsal svým řádovým bratřím, »jak co nejvíc prospět církvi a veřejnému blahu…«  
je podle něho »potírat hříchy, jež přináší královský purpur…«

Ty »hříchy, které přináší královský purpur«a jejichž potírání si Caussin předsevzal, spočí
valy pochopitelně v respektování Richelieuových rad, jejichž cílem bylo uzavírat v boji s kato
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lickou habsburskou říší spolky s protestanty a dokonce s Turky. Roku 1637 pronesl Caussin ve 
svatém rozhořčení ke králi plamennou řeč a vysvětlil mu, že plány francouzské vlády jsou pří
mo opovrženíhodné a že bezohledné nakládání s matkou, jehož se král účastní, porušuje nej
hrubším způsobem čtvrté přikázání.

Jediným výsledkem této řeči bylo Caussinovo propuštění, neboť Richelieu dal nepohodlné
ho zpovědníka bez dlouhých průtahů odvézt ode dvora a internovat v Rennes jako zločince 
proti státu. Jezuitům tak nezbylo než uznat, že všechny jejich snahy získat na krále vliv se mi
nuly účinkem, protože Ludvík XIII. je příliš slabý, než aby se odvážil nějakého kroku proti vůli  
svého všemocného rádce.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 433 – 436).

Tento čin měl své důsledky. Aby se ve  Francii jezuitský řád udržel, šel tak daleko, že s 
obávaným ministrem Richelieuem začal kolaborovat. Mutio Vitelleschi, v té době již v pořadí 
šestý generál řádu, „ujistil Richelieua svou naprostou oddaností. Víc už kardinál nechtěl; na
bídku jezuitů, že mu napříště půjdou na ruku, přijal vlídně a od té doby podporoval hlavně pe
dagogickou činnost řádu“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 436 – 437).

H. Boehmer o tom píše: „Ukázalo se, že nejlepší politikou v konfliktech mezi národními a  
církevními zájmy je nebrat ohled na církev, jak to vždy francouzská vláda dělávala, a to již od  
dob Filipa le Bel.“ (H. Boehmer, Les Jesuites, str. 100).

V každém případě považovali jezuité dobu vlády Ludvíka XIII. za nejpříhodnější k úplné
mu vyhlazení protestantského náboženství v celé Francii. Zpovědníkem krále Ludvíka se stal 
také jezuita Arnoux a ten postupně ovládl do všech detailů jeho svědomí, jeho vůli, jeho ducha 
a myšlení. Král byl pak ze strany jezuitů veřejně vyzýván k vyhlazení hugenotů.

Zvláště  štvali  jezuité  proti  bearnské krajině,  kde bylo protestantům zvláštním výnosem 
Jindřicha IV. z roku 1581 povoleno dokonce stavět i vlastní kostely a přivlastnit si kostely, 
které byly předtím katolické. Jezuita Arnoux krále přesvědčil, že není povinen respektovat vý
nosy svého otce a že si může udělat své vlastní. Na základě toho bylo do této krajiny krá
lovským příkazem nařízeno zavedení katolického náboženství a všechny stavby se měly pře
dat katolickému duchovenstvu.

Ale bearnský stavovský sněm ve městě  Pau odepřel přijetí tohoto nařízení, protože smě
řovalo k úplné likvidaci všech náboženských a politických práv této země.

Proto král Ludvík XIII., podněcován kardinálem de Richelieuem a jezuitou Arnouxem v tom 
smyslu, že si hugenoti chtějí vytvořit samostatný stát Bearnsko, vtrhl do této krajiny, celou ji 
zničil, její obyvatele z velké části v několika bitvách vyvraždil a roku 1620 toto knížectví při
pojil k Francii. S ní byla země doposud svázána jen osobní smlouvou na podkladě svobody a 
respektování Jindřichova ediktu.

