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ČÁST PRVNÍ.

Doba renaissance.

Středověký řád křesťanské Evropy bvl na sklonku věku pat
náctého řadou nových názorů a zjevů již značně otřesen. Schola
stika vypěstovala logické užívání přirozené soudnosti do té míry.
že se dosažený úspěch obrátil proti ní samé. Vzdělancům přestává
dostačovati jemné třídění a deduktivní výklad staré zásoby vědění
domněle zaručeného. S probuzeným zájmem a otevřeným okem
človék se obrací opět cele k zevnějšímu světu, zkouší vynalezavost
a rozum na záhadách přírody a hledá nového, zactonalistického ná
zoru na život. Při tom byla mu ovšem nově oceněná autorita klassi
ckého starověku nejúčinnější oporou a vzorem. Předními zástupci
směru toho stali se laikové a církev ztrácela vůbec znenáhla vedení

v duševním světě. Jeji jednotná latinská kultura, soustřeďující se
hlavně na velikých mezinárodních universitách, ustupuje zvolna do
pozadi před pestrým svérázem národních literatur. Radost ze žití
vezdejšího zatlačuje již zřejmě středověkou péči o spásu posmrtnou ;
roste přepych, touha po požitku a sebevědomí osobní. Tradicionální
hranice starého světa nedovedly již vázati této energie, která se
rozlévala objevných cestách do dalekého neznáma. zatím co
v Evropě počátky podnikavého kapitalismu prolamovaly starosvět
ský, církevním názorem posvěcený řád výrobní a vyšší cenění zá
možnosti a osobního talentu počinalo měniti společenské poměry
v neprospěch tuhého kastovnictvtí doby předešlé.

V novém ovzduší ochabl rychle smysl pro společné zájmy kře
sranstia. Ani turecké nebezpečí nebudí již účinného hnutí křížo
vého, zapomíná se skoro úplně na zápasy nejvyšších hlav v kře

Nový věk. 1
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sťanstvu, které dříve naplňovaly dějiny. Z pestré směsice lén
a městských republik, které pod vedením panovníků, více nebo méně
účinným, tvořily středověký svět, vznikají zvolna pevnější útvary
státní, vyznačené proti cizině národní osobitosti. Vedoucím živlem
jejich stávají se panovnické dynastie; ty hledí, aby ve svých rukách
spojily moc rozhodující o všech věcech veřejných a připoutaly
k zájmu svému veškeré vrstvy národa. Dle vzoru pevného státu
antického vzniká stát novodobý, jednotný organism hlavě podro
bený a přímá protiva středověkých říší, ve kterých vladař působil
jen v obmezeném kruhu vedle samosprávných skupin stavovských
a místních. Noví panovníci snaží se zasahovati do všech otázek
správních i hospodářských. na venek pak neuznávají žádné spo
lečné moci vyšší a touží nainnoze bezohledně po rozšíření panství
svého na útraty sousedů, třeba i za cenu spolku s nepřítelem kře
sťanstva. Ale právě tato všeobecná rozpínavost dala podnět k po
čátkům práva mesinárodního a k požadavku vzájemné rovnovály
soucerénních států coropských.

"Veškeré tyto zjevy vznikaly. postupně v průběhu pozdního
středověku a působilv na sklonku 15. věku již do té miry na Zivot
evropského lidstva, že počaly nabývati převahy nad starším pod
kladem středověké kultury. Proto počínáme dobou tou novou
epochu dějin. Ale vítězství proudů těch nebylo ještě nikterak na
prosté. Středověké řády a názory zachovaly si v mnohých částech
podivuhodnou životnost a silu, tak že stižily v následujících dobách
další postup nových směrů značnou měrou, užívajíce k tomu ovšem
začasté jejich vlastních zbraní. Konservativní nálada širokých
vrstev stála přirozené proti novým myšlenkám; proti snaze mon
archie po moderním státu soustředěném bránily se s větším nebomenšímúsilímskupinystacočské.| Středověkámyšlenkavrchní
vlády nad křesťanským světem vystoupila náhlým sesilenim moci
Habsburské opět do popředí dějin a způsobila dlouhé zápasy, které
zadržely účinně také hospodářský vývoj moderní Evropy, sesilivše
militarisnu na úkor výrobní činnosti. Proti racionalistické náladě,
vzmáhající se ve vyšší společnosti a v církvi, vznikla mocná reakce,
která postavila otázku náboženskou opět do popředí, probudila k ži
votu nové, svěží organisace církevní a vrátila sílu církvi staré. Tím.
zadržen byl na dlouhou dobu další rozvoj osvětných proudů. Tyto
různé konflikty mezi staršími a novými ideami naplňují první část
novodobých dějin různotvarným zápasem.



Renaissanění Italie.

Ze všech krajů evropských středověká /talie měla největší
podil na vzniku moderního života. Uživajíc šťastné polohy země
pisné a bohatého dědictví starověku. zajistila si nejdříve svéráznou
vzdělanost hmotnou i duchovní, která překlenula záhy propasti
středověkého kastovnictví. V Italii mizí v pozdějším středověku
skoro úplně hráz mezi světem městským a feudálním, jinde tak
přikrá; šlechta má v městech paláce a tvrze, měšťanstvo četné
velkostatky venkovské, obě třídy splývají namnoze v jednotnémvyššímpatriciátu.© Selskéobyvatelstvobylonanichúplnězá
vislé, užívajíc skoro všude panské půdy se závazkem, odváděti po
lovici nebo více hrubého výtěžku (mezzadria, kolonát), a nemajíc
účasti na vyšším životě kulturním, ve městech soustředěném. Poli
tická moc městských republik vztahovala se nejčastěji i na rozsáhlý
okruh okolního území, tak že se skoro celá střední a severní část
poloostrova rozpadala na městské státečky, podobné soustředěností
moci správní- starověkým obcím hellénským.

Vláda nad levantskou plavbou a soustávné vykořisťování roz
sáhlých kolonií ve východních krajích moře Středozemského uči
nily z přímořských republik Benátek a Janova veliké metropole
obchodní ; dokonalá výroba textilní a jiný průmysl povznesly města
vnitrozemská. Zde vniká počínajíc od 13. století poprvé kapttalism
do průmyslové výroby a mění středověké řemeslo ve větší podnikyskladnické,ustrojenénavývozdociziny.— Kapitalista-obchodník
opatřuje surovinu a stává se zaměstnavatelem četných výrobců
drobných, jejichž tovary pak rozváží. Tak nabylo světového vý
znamu jemné soukenictví ve Florencii, užívající namnoze anglické
vlny, hedvábnictví v Janově, hotovení zlatých brokátů v Lucce.
zbrojiřství v AMliláně.Rozvoj kapitalismu byl pak zvláště podporo
ván okolností, že se italští obchodníci záhy vymanili ze středo
věkého předsudku o hříšnosti úvěru a rozšířili horlivě okruh 00
chodů peněžních, ve starší době jen Židům přenechávaných. Vzni
kaji První bankovní závody a technika úvěru se zdokonaluje stejně
jako spořádané účetnictví dvojité, jehož zásady Luca Paciolo shrnul
r. I494 V první soustavné učebnici. Zlatá měna, ve starším středo
věku vymizelá, oživuje opět v bohatnoučích republikách. Tak
Vlaši stali se v pozdějším středověku vůdčím živlem v hospodář
ském životě evropském. Oni prostředkují mezi východem a zápa
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dem, oživují veliké jarmarkv zaalpské a podporují vznik obchodních
středisk na severu, kde zřizují stálé pobočky a osady s volenými
konsuly. V nizozemském Briigge tvoří první zárodek bursy ob
chodní. obstarávají rozsáhlé peněžm záležitosti cirkve římské a za
sahuji již i do politických příběhů evropských jako věřitelé zaalpskýchmocnářů.© Podnikavíobchodníci.jakoWarcoPolo,vnikají
v daleký východ, plavci, jako Kolumbus a Gabolto, snaží se pro
lomiti hráze středověkého světa a nalézti nové dráhy obchodní.

Podmkavost a vzrůst blahobytu podporovaly také rvchlý rozvoj
dušeční ozdělanosti národní. jež předstihla daleko všeobecnou kul
turu středoevropskou. Již ve stoleti čtrnáctém, v době velikých
básníků Dante a Petrarky, italská svéráznost rozvíjí se v dokonalém
umění národním a současně upomínky na velikou minulost staro
věkou budí nové hnuti /uonanistické, které proti církevnímu ná
zoru středověkému obnovuje ideály antické.