Následkem toho se  hugenoti po celé  Francii spojili a v pevnosti  La Rochelle sepsali své 
stížnosti proti útlaku protestantů. Králi jí předložili 2. ledna 1621. Stížnost protestantů byla se 
vší arogancí, zpupností a pýchou doslova smetena ze stolu. Tím vypuklo protestantské po
vstání, které přerostlo do mnoholeté francouzské občanské a náboženské války. Ta byla zasta
vena až roku 1629, kdy došlo k uzavření míru v Nimesu. Tímto smírem byla protestantům vrá
cena náboženská svoboda, ale jejich politická samostatnost byla navždy ztracena.

O tom, že v tomto krvavém divadle měli jezuité hlavní podíl a hlavní vinu není pochyb. 
Jasně to dokazuje i stížnost a obrana protestantů z roku 1621. V ní je podrobný výčet jezui
tských praktik, kterých se jezuité dopouštěli proto, aby co nejvíce poštvali celou Francii proti 
hugenotům.  I sám kardinál  Richelieu,  kterému hlavně záleželo na politickém pokoření  hu
genotů byl nakonec veden jezuitou  P.J. Leclercem du Tremblai, od něhož přijímal neustále 
rady a s nímž procházel i Duchovní cvičení. Byl jeho nejvěrnějším přítelem a jedinou pomocí 
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ve všech státních, politických a náboženských záležitostech. Kardinál, ač sám později tajným 
jezuitou, nutně stále potřeboval jeho usměrňování a jeho pomoc, jak píše kardinál ve svých 
pamětech.

Tento kardinál, který vládl jako všemohoucí ministr po 18 let (1624 – 1642) řídil osudy 
Francie tak, že jeho neustálým tlakem strana hugenotů úplně zeslábla, takže nakonec nemohla 
dosáhnout žádného veřejného postavení a ani opodstatnění ke své existenci. Mír v  Nimesu 
sice  zaručoval  náboženskou  svobodu,  ale  ve  skutečnosti  samostatnost  protestantů zcela 
podkopal. Kardinál také silně podporoval jezuitské misie po celé Francii. A tak přivedl různý
mi prostředky mnoho protestantů ke katolické víře. Nástupcem kardinála de Richelieu se stal 
jeho učedník kardinál Mazarin (1643 – 1661).

15.14   Ludvík XIV. – jezuitský král
Nástup Ludvíka XIV. (1643 – 1715) vyznačil začátek největší prosperity jezuitského řádu. 

„Richelieu a Mazarin dali králům důrazný příklad, jakou moc může držitel svrchované vlády  
soustředit do svých rukou, jestliže je k tomu vskutku vážně odhodlán. A tak Ludvík XIV. se  
svým výrokem »Stát jsem já« jen papouškoval to, co již před ním oba kardinálové nejen říkali,  
ale také uskutečňovali.

U Ludvíka XIV. nicméně většinou zůstávalo u patetického gesta: rád si říkal »Král slunce« 
a obklopoval se etiketou připomínající náboženský ceremoniál, jen aby své osobě dodal nim
bus božské vznešenosti. Pro dvořany a státní ministry bylo nyní velkou výsadou smět podat  
králi při ranní toaletě vodu na mytí, a když byla v zámecké kapli celebrována mše, obracely se  
tváře přítomných nikoli k oltáři, ale ke králi.

Vztah tohoto přesvědčeného autokrata k církvi a papežskému stolci byl od počátku ovládán 
rovněž duchem samolibosti; Ludvík upíral papeži nejen jakýkoliv vliv na vládní záležitosti  
Francie, ale naopak se pokoušel zasahovat do správy francouzské církve.

Vypadalo to docela, že je tu zase další katolický vládce, který hodlá definitivně odpadnout  
od Říma, a bázlivé povahy již v Ludvíkovi XIV. viděly nového Jindřicha Anglického. Jen jezui
té zůstávali klidní a optimističtí, neboť zatímco v ústech Richelieua, jenž byl vskutku mocným 
vládcem nikoli  rodem, ale duchem a vůlí,  měla identifikace státu skutečný význam, věděli  
chytří patres přesně, co mohou očekávat od nároků ješitných králů. Ne nadarmo přece při
cházeli již dlouho často do styku s »obávanými tyrany« ve Švédsku, Polsku, Německu, Japon
sku i Číně, aby nevěděli přesně, jak si mají s touto libůstkou knížecí povahy poradit.

Nechávali  tak klidně svého »Krále slunce« věřit,  že je »stát«, a když dvořané podávali  
úslužně svému panovníkovi vodu k mytí a při mši byli obráceni zády k oltáři, věděli patres ve
lice dobře, že to všechno je jen nevinná dětinská hra. Pro jezuity nebyla ani králova ješitnost  
vyžadující  zbožňování  ničím novým, a tak od počátku předpokládali,  že se »Král  slunce«  
stane dříve či později nástrojem v rukou Tovaryšstva Ježíšova jako již nejeden autokrat před  
ním.

Nemuseli čekat dlouho: již páter Annat, první zpovědník Ludvíka XIV., díky své důslednosti  
nakonec dopomohl značeného vlivu a jeho nástupce Ferrier obdržel roku 1670 právo navr
hovat králi kandidáty na uvolněné církevní posty.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc...,  
str. 437 – 438).

Dalším královým zpovědníkem byl jezuitský kněz  La Chaise, který působil ruku v ruce 
s jezuitským kazatelem Bourdaloueem. Oba dva mírně i ostře krotili královu posedlost ženami 
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a milenkami a vyčkávali  na jeho, jak doufali,  klidnější  stáří,  kdy snad bude více povolný 
duchovním hovorům svých jezuitských kněží. Nakonec se přece jen dočkali. Ve střídání mi
lenek král totiž narazil: „Ludvík totiž tak dlouho střídal milenky, dokud nakonec nenarazil na 
pobožnůstkářku, a protože mezitím také zestárl a přibral a začala ho trápit dna a píštěle, od
dával  se  nyní  stejně  vášnivě  morálním  zájmům,  které  mu  vštěpoval  zpovědník  a  nová  
milenka…ne již zcela mladá paní de Maintenon.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc...,  
str. 440).

Kardinál Mazarin, státní ministr krále Ludvíka XIV. se stal slepým nástrojem jezuitů, kte
rým byl plně oddán. Skrze něho a skrze své tajné agenty štvali jezuité neustále proti hugeno
tům. Kardinála  Mazarina podnítili k mnohým krutostem, které pak na  hugenotech spáchal. 
Poštvali také krále, aby hugenoty úplně zlikvidoval jako nebezpečnou skupinu usilující o zís
kání moci a o zabití samotného krále. Své agenty posílali jezuité do měst, aby jejich úředníky 
štvali proti  protestantům a sami proti nim vedli válku z kazatelen jezuitských a katolických 
kostelů.

A tak už roku 1663 dosáhli jezuité vydání královské vyhlášky, kterými byla ustanovení 
Nantského ediktu na dva tahy perem úplně znegována. (Edikt nantský pak byl formálně od
volán králem roku 1685). Místo toho vyšel jezuitsko–královský výnos, kterým se dovolovalo 
odebírat protestantským rodičům děti a dávat je do klášterů na katolickou převýchovu. Co pak 
následovalo bylo strašné. Po celé zemi plakaly miliony matek a otců nad ukradenými dětmi 
uvězněnými do klášterů. Ve skutečnosti to byly koncentrační tábory smrti, neboť, když se děti 
nechtěly katolickému duchu podvolit, byly bez milosti umučeny. A ty, co přežily, již nikdy své 
rodiče neuviděly.

Po celé zemi také děti udávaly soudům své rodiče pro jejich  protestantskou víru. Ti pak 
byli vězněni, mučeni, mrzačeni a pokutováni k povinnému vysokému stravinému cizích kato
lických dětí v klášterech. O tom, že se na děti, a to již velmi malé, vedly psychologické a psy
chické nátlaky a že se s nimi při soudních procesech manipulovalo tak, aby své rodiče označi
ly jako protestanty, není ani pochyb. A děti, aniž by si uvědomovaly, co je čeká, když své rodi
če označí za kacíře, pak byly bez sebemenšího slitování uvrženi do klášterních koncentračních 
táborů na převýchovu. Z takovýchto soudních jednání stále ještě existují archivní doklady.