Humanism jevil se především v písemnictví snahou po jasnosti
a krásné forměklassické latiny, neobmezoval se však na pouhé na
podobování starých autorův, nýbrž vedl k novému pojetí životu
vůbec. Plné ocenění vezdejšího bytí lidského (Aumanitas), obdiv
před krásou všeho druhu, otevřené oko pro přírodu. důvěra vc
vlastní sílu a rozum označují humanistickou náladu proti výluč
nému důrazu na život posmrtný. který ovládal vědu vlastního
středověku. Proto nešiřilo se hnutí humanistické ze scholastických
universit, nýbrž bylo pěstováno spíše v soukromých kroužcích, ku
pícich se kolem předních znalců latinské a řecké literatury ; ti stá
vaji se hlavními nositeli nového vzdělání. Přes Alpyšířil se huma
nismus ovšem především jako proud vědecký. výhradně k učencům
se obracející ; v Italii působil však na celou vyšší společnost národní,
přispívaje ke zjemnění společenských mravů a k harmonické výchově
těla i ducha. Zevnějším výrazem jeho stává se nový směr v umění
výtvarném,t. zv. renaissanční sloh, který nastoupil na místo středo
věké gotiky. Nový sloh vznikl jednak snahou, vystihnouti věrně
přírodu a celý zevnější svět, jednak touhou po znovuvzkříšení vzne
šené důstojnosti starověkého umění, jehožto zbytky, zachráněné
z dob předešlého vandalismu, se staly předmětem bezmezné úcty
a sběratelské činnosti. Hlavním střediskem nového vkusu a 'úmění

stala se toskánská Ilorencie, hrající zároveň úlohu Athén i Paříže
patnáctého stoleti.
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Renaissanční vzdělanost italská jevila ovšem vedle skvělých
1 mnohé stimné stránky. Nezřizená slávvchtivost, podněcovaná klas
sickými vzory. spojovala se se shonem po požitku a přepychu za
každou cenu, krvavé zločiny na dráze k moci a lesku staly se zjevem
všedním. podporovány jsouce občanskými zápasy v republikách
a ctižádosti drobných dvorů knižecích. Úpadek mravnosti a lho
stejnost náboženská budí ve vyšší společnosti namnoze náladu skoro
pohanskou. Nevěří se již namnoze v nesmrtelnost duše, ale při tom
vzrůstá pověrčivost, jevici se hlavně věrou v určení osudu prostřed
kem hvězd (astrologie), snahou podrobiti si mvstické síly. živlů
(alchymie) a obavou před čarodějstvím, které teprve tehdy pro
padlo rozsáhlejšímu stíhání od úřadů světských 1 duchovních. Vel
kou vadou vzdělanosti vlašské byla také okolnost, že obmezo
vala se na vyšší kruhy a nezasahovala hlouběji do lidu.

Vyjímajíc tyto stinné stránky renaissance italská znamenala
však značný pokrok všeobecný hlavně tím, že urychlila uvolnění
vědy z pout scholastických autorit a podporovala rozvoj kritického
rozumu i samostatnosti osobní (tudieidualismu ). Zvláště jasně vy
stupuje pokrok ten u některých genialních duchů ohromné všestran
nosti. Takovým byl především Leonardo da Vinci (1452—1510),
výtvarný umělec prvního řádu a zároveň vynálezce -a učenec, jenž
různými pokusydotýkal se problémů, jež teprve nejnovější doba
řeší. Před muži toho druhu počíná příroda otvírat tajemství a krásu
syou, zatím co úsilím jiných smělých duchů staré tradice ustupují
novým kritickým methodám bádání.

Pozoruhodný rozvoj tento zajistil Italii vedoucí úlohu při
vzniku novodobých poměrů. Vzdělání renaissanční a italský mrav
zůstaly v 16. a 17. věku hlavní složkou kulturního pokroku v celé
Evropě západní. Avšak ve světě politickém nebyla poloostrovu
apeninskému tak skvělá úloha určena ; stal se naopak z velké části
kořistí silnějších sousedů a zemí cizím podrobenou. protože živel
vlašský, ač národnostně úplně vyhraněný, nedovedl utvořiti jednot
ného státu národního.

Vrchní moc císařská byla v Italii na konci středověku sotva
dle jména uznávána, poloostrov dělil se na řadu opravdu neod
vislých států menších. V Italii severní největší mocí bvla aristo
kratická republika Benátky, nejskvostnější město tehdejšího světa,
které rozšířilo pozemní svou državu až k Addě, ovládalo úplně moře
Jaderské a bylo prvním státem námořským, opirajícím se především
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o Dalmacii a četné kolonie levantské, tuhé vládě benátského patri
ciátu naprosto porobené. S državou benátskou na pevnině sousedilo
vévodství Wilánské, objimající větší část Lombardie a rozhodující
i v Janově, tehdy rozervaném občanskými spory a ztrátou kolonií
černomořských. Ve střední části poloostrova vynikala vedle státu
církevního především /lorencie, dle jména republika, opravdu však
panství rodu Medici. nejdůležitější středisko nové vzdělanosti
a vkusu. Jižní Italii zaujímalo království Neapolské. Mezi těmito
hlavními státv byla řada útvarů menších buď republik nebo t. zv.
signorii, knižectví vzniklých uchvácením moci od. jednotlivců nebo
z lén císařských.

Hledě ke správě vnitřní, státečky vlašské byly značně pokro
čilé, neboť v nich provedena byla nejprve většina řádů novodobé
správy státní: zrušení feudální polozávislosti šlechtické, stálé úřed
nictvo a policejní řády, péče o hospodářskýrozvoj, vzdělání a umění.
Ze vzájemných stvků jejich vzalo počátek pravidelné zastupování
diplomatické u cizích dvorů. Přes to chyběl státům těm namnoze
pevný podklad pro nedostatečné oprávnění (legitimita) panovni
ckých rodů. Vévoda milánský Sforza vyšinul se na trůn Istí a ná
silim z řad žoldnéřských a podobněi mnohá jiná knížata ; bankéřská
rodina Medici vládla veřejnou mocí jen vlivem svého bohatství
a oporou svých straníků, král neapolský byl pouhým levobočkem
rodu Aragonského a opanoval zemi mocí proti nárokům staršího
rodu Anjou. Většina knížat, majíc proti sobě tajné strany republi
kánské, byla nucena nahrazovati nedostatek legitimity tuhou des
pociíi a zevnějším leskem, což podstatně přispělo k rozvoji umění
renaissančního. Mimo to panovala mezi státečky vzájemná nedů
věra a snaha, rozšířit se na útraty sousedů; to vedlo k častým bojům
národním. Územímzvláště neklidným bvl neurovnanýstát církevní,
spravovaný od ctižádostivých nepotů papežských.

Jiným pramenem neklidu bylo vojenství. Staré válečnictví
rvtiřské ustoupilo v Italii záhy šikům námezdných žoldnéřů,v jejich
rukou byla obrana obyvatelstva ostatního, vojenské organisaci úplně
odvyklého. Najímání a vedení rot těch měli samostatní podnikatelé
války (kondottieři), kteří z řemesla válečného dělali finanční spe
kulaci, přecházeli s vybranou věrolomností od pána k pánu a svou
snahou po samostatném významu politickém ohrožovali začasté
státy, jimž sloužili.
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Z těchto příčin chyběla vysoce vzdělanému kraji urovnanost
politická a jen největší píli vynikajících státníků, jako byl florencký
Lorenzo Medici, řečený Welikolepý (7 1492). podařilo se udržovati
poměry zemské dočasně v rovnováze. Po smrti jeho roste však sou
peřství větších států takovou měrou, že cízina nabývá příležitosti
opětně se misiti do italských poměrů. A věc ta stala se svobodě
poloostrova tím osudnější. že národům sousedním zatím se bylo
podařilo soustřediti sílu národní v jednotných mohutných státech.

Francie a Spanělsko v prvním zápasu o Italii.

Pravou protivou městské vzdělanosti vlašské bvly na počátku
nové doby francouzské poměrv. Zde středověký feudalism zachoval
plnou sílu, šlechta zůstala vedoucí třídou národa. Na jejich hradech
především rozvíjel se přepvch a jemnější požadavky životní, roz
kvétalo gotické umění výtvarné a romantická poesie národní; mě
šťanský živel zůstal starosvětsky v sobě uzavřen v okruhu hradeb
a ustupoval uctivě před rvtiřskými pány, ovládajícími naprosto pod
daný venkov. Přes tuto místní všemohoucnost feudálního živlu
Francie záhy se stala jednotným státem národním úsilnou činností
panovnické dynastie.

Dlouným bojem proti Anglii a postupným spojovánim odumře
lých lén vévodských ve vlastním držení koruna vybudovala národní
jednotu a dovedla si za králů Karla WII. (1422—1463) a Ludvíka
XI. (1463—1483) zajistiti rozhodující moc v národě, aniž v zá
kladu otřásla středověkými řády společenskými. Šlechtu připoutala
si především výnosnými hodnostmi. pensemi z milosti a placenou
službou vojenskou. Ve Francii vznikl právě první počátek stálého
vojska v řadě těžce oděných, rytiřských kompagnií, kdežto podobné
pokusyo zřízení stálých sborů pěchoty minuly se s úspěchem. takže
větší část pěšího lidu v cizině, hlavně ve Švýcarsku, bývala nají
mána. Zvýšený výdaj koruna se svolením šlechty uhradila zavede
ním první pravidelné daně přímé (taille), která obtížila však pouze
bedra lidu venkovského a měst, ježto vyšší stavy byly ji prosty.

K těm náleželo vedle šlechty duchovenstvo, závislé na králi
a dvoru hlavně proto, že v době koncilu Basilejského francouzská
vláda přes odpor papežův osvojila si právo, obsazovati samostatné
vyšší duchovní beneficia. Jakýsi přechod mezi privilegovanými
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stavy nejvyššími a poplatným lidem tvořilo soudní a finanční úřed
metvo královské, které. ač pocházelo většinou ze třetího stavu, bvlo
opravdu zvláštní kastou (noblesse de robe). Těsilo se četným vý
sadám značné samostatnosti i proti králi samému, ježto kupovalo své
úřady na doživotí. Nejvyšší misto mezi úřady těmi zaujímaly parla
menty, vrchní dvory soudní, ustavené v hlavních městech říše, které
nabyly politického významu zvláště tim, že zapisovaly též královská
nařízení a zákony do svých register a mohly o jejich změnu žádati.
Zvláště pařížský parlament vykonával horlivě právo to. často
k značnému nepohodli dvora královského.

Hlavní snahou králů bylo, aby zabránili vzniku pravidelného
sněmu ústředního, který by spojoval stavy proti koruně a zajišťoval

váno ani občasné shromáždění generální tří stavů říše, a panovníci
francouzští vládli skoro neobmezené prostředkem státní radv (con
seil), skládající se z princů, některých velmozů světských i duchov
ních a právnický vzdělaných sekretářů s kancléřem v čele. Rozdě
lení ústřední správy na jednotlivá ministerstva však ještě nebylo
a nezávislost místního úřednictva zůstala značná, tak že vykonání
rozkazů královských v. jednotlivostech nebývalo vždy snadné
a rychlé.

Říše zůstávala rozdělena na historické kraje pod vojenskou
správou šlechtických gouvernérů ; některé z provincií těch, hlavně
pohraniční, zachovaly si krajské sněmy a právo samostatně spravo
vati daně, jiné, hlavně ve středu země ležící, podléhaly dokonaleji
moci královské a byly daněmi více obtíženy. Právo v zemi nebylo
jednotné; na jihu platilo právo římské, v severních částech různé
zvykové řády (coutumes).

Dvůr královský, soustřeďující mnoho šlechtv, byl četný a ná
kladný, neměl však ještě stálé residence, nýbrž putoval od hradu
ke hradu, užívaje tak přirozeného bohatství korunních statků.

V hospodářském ohledu zachovával si ecnkoz' francouzský svůj
středověký, namnozechudobný ráz, zotavoval se však postupně
z pohrom války stoleté. V kraji stály ještě veliké hvozdy a močály.
Většina selského obvvatelstva byla osobně svobodna, ale podrobena
feudálním soudůma žila z dědičného nájmu panských statků, platíc
značné dávky. V některých krajích zachovalo se však ještě..tuhé
nevolnictví s odůmrti. Města se svým zřízením cechovním, podleha
jicím dozoru královských zástupců, a s obmezeným obchodem, měla
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namnoze jen místní význam. Chybi podnikavost ve větším slohu:
velkoobchodníci. jako Jacgnes Coeur, jenž stal se finančním mumistremKarlaVII.,byliřídkou.výjimkou.© Silnicenalezaly
v úpadku. plavba po řekách zůstávala v rukou. plaveckých cechů
a obtižena četnými mýty. Každá provincie tvořila samostatný svět
hospodářský, ohražujic se clem a četnými zákazv vývozu plodin
proti sousedním okresům. Naždý přístav a obchodní město měly sve
zvláštní řády a výsady. národohospodářské zájmy celku nebyly ještě
pochopovány. Mezinárodní obchodní význam měla jen soukenická
Industrie v městech severních: pohraniční provincie vyvážely na
mnoze obilí, sůl. víno a olej. Dovoz lepších tovarů z ciziny, hlavně
z Italie a Nizozemí, byl značný, a panovníci bvli úvěrem odkázání
namnoze ještě na vlašské banky.

Král Ludvík XI. snažil se povznésti hospodářství zemské. Pod
poroval rozvoj velkých jarmarků v Lvonu, kde vznikla četná kolonie
cizinecká, důležitá pro obchodní stvk sItalii i Německem. V Toursu
snažil se založiti průmysl hedvábnický, v normanských městech
podporoval soukenictví, ohrožené již anglickým dovozem. Počátek
pravidelného poštovnictví ve Irancii sahá až do jeho dob.

Při úsilné snaze, věnované vnitřní správě, nebyla však ko
runou opomíjena expansivní politika zevnější.

Ludvík XI. pomýšlel především na získání celého dědictví
burgundského, hlavně na bohaté Nizozemí. Jeho nástupce Narel
VIII. (1483—1498) obrátil zrak k Ztalii, pokládaje se za dědice
práv rodu Anjou ke království neapolskému. [sa ducha dobrodruž
ného spojoval s nárokem tím do budoucna další plány boje proti
Turkům a dobytí východu. Nesvornost knížat italských otevřela mu
cestu na poloostrov a roku 1494 překročil rvtiřský voj francouzský
Alpy. Skoro bez boje protáhl Karel VIII. Italii a zmocnil se Vea
pole. Tažením jeho počal úpadek národní svobody italské a dlouhé
boje cizincův o bohatý kraj. Došlo sice ke koalici státečků vlašských
proti Francouzům a Karel VIÍIÍ. byl donucen opět k ústupu, ale
francouzská politika dostala jeho podnikem pevný směr a snahu,
zajistiti si převahu v Italii. Neboť následující panovník Ludcík XIT.
Orleanský (1498—1514) sesilil ji nárokem na vévodství Milánské,
jsa po přeslici potomkem bývalého vévodského rodu Visconti. K za
jištění úspěchu snažil se však získati spojenectví mocného souseda,
jenž rovněž lačným okem hleděl na rozervanou Italii. Byl to král
španělský.
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Manželstvím Ferdinanda Aragonského s Isabellou Kastilskou
bvl národ španělský spojen poprvé pod jednotnou vládou; dobytím
Granady (1492) bylo zároveň dokončeno dilo znovudobvtí polo
ostrova proti Maurům. Boj tento byl více než půl tisíce let spojoval
všechny národní síly, korunu, šlechtu, rvtiřské řády, duchovenstvo
i města; Španělsku dal národní ráz bojovností a křesťanského nad
šení. Po skončení zápasu zůstal královské moci úkol, aby dále udr
žela toto spojení vítězných sil národních.

Bořeníimtvrzí zbojnických a bezohlednou spravedlností obme
zila Isabella svévoli grandů kastilských a zastavila krvavé vnitřní
války feudální. Získav koruně velinistrovství tří nejbohatších řádů
rvtiřských. král Ferdinand připoutal k ní i šlechtu, toužící po vý
nosných důstojenstvích řádových. Moc sněmů (cortes) byla sesla
bena. městům vnucení královští rychtáři (corregidores) a městské
milice, dotud samostatné, spojenv pod dozorem korunv ve velké
bratrstvo (santa hermandad). jež vykonávalo dozor policejní
v okruhu měst a stalo se zárukou klidu na venkově ještě dosti di
vokém. Soudnictví soustředěno ve dvou nejvyšších dvorech (au
dicncia) a ústřední správa přešla hlavnědo rukou právníků (letra
dos) na králi úplně závislých.

Také církevní poměry přispěly k sesílení královské moci. Pa
pež. který udělil Ferdinandovi titul krále Katolického, povolil roku
1482 španělské koruně t. zv. právo supplikace, což bylo opravdu
právem obsazovati stolce biskupské a opatské. Vyšší duchovenstvo
přišlo v úplnou závislost na dvoru, církevní život tím však neutrpěl.
Hlavní rádce Isabellin, kardinál Jůnenes, snažil se povznésti pokle
slou úroveň duchovenstva péčí o povznesení studia bohoslovního
(zřízena nová universita v Alcale), podporou humanismu a přisnou
opravou kázně v klášteřích.