Roku 1666 bylo vydáno ještě přísnější ustanovení o úplné likvidaci reformační víry, zákaz 
tisku a zavedení cenzury na reformační literaturu. Byl vydán úplný zákaz všech reformačních 
bohoslužeb, protestantských pohřbů, svateb apod.

Marná byla jakákoliv stížnost protestantů, jakýkoliv protest univerzity, že je ve skutečnosti 
všechno pouze jezuitský tah proti  Nantskému ediktu a  proti  svobodě obyvatelstva v celé 
Francii.

Roku 1680 na naléhání svého jezuitského zpovědníka vydal král ještě krutější předpisy. Vy
dal zákaz pomáhat v protestantských rodinách při porodu, aby pomřelo co nejvíce protestant
ských dětí. Bylo nařízeno křtít pouze katolickým způsobem, ale děti protestantů, pokud by po
rod přežily, se nikdy nesměly pokřtít. Všechny hugenotské chrámy byly s definitivní platností 
úplně uzavřeny. Jejich bohoslužby a stejně tak i svatby byly znovu zakázány.

15.15   Úpadek Francie
Francie pustla a začala upadat do mravního bahna. Jezuitští  zpovědníci využívali  mezi 

obyčejnými lidmi i na samotném na královském dvoře a také u krále, který byl spíše vyznava
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čem žen než církve, uvolněnost a toleranci k hříchům. Této vychytralé mírnosti a shovívavosti 
k hříchům používali k tomu, aby přilákali hříšníky, kteří neměli žádné výčitky svědomí a ko
nali všechno bez zábran.

Ani jeho Veličenstvo nemělo i přes svojí jezuitskou výchovu pomyšlení na to, aby odsu
zovalo své milostné pletky. Jeho jezuitský zpovědník si dával dobrý pozor na to, aby se o nich 
ani nezmiňoval, i když se jednalo o očividné cizoložství. Celá královská rodina měla proto 
brzy výhradně jezuitské zpovědníky. A tak jejich vliv narůstal ve vyšší společnosti čím dál tím 
víc.

Pařížští spisovatelé ve svých dílech zaútočili na pokleslou morálku známých jezuitů, kteří 
vše chytrácky překrucují,  ale nebylo to nic platné. I sám  Pascal se zastal  jansenismu (re
formního hnutí uvnitř v katolické církvi, které podnítil holandský kněz Jansen, a jehož neos
třejšími nepřáteli byli jezuité) a zapojil se do velikého teologického sporu své doby, ale marně. 
Ve svých Provinčních listech (dopisech) sice vydal jezuity věčnému posměchu, ale to bylo 
všechno. Bezpečné místo u dvora jim zajistilo vítězství v každém sporu.

Ale jezuitský řád měl pro Řím získat další vítězství, jehož důsledky vedly jasně proti ná
rodním zájmům. Není třeba připomínat, že jezuité přijali náboženský mír, který byl zajištěn 
Nantským ediktem jen velmi neochotně, a že dál pokračovali v tajné válce proti francouz
ským protestantům. Jak Ludvík XIV. stárnul, přikláněl se pod vlivem Madam de Maintenon a 
pod vlivem svého zpovědníka, otce La Chaise, k slepému fanatismu. Sám se stal jezuitou, a to 
dokonce čtvrtého profesorského slibu, který slavnostně a veřejně složil do rukou jezuitského 
kardinála Rohana.