Duchovní moc koruny zvýšena byla táké inguisicí. Četné se
mitské obvvatelstvo původu židovského a maurského, pozůstalé ve
všech skoro částech říše, bylo v kraji poměrně řídce osídleném stá
lým nebezpečím národním, hlavně proto, že tito Moriskové z donu
cení ke křesťanství přestoupivší namnoze tajně se združovali a po
převratu toužili. K udržení dozoru nad nimi byla stará inguisice
biskupská roku 1481 zvláštním způsobem znova organisována, ge
nerálnímu inguisitorovi. jmenovanému králem, podřízena a četnými
právy nadána. Ji připadla pak především péče o čistotu víry vůbec
a soudyjejí staly se národní zvláštností poloostrova. na niž lid Špa
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nělský mnoho si zakládal, a která přispěla značné ke kulturní uza
vřenosti země.

Sesilená moc královská ukázala záhy značnou rozpinavost na
venek, tím spíše, že dobrodružný živel španělský po ukončení válekmaurskýchnepokrvtějeviltouhuponovýchvýbojích.© Snahapo
soupeření s Portugalskem v námořních podnicích vedla roku 1492
k výpravě Kolumbogcěa k odkryti Nogcélo sečta, kde zahájena byla
rychle kolonisační činnost. Jiný proud expanse španělské obrá
til se současně na západ do Italie, kam rodu Aragonskému cestá
byla otevřena jednak držením Sardinie i Sicilie, jednak starými
nároky na království Neapolské. Ferdinand Katolický nehodlal
ponechati panství toho [Francouzům a rivalita španělsko-francouz
ská, ohlášená již dříve spory o hranici pyrenejskou. přenesla se
1 na Italii.

Nejprve byla však srážka zadržena smlouvou. Roku 1500 Lud
vík XII. a Ferdinand se dohodli tajně o výboj a rozdělení Nea
polska; Francii bylo v úmluvě také Milánsko zajištěno. Věc pro
vedla se rychle bez značného odporu rozervané Italic a cizí panství
počíná současně na severní i jižní části poloostrova. Mezi spojenci
došlo však záhv ke sporu a bojům. V letech I502—1510 stala se
Italie jevištěm četných srážek, ve kterých vedle Francie a Španělska
také podnikavý císař Marmilian I., bojovný papež Julius II.,
vojska Še'ýcarská a italské mocnosti s Benátskou republikou v čele
měly účast. Vzájemné poměry stran měnily se při tom ustavičně;
brzy utvořil papež velikou ligu proti. Benátčanům. brzy spojil Be
nátčany, Španěly a císaře proti Francii. Bojovalo se také zbraní
církevní. Francouzové svolali proti papežovi roku I507 církevní
koncil do Pisv, Julius II. zatratil schůzi tu a svolal proti ni do
Říma koncil lateránský.

Značný význam měly dlouhé boje pro vývoj válečnictví. Jen
Francie kladla ještě hlavní důraz na těžkou jizdu rvtiřskou : u ostat
ních mocností počíná hráti hlavní úlohu pěchota podepřená dělo
střelectvem. Pevným výcvikem vynikala zvláště infanterie španělska
a žoldnéři švýcarští, bojující ve velkých sevřených šicích a ozbro
jení z dvou třetin dlouhou pikou, ostatně pak novou zbraní palnou.
Spoléhajíce na svůj vojenský význam Svýcaři vystoupili tehdy po
prvé a naposledy samostatně ve veliké politice, zmocnivše se proti
Francouzům vévodství Milánského. Avšak panství jejich skončilo
rychle, když nový panovník francouzský František I. (1514—1547)
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porazil výzvu kantonů roku 1515 u Warignana a z lombardské ro
viny vyhnal. Po té vystupují Švýcaři z pravidla opět jen ve službách
cizích, nejvice francouzských.

Dlouhé války na půdě italské staly se ovšem kletbou blahobvtu
a měly za následek hospodářské poklesnutt poloostrova. V uměle
ckem ohledu bvla však právě tato léta vyvrcholením snah renais
sančních, jejichž střediskemse stal papežský Řím, odcizivší se úplně
středověkému názoru. Rázný Julius II. (1503—1313). více vojín
nežli kněz, který železnou rukou upevnil moc papežskou v území
cirkevním a utvořil poprvé z volné skupiny lén a republik jednotný
stát papežský, byl nadšeným přívržencem renaissančního lesku. On
i jeho nástupce Le X. z rodu Wedici (1513—1523) pokládali pod
poru umění za přední úkol hlavy církve a soustřeďovali ve Vatikáně
geniální muže z celé Italie. V jejich službách vvnikli tehdy vedle
mnoha menších duchů Michel Angelo Buonarotli, ve své všestran
nosti a hloubce nedostižný, Rafael Santi, v mladém věku zesnulý,
a Bramante.stavitel nového velechrámu Svatého Petra. Literární
humanism prožival tehdy v Italii dobu svého posledního lesku : čelní
jeho zástupcové, jako latinista Bermbo,stali se členy kollegia kardi
nálského. Nejslavnější lyrická básnířka, Vittoria Collona, byla dce
rou předního rodu římského.

Také jiné dvorv italské dosáhly na počátku I6. věku vrcholu
uměleckého lesku. zvláště Estenský dvůr ve Ferráře, kde působil ©
slavný básník epický Ariosto, který ve svém »Zuřivém Rolandovi«
spojil dokonale hladkou formu renaissanční se středověkou roman
tikou. Také umění dramatické se povzneslo pomocí vzorů klas
sických.

Bývalé středisko duševního života italského, Florcncic. počala
ovšem v doběté již poklesati. Tam došlo v létech 1494—1497 k náhlé
reakci proti pohanskému duchu nového vzdělání a proti panství
rodu Medici, pod vedením prorockého dominikánaJeronýma Saz 0
narolly, který se stal zfanatisováním širokých kruhů dočasným| pá
nemrepubliky a chtěl Florencii učiniti městem božím dle mnišských
ideálů. Stal se však záhy oběti stranv protivné a vlastní vášnivosti;
Florencie pak, pokusivší se za několik let o znovuzřízení republikán
ských řádů, vrátila se opět pod panství medicejské, aniž již do
sáhla předešlého významu kulturního.

Jediným velikým zjevem jejím byl tehdy státní sekretář Mi
koláš Machiacelli, zakladatel moderní státovědy. Ve středověku
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spočivala nauka o státu částečně na biblickém názoru o řádu spo
lečenském a částečné na pouhém opakování nauk „Aristotelových
bez ohledu k životu skutečnému. Machiavelli první sáhl do zásoby
vlastní zkušenosti a pozoroval veřejný život kolem vířící. Ačkoli
zůstal v zásadě republikánem, uznal, že duch doby vede ke státu
s neobmezenou moci knižecí. a podal ve svých spisech, hlavně v kni
ze o »Knižeti« (EI principe), první vědecký rozbor absolutní
monarchie. Jsa ovládán přesvědčením. že nutno rozlišovati soukro
mou mravnost od zájmu státního, upustil naprosto od křesťanských
požadavků v politice a doporučoval k dosažení státního účelu pro
středky veškeré i násilné. Tvto názory padly u mnohých vládců
16. věku na úrodnou půdu a proto Machiavelli byl vyhlašován za
hlavního škůdce veřejné mravnosti: mluvilo se o machiavellismu
jako o souhrnu zásad bezohlednosti a zločinu ve službách moci.
V pravdě však geniální Iflorenčan podal pouze vystižně ducha své
doby, zůstávaje dobrým občanem a nadšencem pro pokrok obecný.
Proto káral ostře zlořády své vlasti, všeobecnou nemravnost a ne
dostatek veřejné obětavosti, jež se jevila především v chabosti vlaš
ského vojenství. Dle antických vzorů snažil se v rodné republice
organisovati nové legie a snil o sjednocení živlu vlašského pod ve
dením silné ruky. Ale volání jeho nedoznalo ohlasu v činech a Italie
zůstala roztříštěnou kořistí velkých mocnosti sousedních, u nichž
zásada jednotného státu monarchického byla provedena.

Dlouhé boje v Italii byly sice roku 1516 skončeny mirem, který
ponechal Neapolsko v rukou španělských a Alilánsko králi fran
couzskému. Ale mír ten znamenal pouze krátké přerušení rivality,
která brzy vypukla zdvojenou silou, když nároky španělské nalezly
novou oporu ve veleříši habsburské.

Německá říše za Maxmiliána I.

Stejně jako Italie ani Německo nemělo na sklonku středověku
jednotné správystátní.