R.F. Miller na stranách 440 až 444 popisuje,  jaký zhoubný vliv na celou  Francii měla 
jezuitská výchova a působení na jednu jedinou fanaticky zapálenou ženu, která se svojí pře
horlivou  zbožností  bezprostředně  působila  na  krále.  Dokončení  přerodu  krále  v jezuitské 
monstrum mělo napřed mravní roušku: Na místo dlouhých hodin vášnivé erotiky s milenkami 
náhle nastoupily dlouhé hodiny vášnivé náboženské diskuse s fanatickou madam  de Main
tenon. Na místo marnivých her nastoupila  Duchovní cvičení. Eroticky laděné šaty dvorních 
dam musely být okamžitě vystřídány šaty počestnými, oblíbené dvojsmyslné řeči byly zakázá
ny a na jejich místo nastoupily horlivé modlitby a rozdávání almužen. Nakonec se král po 
smrti královny, ctné a mírné, světlovlasé  Španělky Marie Terezie,  tajně s madam  de Main
tenon oddal, čímž měl jezuitský zpovědník od té doby na krále neomezený vliv. „Královy ná
zory se úplně změnily i v politickém ohledu. Jestliže dříve papežské nároky energicky potíral,  
nyní se přáním Říma v každém ohledu podřizoval.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc...,  
str. 442).

Avšak fanatická, bigotní pobožnost královy tajné, nelegitimní manželky měla stále postu
pující tendenci a nedala se ničím zastavit. Je také více než pochopitelné, že v jejím vleku brzy 
ocitl i sám král. Ten brzy začal projevovat až nezdravé nutkání podřídit se církevní autoritě. 
Páter La Chais krále „…nezřídka musel svými zásahy přímo mírnit a bránit mu v opatřeních,  
která by svým »papeženectvím« přinesla jen škodu. Paní de Maintenon totiž nyní, kdy se zcela  
oddala zbožnosti, neznala naprosto meze a strhávala starého krále s sebou stále dál na dráhu 
náboženské nesnášenlivosti.“  (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc...,  str. 442).  Tam, kde 
jezuita La Chais radil opatrnost a vyhýbání se zbytečným komplikacím, byla madam de Main
tenon svým fanatickým zápalem pro Řím hotovou smrští. Znovu docházelo k vnitřním rozpo
rům, tentokrát mezi de Maintenon a jezuitským zpovědníkem La Chaisem: „Bigotní způsoby,  
jakými paní de Maintenon prosazovala své náboženské nadšení, mu musely připadat trapné a 
nesympatické; připadala mu úzkoprsá, malicherná a omezená, zatímco ona zase nemohla vy
stát konciliantního, uhlazeného jezuitu. U dvora docházelo stále znovu ke konfliktům ohledně 
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míry zbožnosti… Názory zpovědníka a paní de Maintenon se lišily i ohledně způsobu proná
sledování  francouzských protestantů.  Přestože byl  La Chaise toho názoru,  že Ludvík  XIV.  
může hříchy svého mládí nejlépe napravit potíráním protestantství, musel mít nutně námitky  
proti násilným metodám, k nimž paní de Maintenon bez ustání radila.

Na její naléhání byli nyní protestanté vyloučeni ze všech hodností a úřadů a nakonec i  
z měšťanských řemesel, sedmileté děti  byly nuceny násilím ke konverzi a hugenoti byli tak 
dlouho trápeni »dragonádami«, dokud se neodřekli své víry.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství  
a moc..., str. 443 – 444).

15.16   Další pronásledování protestantů
V roce 1681 kardinál Mazarin a madam de Maintenon přemluvili krále k tomu, aby znovu 

začal pronásledovat protestanty mečem a ohněm. Jezuité pak na základě dalších králových vý
nosů pronikali s pluky vojska do všech protestantských krajin. Tam páchali na protestantech 
takové ukrutnosti a násilí,  že i samotným otrlým vojákům vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. 
Zvěrstva z Bartolomějské noci se znovu a znovu opakovala. Ve mnohých vesnicích to vypa
dalo jako na hotových jatkách. Krev, maso, vnitřnosti a mozek těch, kteří si reformační víry 
cenili více než svých životů se valily korytem potoků, strouhami a příkopy proudem. Akce ří
dil vojenský ministr, markýz Louvois, syn králova osobního kancléře, velikého přítele králova 
jezuitského zpovědníka a přítel královy milenky madam de Maintenon.

Tato zvěrstva hugenoty znovu sjednotila po celé Francii. Vypuklo další povstání proti králi, 
proti jezuitům, proti vojsku a proti vládě. Na obou stranách došlo k velikým ztrátám, ale vý
sledek bojů byl nerozhodný. Převahu nakonec získali projezuitské složky a hugenoti byli nu
ceni hromadně Francii opouštět.

15.17   Odvolání Nantského ediktu
Když se zjistilo, že protestantismus nejde vymýtit ani ohněm, ani mučidly, ani mečem, roz

hodl se král na naléhání svých jezuitských rádců a svého zpovědníka s  hugenoty skoncovat. 
Dne 17. října 1685 podepsal Odvolání Nantského ediktu, který vešel znovu v platnost 22. říj
na 1685 (na žádost francouzských kantonů), čímž bylo ustanoveno, že lidé, kteří odmítnou 
přijmout katolické náboženství, budou postaveni mimo zákon. Brzy nato, aby se přestupy k 
církvi urychlily, začala znovu známá „dragonáda“, neboli násilné provádění protireformace v 
17. stol. s pomocí vojska, zvl. dragounů, a to ohněm a řetězy na galeje. Toto zlověstné jméno 
potom patřilo ke všem dalším pokusům nutit protestanty k přestupu na katolicismus.

Zatímco fanatici  jásali,  protestanti davově opouštěli  království.  Král dal hlídat všechny 
hranice, lodím bylo nařízeno, že pod pokutou a pod trestem smrti nesmí vzít na palubu žádné
ho  utečence.  Nikdo  hugenotům nesměl  pomáhat.  Jejich  majetek  okamžitě  propadal  celou 
polovinou udavačům, kteří je udávali jezuitům, pokud se prozradilo, že mají v úmyslu utéci.

Ale i přes všechna tato opatření uteklo z Francie podle maršála Vaubana přes půl milionů 
obyvatel. To Francii přineslo ztrátu tehdejších 60 miliónů franků. Řemeslníci, obchodníci, lo
ďaři, zruční umělci odešli do jiných zemí (Anglie,  Holandska,  Dánska,  severního Německa). 
Tam odnesli s sebou i své schopnosti a svou dovednost. Jenom z námořní elity odešlo na 20 
tisíc mužů, kteří posílili  loďstva všech zemí, které je přijaly. Takové byly výsledky řádění 
jezuitských nestvůr.
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17. říjen 1685 byl dnem vítězství jezuitů. Byl konečnou odměnou za válku, která bez pře
stávky trvala 125 let. Ztráty za jezuitské vítězství však platil stát.

„Tíživými hmotnými důsledky jejich vítězství bylo vylidnění a snížení národní prosperity, za  
nimiž následovalo duchovní zbídačení, které se nedalo vyléčit ani tou nejlepší jezuitskou ško
lou. Kolik Francie utrpěla, tolik museli jezuité pak zaplatit o něco později, a to velmi draze.“ 
(H. Boehmer, Les Jesuites, str. 103).

15.18   Poslední rozkazy tyranosaura
A jakoby toho nebylo dost, vydal král 20. dubna 1686 další nařízení, kterým přikazoval, 

aby se katolické mše účastnili i všichni nemocní lidé bez rozdílu. Pokud by se ke mši nedo
stavili, měli být prohlášeni za protestanty a odvlečeni na galeje. Jejich děti měly být dány do 
klášterů na katolickou převýchovu. Pokud by nemocný zemřel, měl být jako protestant vyvle
čen na hnojiště nebo smetiště a nesměl být pohřben. Pokud v zemi ještě zůstali  protestanti, 
museli všechny své děti povinně odevzdat do kláštera na převýchovu.