Moc císařská poklesla hluboko, celistvost říše byla beztrestně
porušována v Prusku oc Poláků, v zemích rakouských od Uhrů;
jednota švýcarská stala se skoro naprosto neodvislou. V Němcích
panovaly sváry mezi knížaty, městy a drobným rytiřstvem říšským,
častými bitkami místními trpěla bezpečnost. Proto ozývalo se stále
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silněji volání po opravě veřejných řádů zajištěním míru zemského
a zřízením silného soudu komorního, který by řešil spory mezí stavy
říšskými. Prospěch národní žádal zajištění silné moci ústřední. ale
veškeré pokusy v tomto směru tříštily se o soupeřství mezi knížaty
a císařem. Nnižata, hlavně kurfirstové, přála si, aby vedení říše zů
stalo 1 po opravě hlavně v jejich rukou a abv změna nesloužila jen
ku povznesení moci koruny. K tomu však císař nechtěl podati ruky.

Bedřich III. Habsburský (1439—93) byl váhavý muž, který
ani ve svrchovaném rozvratu věcí nerozvinoval opravdové činnosti,
ale s tuhou houževnatosti udržoval aspoň dle jména i taková práva
cisařská, jichž nemohl opravdu vykonávati. V državách svých byl
velice stísněn, ježto uherský Afatyáš Korvín opanoval Rakousy Dolní
a vytiskl habsburskou moc 1 z Vídně. Snažil se tedy Bedřich III.
aspoň budoucnost rodu zajistiti obratnou politikou sňatků.

Podařilo se mu pro nejstaršího svna Waxmilána ziskati s rukou
Marie, dcery po vévodovi Karlovi Smělém (+ 1477), svobodné hrab
ství Burgudské a državy mzozemské, průmyslový kraj plný kvetou
cích měst, s jejichž bohatstvím a obchodním významem jen Italie se
mohla měřiti. Zvláště Flandersko a Brabant vynikaly tehdy rozsáh
lým průmyslem textilním i přepychovým, stejně jako bujným bla
hobytem městského patriciátu a rozkvětem umění výtvarného. Zvlá
ště maliřství, uvedené na dráhu pokroku v 15. věku slavným Janem
z Evcku, těšilo se světové slávě, tím spíše, že města nizozemská,
hlavně Briigge, byla tržištěm, kde sbíhaly se obchodní dráhy celé
Evropy, a kde mnoho cizinců procházelo. Dynastie habsburská na
byla držením krajů těch neocenitelného rozšíření své moci.

Maxmilián byl sice po brzké smrti své choti od neodvislých
měst flanderských skoro vytlačen z poručenství nad synem a dě
dicem země Filipem, ale bohaté dědictví zůstalo rodu zajištěno
a stavové říští zvolili Maxmiliána roku 1486 za krále římského,
očekávajíce od něho ráznější činnost v opravě říše. V následují
cích létech zlepšilo se pak postavení rodu Habsburského také
tím, že nabyl opory ve švábském spolku, uzavřeném od některých
knížat a měst jihoněmeckých k společné obraně, a že smrti
Matyáše Uherského dosáhl opět Dolních Rakous. Maxmilián uchá
zel se tehdy také o korunu uherskou, ustoupil však králi českému
Vladislavovi za cenu výhodných smluv dědických. Roku 1493 ze
mřel starý Bedřich ITI. a syn jeho stal se hlavou rodu i říše.
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Ma-emilián I. byl svou horečně činnou povahou pravým opakem
otcovým. Jsa neunavný v lovu a rytířských hrách, jevil ochotnický
zájem o umění a řemesla, pouštěl se do všech zápletek evropské
politiky, spojuje dobrodružnou odvahu se značnou vypočitavosti.
Osobnim stvkem se všemi stavy stal se osobou velmi populární,
k čemuž přispívala četná umělecká díla, jako ohromný náhrobek
v dvorní kapli inšprucké, od předních kovolitců německých zhoto
vený. nebo četné dřevoryty, sloužící oslavě dobrodružství králových
a cti rodu habsburského. Vynikající umělci výtvarní. jako malíři
Albrecht Diirer a Jan Burkmaier, nebo sochař Petr Wischer, byl
v Maxmiliánových službách, četní kronikáři psali dějiny jeho rodu.
Finanční tíseň, s niž Maxmilián zápasil po celý život, působila ovšem
často ostrý rozdíl mezi velikými nároky a skutečnosti, tak že mnohe
podniky zůstaly pro nedostatek prostředků nedokončenv.

Vříšské politice bvlo snahou Maxmiliánovou, aby sesilil svoji
moc a upravil poměry ve smyslu nového ducha silné monarchie.
Proti tomu stavěli se však stále kurfirstové, vedení jsouce rázným
arcibiskupem Mohučským, Bertholdem Henneberku, snažícím
se provésti soustředění říšské vlády v rukou knížecí oligarchic. Po
třeba peněz na zahraniční podniky nutila císaře k ústupkům. Na
říšském sněmé ve Wormsu roku 1495 stavové povolili mu sice vše
obecnou daň, která měla v celé říši dle farností býti sbírána (der
gcmeine Pfennig), ale podrobili jeji užití své kontrole a vymohli.
že k zachování věčného miru zemského (Landfried) byl sestaven
říšský soud komorní (Reichskammergericht), jehož 16 přísedících
bylo jmenováno od stavů a pouze předsednictvo od císaře. Ale no
voty potkaly se jen z části s úspěchem. Všeobecná daň scházela se
nedostatečně a nový říšský soud nemohl si ihned zjednati vážnosti.
Hlavně Švýcaři odpírali podrobiti se daní i soudu a bezúspěšný boj,
který císař s nimi svedl roku 1499, zajistil jen skutečnouneodvislost
jednoty na říši. Jiné nezdary zahraniční politiky Maxmiliánovy se
stlily sebevědomí kurfirstů tak, že Vnutili mu jako poboční vládu
dvacitičlenný výbor stavovský, zvaný říšským regimentem, který
měl spolurozhodovati o všech důležitějších otázkách. Zdálo se tehdy,
že nové soustředění Německa bude provedeno na základě stavov
ském.

Než pro nepatrný zájem jednotlivých knižat o otázky celku re
giment rozešel se záhy a po smrti Bertholda Mohučského (1507)
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opravné snahy ustoupily vůbec do pozadi. Na místě všeobecné daně
říšské následují opět jen určité příspěvky jednotlivých territorn na
základě t. zv. matriky říšské a soud komorní nabýval jen zvolna
většího vlivu. Samospráva jednotlivých části říše byla sesilena,
když r. 1312 došlo k rozdělení Německa na deset krajů, v nichž vý
borv stavovské měly pod vedením nejvvššího Krajského svépomoc
ným způsobem chrániti míru a prováděti rozsudky komorní. České
a švýcarské země nebvly pojaty v to rozdělení.

Tak zmizela naděje na pevné soustředění správy říšské dle vzo
rů států západních a jednotlivým ferritoriím zůstala skoro veškera
práva samostatných státečků. Zvláště ve větších knižectvích rozvíjel
se pak svérázný, ale jen na místní zájmy obmezený život veřejný,
jevící se hlavně zápasem mezi šlechtou a vládnoucími knižaty, kteří
se snažili sesiliti svoji zeměpanskou moc na újmu stavů a zřizo
vali pravidelnou správu úřednickou. Rozhodujícím ořgánem ústřed
nim v otázkách společných celému Německu zůstal jen říšský sněm,
svolávaný v delších přestávkách. který vázal císaře skoro ve všem
svým liknavým rozhodováním.

Proto péče Maxmiliánova obracela se v pozdější době přede
vším k upevnění moci v državách vlastních, kde se snažil, stejně
jako ostatní knižata říšská, sesiliti zeměpanskou správu novou orga
nisací své dvorské rady. Při tom pokračoval v dobrodružné politice
zahraniční, zajišťoval svatebníimi a dědickými smlouvami rodu svému
nároky na korunu uherskou a českou, zasahoval do sporů italských,
válčil s Francii a republikou Benátskou a přijal bez papežské koru
novace titul císařský. Finanční nesnáze stihaly ho však stále a nu
tily často, aby se pokořoval před bohatým měšťanstvem jihoněme
ckým, jehož úvěru stále měl zapotřebí.

Válečné podniky Maxmiliánovy nabyly však značné důležitosti
pro vývoj vojenství v Německu. Vlastní říšské vojsko sice nevzniklo
a prostředky jednotlivých knížat nestačily ještě na udržování vět
ších sborů stálých. Za to však utvořily se pod císařovou ochranou
svobodné sbory žoldnéřské t. zv. landsknechtů, organisované dle
vzoru švýcarského. avšak s vlastními řády, které se najimaly pro
řemeslo válečné doma i v cizině. Později se vyvinulo i námezdné jez
dectvo t. zv. rejtharů a Německo stalo se tak důležitou zásobárnou
vojenské sily. pro státy sousední, ač samo postrádalo řádné organi
sace k obraně říšské,
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Hospodářské a sociální poměry německé.

Přes neutěšené poměrv politické rozvíjel se na počátku 16. věku
v říši německé čilý ruch hospodářský, a to především v sněstech.

(Ovšem nejméně na severu. /anscaté zachovával sice ještě v
obchodu severoevropském postavení vynikající, ale vlastní podklad
jejich moci. výlučná vláda na moři Baltickém a Sevemim. hroutil
se neodvratně vznikající konkurenci nizozemskou a anglickou. Zá
roveň pak sousední říše, dotud od hansy obchodně vykořisťované,
jako Rusko, Anglie, země skandinávské s Dánskem, emancipo
valy se postupným vzrůstem hospodářského sebevědomí a sesilo
váníim státní moci zvolna od německé nadvlády obchodní. Staré vý
sadv odnimají se hansceatům na různých místech a města jeji pro
testuji marně proti tomu.

Za to však stoupal v téže době tím zřejměji blahobyt a mezi
národní význam měst /ihoněmeckých. Jejich obchod rozvinul se ve
středověku hlavně dle vzorů vlašských na základě hospodářského
stvku s Italii; na počátku 16. věku však některé firmy jihoněmecké
počínají podnikavostí a velikosti závodníhokapitálu předstihovati
své vlašské mistry. Sila jejich byla namnoze založena na okol
nosti, že za štíťem jednotného domu obchodního stávala celá řada
patriciů, sdružených dočasně v tichou společnost s určitým jměním
závodním. Vedoucí osoby jevily pak smělou podnikavost, starším
středověkým poměrům neznámou, vyhledávajíce stále nových cest
k neobyčejným ziskům. Vedle starých cest obchodních přes Alpy
a podél Rýna rozšiřují pomocí Maxmiliána I. obchody své do zemí
uherských, hledají na trzích v Lipsku a dlagdeburku styk seslo
vanským východem, zřizují stálé kontroly v Nizozemí a na nových
trzích v Lissabonu a Seville, kde'nabývají rychle účasti ná obchodu
indickém a americkém. Od německých a sousedních knížat nají
mají doly a zvyšují rvchle jejich výtěžky zaváděním technických
pokroků a kutáním ve' větších rozměrech, nežli je mohla rozvinouti
starší řemeslná organisace hornická. Obchod s drahými kovy při
vedl mnohé z domů také k peněžnictví a úvěrním stykům s různými
dvory, hlavně pak s císařem.

Nejznámějším z jihoněmeckých podniků byl augšpurský
dům Fuggerů, který hlavně za vedení Jakuba Fuggera (% 1526)
nabyl světového významu. Obchod se zbožím benátským, pod
niky hornické v Tyrolsku a Uhrách, úvěrní prostředkóvání
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mezi Římem a německým duchovenstvem, půjčky dvoru. císař
skému tvořily okruh všestranné činnosti této firmy, stejně jako
vývoz německých tovarů do Nizozemí a účast na novém oceanském
obchodu koloniálním. Roku 1505 berou Wuggerové již hlavní zisk
z indických importů portugalských a brzy potom kapitalisují hor
nické podniky španělské na ostrovech Antillských. Při všestrannosti
té bylo přirozené, že jmění podnikavé firmy stoupalo rychle a předstihloveškerézjevysoučasnéhokapitalismu.© Vedlenímělvšak
Augšpurk celou řadu obchodních domů podobného rázu, jako bvli
Welserové nebo Hóchstetterové, a podobně, ač v míře menší, i jiná
města jihoněmecká, jako Norimberk, Ulm, Štrasburk, Frankfurt,
Basilej.

U všech zjevů těch pozorujeme nového ducha spekulačního
kapitalismu; dle vzorů italských zdokonaluje se pak v Německu
obchodní účetnictví, přesná kalkulace před podnikem a vzniká
Již 1snaha, podrobiti st hospodářské podmínky soustředěním veškeré
tržby určitého zboží pod jediným vedením. Přichází k pokusům
o ovládnutí trhu v určitém směru prostředkem pevných kruhů, které
chtí monopolistickým způsobem udržovati ceny na určité výši.
Tak pokusilo se několik obchodních domů augšpurských roku 1492
o skoupení veškeré mědi. dodávané na ústřední trh benátský, po
zději dům Hochstetterů učinil podobný pokus s rtutí na trhu ant
werpském.

Obchodní kapitalism jevil již také zřejmou snahu po rozhodu
jícím vlivu v průmyslové výrobě, hlavně šířením skladnických pod
niků. Rozsáhlé plátenictví v Kostnici a barchentnictví, rozkvétajicí
kolem Ulmnua Augšpurku, bylo vesměs v rukou velkých podnika
telů obchodních, kteří v městech a na venkově zaměstnávali na ti
sice domácích výrobců a rozváželi zásoby hotového zbozi na světový
trh: Ve spojení s kapitalistickou podnikavostí roste dovednost tech
mická a vynalézavost překonává tradici starého řemesla. Tak došlo
tehdy ke značnémuzdokonalení v hornictví a kovolitectví; hotovení
děl, pušek a tepané zbroje nalézá nejslavnější středisko v Norim
berku, kde umělecký průmysl rozvíjí se zdárně ve formě skladnické
pod vlivem vlašským a kde došlo roku r509 k sestrojení hodinek
umělých. Jiné středisko železářského průmyslu bylo v Dolním Po
rýnsku. Textilní průmysl činil velké pokroky pomocí nových barviv,
zavedením prvních vtiskovaných vzorků (v Augšpurce I523) a vy
nálezem přádelného kolovratu roku 1530. Kapitalism zdokonalil
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důležitý průmysl papirnický, podporoval krajkářství a umožňoval
také rvchlé rozšíření Guttenberkoca vynálezu knihotisku (1450).
tak důležitého pro duševní vývoj. V některých městech, hlavně
v Basileji a <Intverpách, výroba knih nabývá značného rozměru.
při čemž technická práce tiskařská hned od počátku jest hospodářsky
závislá na obchodním nakladateli.

Rozvoj bohatství v kruzích měšťanských měl značný vliv na
vývoj vzdělanosti a zevnějšího lesku měst. Italský Iumanismšířil se
v kruzích zámožných patriciů, domácí básnictví německé přecházelo
z kruhů šlechtických do měst, kde vznikaly kroužky »muistrůpěvců«.
Umění „renaissanční rozšiřovalo se ve vedoucích městech jihoně
meckých, nový vkus a přepych románský, spojující se s německou
potřebou teplého pohodlí domácího.

V širokých vrstvách obyvatelstva městského tyto pokroky
hospodářské nevzbudily však nikterak nálady spokojené, nýbrž
naopak povážlivé vření sociální. Nový, podnikavý kapitalism vro
rážel starosvětský pořádek výrobní 1i spotřební a stupňoval
značně rozdíl mezi bohatým a chudým, zhoršovaný 1 tím, že
světská nálada zatlačila již zcela do pozadí středověkou odevzda
nost nižších tříd do osudu Bohem určeného a zvýšila touhu po
požitku a bohatství. Kazatelé nepřestávali pak horliti proti úvěru,
a veřejné mínění přičítalo stoupající ceny zboží pouze hříšným
monopolům, které fantasie davu všude tušila. Hlas lidu, nepochopu
jicího nutné změny v poměrech hospodářských, žádal obnovení sta
rých řádů, vykazujicích výrobě a obchodu pevné meze, nespokoje
nost množícího se proletariátu nalézala ve vzrůstu velikých jmění
obchodních určitý terč svého rozhořčení.

Vedle toho povstávaly v městech ještě jiné příčiny sociálního
vření, především rozpor mezi mistry a dělnictvem v řemeslecly
Cechý mistrovské nabyly v mnohých obcích značného vlivu ve sprá
vách obecních a domohly se blahobytu; vládnoucí mistři snažili se
však často, aby dědičně si zajistili výhody, kterých obmezení vý
roby jim poskytovalo. nepřipouštějíce nových mistrů, leda z kruhu
vlastního příbuzenstva. Nákladné kusy mistrovské, veliké taxy při
jimací a jiné překážky činěné cizím nápadníkům mistrovství slou
žily tomuto zlořádu, svobodná živnost stávala se pevným jměéním
úzkého kruhu, který nabýval rovněž kapitalistického rázu. Násled
kem toho vznikla v městech širší třída dělníků na mistrech trvale
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závislých, nemající většinou naděje na samostatnost, ale nabývající
vlivu sdružováním v tovaryšské spolky, namnoze marně zakazo
vané. Ona domáhá se začasté stávkou a bouřlivými výstupy zlepšení
pracovních podmínek a tvoří v městech nepokojnou třídu, přístup
nou všem vlivům demagogickým.