Ale i přes toto všechno řádění jezuitských příšer včetně krále zůstalo v zemi ještě přes půl 
milionu protestantů, kteří nesklonili svá kolena před režimem.

Když jezuité viděli, že se násilím nic nevyřeší, rozhodli se změnit taktiku. Roku 1698 vy
dali skrze svého krále edikt, kterým se reformační víra definitivně zakazovala jako protistátní. 
Naštěstí se však už nesmělo používat žádného násilí.

Ovšem vlivem setrvačnosti lidského myšlení byl tento edikt porušován, a to až do začátku 
18.  století.  Proto  roku  1702  vypuklo  v  Sevenském  pohoří,  kde  se  páchala  zvěrstva  dál, 
mohutné povstání protestantů. Ti začali vojsku a katolickému obyvatelstvu vracet všechno to, 
co jim předtím způsobili. Vypukla nová válka, ve které však bylo nakonec popraveno nebo na 
popravišti umučeno na deset tisíc  protestantů. Bylo zpustošeno na 436 vesnic, ale nepřátelé 
Francie se z bídy a utrpení obyvatel nesmírně radovali.

Základy jezuitského řádu ve  Francii byly náhle podkopány samotným sporem mezi  jan
senisty a jezuity, ve kterém se pravá povaha jezuitů zvýraznila ještě víc. Mnohým upřímným 
katolíkům byly tímto vleklým sporem otevřeny oči.

Nový králův zpovědník, věčně zamračený jezuitský kněz Le Tellier, bezohledný pronásle
dovatel jansenistů, vymohl roku 1715 na králi nové pronásledování hugenotů. Ale král Ludvík 
XIV. naštěstí 1. září 1715 zemřel. Tím bylo dílo tohoto nejohavnějšího jezuitského královské
ho tyranosaura,  této  nestvůrné krvelačné obludy přerušeno. Ovšem dodnes uctívají  jezuité 
svého otroka jako „nejvěrnějšího syna řádu“, jako „bohumilého, ctného“ a jako „plného svět
la.“

Než nastoupil na trůn Ludvík XV., vládl v době jeho nezletilosti vévoda Filip z Orleansu, 
který jezuity, zvláště nenáviděného  Le Telliera z královského a soudního dvora vypověděl. 
„Jansenisté vězněni na Le Tellierův popud byli z vězení propuštěni a do čela Rady svědomí,  
která rozhodovala o obsazování francouzských prelatur, byl jmenován kardinál Noailles ne
smiřitelný nepřítel jezuitského řádu. Pařížská univerzita hned využila příležitosti a prohlásila,  
že v budoucnu nepropůjčí akademickou hodnost žádnému odchovanci jezuitské koleje v Cler
montu.  S Filipem Orleánským měli  jezuité  těžkou práci.  Jejich postavení  bylo nyní  téměř  
stejně zoufalé jako za Richelieuových dob.“  (René Fülöp–Miller:  Tajemství  a moc...,  str.  
446).
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Přesto však zůstal  Filip Orleánský katolickým panovníkem, i když více než regentství a 
státním povinnostem holdoval nevázanému životu ve špinavých, nejhorších lokálech města se 
ženami silně pochybných pověstí. Kromě toho opovrhoval jak jezuity, tak nakonec i jansenis
ty a  protestanty. Když jezuité poznali, že s Filipem Orleánským nic nezmůžou, pokusili se 
podplatit církevního otce  Duboise, oblíbence regenta  Filipa. Ten jim slíbil, že když z něho 
udělají  prvního  ministra  Francie,  bude  vystupovat  se  vší  rozhodností  a  energií  proti  ga
likánům a jansenistům.

V katolickém směru  pokračovala  i  vláda  Ludvíka  XV.,  pravnuka „Krále  slunce“  a  od
chovance jezuitů. Ti navíc vítali jeho nástup i proto, že nepřáli regentu Filipovi Orleánskému 
a jeho konec očekávali s velikými nadějemi. Předpokládali, že jejich věrný žák  Ludvík XV. 
bude poslušným synem řádu Tovaryšstva Ježíšova jako Ludvík XIV.

Jezuitskému řádu však nový panovník už naštěstí nepřál. „V politických záležitostech Lud
vík XV. skutečně dodržoval pokyny svých zpovědníků, ale ve svém soukromém životě působil  
jezuitům stejné starosti jako jeho pobožný praděd. Stejně jako jemu chyběla i novému králi  
křesťanská vznešenost, která by byla nezbytná k tomu, aby nudné legitimní manželství přijí
mal se slušností.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 446). Nový král hýřil se svými 
milenkami stejně jako jeho praděd.

Jezuité však již nechtěli být k jeho slabostem shovívaví a čekat spousty let než král ze
stárne a než ho opustí erotické síly a choutky. Chtěli mít jezuitského krále co nejdříve. Jejich 
zloba proti královým milenkám byla nakonec tak veliká, že se rozhodly bojkotovat na krá
lovském dvoře každé náboženské slavnosti, každou výroční mši, každé přijímání, každou krá
lovu  zpověď,  dokud  královy  milenky  neopustí  dvůr  a  nezůstanou  po  celou  dobu  ná
boženských úkonů mimo. Tak tomu bylo i v případě vévodkyně de Chateauroux a její vášnivé 
pokračovatelky markýzy de Pompadour. Ta zvláště měla s jezuity veliké problémy. Dokonce 
byla ochotna hrát ponižující roli kajícné ženy, jen aby dostala od jezuitů (konkrétně od kněze 
Perusseauho a  jeho  následovníka  Desmaretse a  dalšího  jezuitského  pátera  de  Sacy) 
dobrozdání, že její život je již čistý a že legalizují z hlediska církve její postavení. Ovšem i 
poslední zpovědník – de Sacy zůstal i přes nové a nové ústupky madam de Pomapdour tvrdo
hlavý ve svém požadavku, aby markýza navždy zmizela ze dvora a již se více neukazovala. 
Madam de Pompadour se nakonec definitivně zřekla naděje na pomoc od jezuitského řádu a 
vyhledala pomoc u obyčejného kněze, který ji okamžitě udělil přijímání bez dalších podmí
nek.

„Patres Perusseau, Desmarets a de Sacy promeškali skutečně jedinečnou příležitost zajistit  
řádu protekci královy všemocné favoritky, a tato politicky tak pomýlená mravní přísnost se  
jim měla těžce vymstít. Nikoli neprávem mohl o několik let později kardinál de Bernis prohlá
sit, že konec Tovaryšstva Ježíšova souvisí v nemalé míře s odmítáním pátera de Sacy, který 
nechtěl dát markýze de Pompadour rozhřešení.“ (René Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str.  
451).

Během následujícího století synové Ignáce Loyoly viděli, že nejenom Francie, ale i všech
ny ostatní evropské země ze svého středu jezuity odvrhují. R.F. Miller píše: „Nenávist minis
trů, oblíbenců, metres a intrikářů proti jezuitům v té době mocně narůstala již ve všech kato
lických zemích, protože šlo o pozice, u nichž kdysi, než se objevili jezuitští dvorní zpovědníci,  
mohli jejich držitelé vykonávat nad králi neomezenou moc, a které byly v jejich očích vlivem 
patres  stále  povážlivěji  ohroženy.  Nemohlo  to  dopadnout  jinak,  než  že  se  všechny  jezuity  
ohrožované kruhy bez ohledu na hranice spojily v pevný svazek namířený proti řádu.“ (René 
Fülöp–Miller: Tajemství a moc..., str. 451).
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To však bylo jen na chvíli, neboť tento celoevropský i mimoevropský stav nenávisti vůči 
jezuitům trval jen krátký čas. Tito fanatičtí  janičáři papežství nepřestali při sledování svého 
neuskutečnitelného snu hromadit zkázu za zkázou ani v následujících stoletích.
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