Veškeré tvto soeiální otázky zostřovány bvlv okolností, že ne
bvlo jednotné správy říšské, která by péčí o zájem celku mírnila
příkré rozdily různých tříd. Řídké pokusy v tomto směru učiněné
směřovaly jen k udržení klesajícího řádu středověkého a potkaly
se s úplným neúspěchem, jako usnesení některých sněmů říšských
proti monopolistickýém kruhům a zákaz obchodních společnosti
s vyšším kapitálem závodním než padesáte tisíc zlatých.

Společenský nelad a nespokojenost hlásily se však také na
venkově jak ve vyšších, tak 1 v nižších třídách národa. Zde se vý
robní poměry proti době starší hrubě nezměnily, ale nový duch zvý
šených potřeb životních pronikal sem z měst i ze sousedních zemí
románských a spěl k těžké krisi především v kruzích šlechty, jež
ztratila novým vojenstvím žoldnéřským značně též na významu po
litickém. Zboží šlechtická drobila se postupně a zvýšené potřeby
počaly rychle přesahovati příjmy rytířů, odkázaných na pevně určené
dávky svých poddaných. Šlechtic se zadlužoval, značná část panství
přecházela do rukou zbohatlých měšťanů, čímž se stupňovala vzá
jemná zášť obou stavů, propukající v četnýchbojích vnitřních. Ho
spodářský rozvrat panstva jevil se také v četném počtu loupeživých
rytířů, kteří se stávali metlou obchodu a nutili knižata k. sesilování
správní a policejní moci. Některá část šlechty vrhla se na podniky
zoldnéřské, najimajíc na vlastní účet četv landsknechtů a rejtharů,
přijímajíc z ciziny stálý plat za závazek příští služby verbířské.
Vněkterých krajích pak šlechtičti junkři počínají vraceti se k ho
spodářství, rozšiřujíce půdu ve vlastní režii osévanou a zaklá
dajíce pivovary, ač města s nepřízní na to hleděla. Zvětšování pan
ských dvorců dělo se pak namnoze bez dostatečného ohledu na práva
poddaných nespravedlivým vykupováním selských gruntů (Bauern
legen), větší potřeba pracovní síly na poli vedla k množení robot.

Selský stav, který byl v době vnitřní kolonisace a stanovení
pevných dávek (v I3. a I4. století) zažil léta poměrného blahobytu,
počíná opět poklesati. Neboť rostoucímu počtu obyvatelů stávala se
při extensivním hospodaření půda těsnou a nové daně zeměpanské
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tižily především poddané, stejně jako časté drobné války vnitřní.
V jižním Německu na mys" lidu svůdně působil obraz švýcarské
svobody a temné zkazky © úspěchu selských vojů táborských. Na
mnohých místech propukala již v době Maxmiliána I. nespokojenost
sedláků proti pánům v místních nepokojích.

Vznik světové moci habsburské.

Velmocenské postavení rodu habsburského v době nové bylo
založeno na sňatcích s rodem burgundským a s dynastií španěl
skou. Syn Maxmiliána I. a Marie Burgundské, Filip Slíčný, stal
se dědicem bohatých držav nizozemských i burgundských a man
želství uzavřené roku 1496 s infantkou Johannou otevřelo mu cestu
ke trůnu španělskému. Podporován jsa šlechtou domácí, Filip ujal
se roku 1504, po smrti královny Isabelly, vlády v Kastilsku, zemřel
však již dvě léta potom, zanechav vdovu šílenstvím stíženou, dva
syny a dceru. Starší syn, Karel Habsburský, stal se tak nejbohat
ším dědicem v Evropě. V jeho jméně vládlo se v Nizozemí, državyšeamělskés Neapolskemavzrůstajícímikoloniemizámořskýmispra
voval pro něho otec matčin Ferdinand Katolický, staré země habs
burské v Německu děd po meči, Maxmilián I.

Karel byl vychován v Nisozemí a podléhal s počátku úplně
tamním rádcům a zvykům. Bvl zdraví slabého a vyvíjel se zvolna;
velikou ctižádost, sebevědomí a tvrdošijnou rozhodnost ukázal te
prve- v létech zralosti. Císař Maxmilián snažil se mu pojistiti také
důstojnost císařskou, ale odpor kurfirstů proti volbě nástupce za ži
vota starého cisaře nedopustil toho. Teprve po smrti císařově (1519)
Karel se mohl ucházeti o císařskou korunu, narazil však na sou
peřství francouzského krále Františka I. Mladý, ctižádostivý panov
ník tento poznal nebezpečí, kterým byl pro Francii nový rozsah-vel
moci habsburské. svírající ji se všech stran; proto snažil se. aby
sám dosáhl důstojenství císařského, a jeho poslové rozvinuli u ně
meckých kurfirstů úsilovnou činnost v tomto směru. Oba kandi
dáti bojovali proti sobě prostředkem slibů a úplatků voličských,
takže periěžnický svět, hlavně bankéřský dům Fuggerův, ve voleb
mm jednání značnou hrál úlohu. Vítězem zůstal Kárel Habsburský,
jako císař tohoto jména pátý, a velmocenská převaha domu habs
burského vystoupila tehdy jasně v popředí.
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Spoléhaje se na rozsah svých držav, v nichž slunce nezapadalo,
Karel V snil o uskutečnění zrchní nadalády v křesťanském světě,
jaká bvla ideálem středověku, spojené však s důkladnosti všestranné
moci novodobého vladaře. Zdůrazněním nároků císařských 1 špa
nělských chtěl vytisknouti Francii z Italie a nabýti převahy v Středo
moří. Na nový základ chtěl položiti moc ústřední v Německu a vy
tlačením Turků, ohrožujících državy habsburské, vvkonati úkol dů
stojný hlavy křesťanstva.

Nebezpečí těchto plánů pro rovnováhu evropských států bylo
zjevné, a [rancic, ohrožená v první řadě. postavila se rázně proti
nim. Bojištěm se stala opět Italie, kde počala dlouhá řada válek.
kdvž Karel V. roku 1521 vystoupil s císařským nárokem na vé
vodství Milánské. Ale boj rozšířil se i po jiných krajích. Bojovalo
se v Nizozemí a v Pyrenejích, kde obnoveny byly spory o dědictví
burgundské a o zemi krále navarrského, s Francii spřízněného,
kterou Španělsko již dříve bylo z velké části obsadilo. Plnému uplat
nění habsburské moci v bojích těch překážela velká vzdálenost
jednotlivých panství od sebe a nedostatek jednotné správy. Karel V.
bvl nucen zřizovati teprve pravidelné spojení poštovní mezi svými
zeměmi a narážel stále na nechut jednotlivých států, přispívati ku
potřebám společným.

Francie měla proti tomu výhodu své národní a territoriální
jednotnosti a nalézala oď počátku spojence nejen mezi knížaty vlaš
skými a v Cařihradě. nýbrž i ve vlastních državách habsburských.

Ve Shanělsku vláda Karlova byla nejprve svrchovaně neoblí
benou. Panovník bvl obklopen radou Nizozemců, kteří zemi vyko
řisťovali, zatlačujíce u dvora domácí živel. Španělé obávali se. že
země jejich stane se ve světové politice habsburské podřízenou provincii,nesoucíhlavnítihunovéhoimperialismu.© Nespokojenost
vzrůstala zvláště, kdyz Karel V. po volbě císařské poloostrov chvatně

opustil. Zjevný odpor propukl nejprve v městech. opírajících se
o starou samosprávu a vojenskou organisaci, voláním po obnově
a zachování stavovských práv. V letech 1520—21Idosáhl odboj mě
šťanstva (comuncros) nebezpečných rozměrů a nabyl dočasné pře
vahy na poloostrově, nalézaje opory ve francouzském vpádu do Na
varry. Teprve když se koruně podařilo získati šlechtu proti městům,
byla tato poražena a svobod zbavena. Povstání posloužilo jen k se
síilení moci královské, která hlavně v Kastilsku se stala skoro ne
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obmezenou. Španělské državy zůstaly hlavní oporou veliké politiky
císařovy, ale spokojily se s ni, když Karel V. sám národnímu živlu
Jejich více se přiblížil a španělský mrav si osvojil.

Vté době získala však Francie spojence jiného v německém
Jmutí náboženském, které postavilo velikou část stavů říšských v od
por proti Habsburkům.



ČÁST DRUHÁ.

Počátky reformace.
Racionalistická nálada, šířící se na počátku doby nové po celé

západní Evropě ve vyšších vrstvách i v církvi, zatlačovala základní
názory středověké důrazem kladeným na požadavky a krásu vezdej
šího života. Rozvoj její byl však záhy přerušen jiným prou
dem duševním, reformací, která se stejně obracela proti pokleslému
cirkevnictví jako proti všeobecnému sesvětštění a chtěla obnoviti
důsledně náboženský podklad křesťanského života.

Reformace shodovala se sice v-počátcích svých s novým vzdě
lánim, zastávajíc práva jednotlřuce k samostatné kritice nábožen
ské a odporujíc středověkému universalismu římské církve. Když
však dospěla k nutnosti, aby hledala vlastní pevné řády, vracela se
namnoze ke středověkému hledisku církevnímu. Zvláště kaloinism
obnovil úplně starý ideál theokracie. Zvýšený náboženský zájem
dovedl pak rychle zatlačovati ostatní otázky -do pozadí, jak uká
zalo:se především v Německu, kde kulturní rozvoj jednostranností
náboženských sporů byl na dlouho ochromen.

Hledě k poměrům politickým reformace sesilila na některých
mistech odpor stavovský proti jednotné moci státní, zvláště tam,
kde se šířila z dola proti vůli vládnoucích orgánů, jako v říši
německé, v zemíchčeských a polských, ve Francii nebo' Škotsku.
Jinde, kde byla zavedena shora, jako v Anglii, v zemích skandi
návských nebo v jednotlivých territoriích německých, upevnila
naopak m»0cpanovníků. Rozhodně však- přispěla dokonale k roz
vratu středověké jednoty západního křesťanstva a proto nalezala
vedle Říma hlavního odpůrce v rodu habsburském, snažícím se ob
noviti vrchní moc císařskou nad křesťanským světeni.



Církevní poměry na počátku doby nové.

Veliké koncily 15. století nevvkonaly všeobecně žádané reformy
církve v hlavě i v údech: husitské hnutí, jež ji chtělo činem pro
vésti, bylo zakleto v těsný kruh národní. Neobmezená moc papežská,
které se vyčítala zištnost a rušivé zasahování do správy jednotli
vých biskupství, zvítězila tehdy naď opravnými směry a byla pouze
tam obmezována, kde. jako ve Francii, Anglii a zemích španělských,
silná moc státní zasáhla do církevních otázek. Stížnosti do úpadku
duchovenstva i řádů mnišských potrvaly a nabyly ještě větší po
travy, když profánní nálada i v církvi se šířila a sami papežové
v ovzduší italském církevním úkolům svýmse byli naprosto odcizili.

Římský dvůr oddal se na sklonku I5. věku úplně pěstování hu
manismu a renaissančního umění, zároveň pak byl nepotismem stržen
hluboko do vírů politických. Papežové svěřovali správu církevního
státu svým příbuzným, nepotům, a. snažili se zjednati jim místa
v řadě italských knížat, bez ohledu na boje z toho vznikající. Kolle
gium kardinálů změnilo se v četnou skupinu velmožů vzájemně
soupeřících a k uhrazení stoupajícího nákladu skvělého dvora byli
stále rozmnožován počet kuriálních úřadů, prodávaných za vy
soké sumy. Následkem toho byly též zvyšovány taxy za jmeno
vání a potvrzení k církevním hodnostem, za rozhodnutí ústředních
soudů církevních, výpisovány nové desátky a odpustky, zatím co
dvůr papežský vzbuzoval stoupající pohoršení tím. že mravní roz
volněnost, v Italii všeobecná. u něho vyvrcholila. Hlavně za papeže
dlexandra VI. z rodu Borgia (1492—1503) utonul duchovní ráz
kurie úplně ve víru sesvětštělosti a politických intrik.

Také nástupcové jeho, Juhkus II. a Lev X., věnovali veškero
úsilí bojům italským a uměleckému přepychu svého sídla ;všeobecné
potřeby církvé zůstaly jim věcí cizí. Koncil, který zasedal v letech
I513—15 v Lateránu, sloužil hlavně státnickým účelům a dotkl se
jen nedostatečně hlavních otázek -opravy církevní.

A oprava ta stávala se tim naléhavější, že v průběhu I5. sto
leti náboženské zájmy značně bylystouply zvláště u těch kruhů,
kde zvýšené vzdělání nevedlo k sesvětštění názorů, nýbrž sesililo
snahu po prohloubení víry. Středověká zbožnost viděla v Bohu na
mnoze jen přísného soudce, jehož přízeň nutno sr získati zásluž
nými činy; takové byly posty. almužny; pouti, dary kostelům.



26

a hlavně svátosti. podávané církví jako jediným ústavem spásy. Na
jejich nadpřirozenou moc bylo více spoléháno, než na vnitřní cíténí
náboženské a důsledné žití křesťanské. Scholastická učenost sesilo

vala názor ten jemným rozčleňováním nauky o svátostech. /udii'i
duální nábožnost, založená na vlastním poměru k Bohu, tvořila
ovšem od dávných dob jádro mystiky křesťanské, byla však dlouho
obmezena na kruhy mnišské a počíná teprve na konci středověku
vnikati do širších vrstev, budic touhu po lepší potravě náboženské.
nežli byla podávána způsobem čistě zevnějším od pokleslého ducho
venstva. Vynález Rnihotisku, šířící se z Německa rychle po celé
Evropě, přispěl značně k popularisaci náboženského vzdělání lai
kův, stejně jako zvýšená činnost kazatelská, kterou reforma někte
rých řádů mnišsských v době té byla vzbudila. I v Italii došlo vlivem
některých kazatelů, jako byl Bernardin Sienský nebo Jan Kapistran
a Jeronym Savonarolla, k bouřlivým projevům náboženského vzru
šení celých měst. Tam působila však polopohanská nálada vvšší spo
lečnosti zpravidla nepříznivě na roavoj těchto proudů. Za to měl
humanism úplně opačné účinky za Alpami, kde sesílil značně
zájem na otázkách náboženských a volání po opravě cirkve.

Hnutí humanistické rozšířilo se z Italie záhy do zemí soused
ních, nabylo však z části jiného rázu. Zvýšené studium antických pa
mátek nevniklo do života vyšší společnosti středoevropské tak hlu
boko, aby vedlo ku přímému přejímání starověkých ideálů život
ních; obmezovalo se namnoze jen na učené a školské kruhy. Za
alpští humanisté hleděli novou methodou studia proniknouti přede
vším na vyšších školách a zaváděli tu na místo scholastických sporů
také studium základních bramenů křesťanské nauky, hřavně otců
církevních a Písma svatého-v původním znění. Nejslavnějším zá
stupcem směru 'toho stal se Erasmus Rotterdamský (14607—15306).
učenec světového jména. jehož četné spisy, vynikající klassickou
formou, prošly celou vzdělanou Evropou. Erasmus vydal poprvé
tiskem řecký text Pisma a řadu otců církevních scholastikou zane
dbávaných. tepal v ostrých satirách nevzdělanost duchovenstva,
hlavně mnišského (»Chvála bláznovství«), a kladl důraz na návrat
církve k původní jednoduché důstojnosti. Studium klassické mělo
podle něho vvtříbiti mravní smvsl jednotlivců k vážnějšímu a wni
ternějšímu pojímání náboženství, a snahy ty nalézaly mnoho ohlasu
v kruzích vzdělanců. vzbuzujíce naději, že humanism obrodi cirkev
bez násilného převratu.
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Scholastická učenost a zástupcové starších názorů, hlavně mniši
:žebraví, stavěli se ovšem proti postupu těchto myšlenek. Hlavně na
vysokých školách německých docházelo k častým bojům, z nichž
nejznámější vznikl tím, že roku 1508 přívrženci starého směru v Ko
lině n. Rýnem se snažili znamenitému znalci řečtiny a hebrejstiny

Janocí Rcuchlinocí zabraňovati v studiu hebrejském. Spor se roz
vinul na srážku nových směrů se starými názory vůbec: ostřeji nežh
kdy před tím byly pronášeny staré stižnosti do římského dvora, že
finančně vykořisťuje Německo, nechráněné jednotnou mocí státní.
Zvláště humanisticky vzdělaný rvtiř Oldřich z Hulttenu stihal pal
čivými satirami zlořády svstému papežského a pobizel národní sc
bavědomí německé ku vzepření proti Římu a k opravě rozmařilého
stavu duchovního. Nikdo nepomýšlel však ještě na odstoupení od
jednoty církevní; příčinou opravdového rozkolu staly se teprve
nové náboženské myšlénky., které přinesl Luther.

Vystoupení Lutherovo.

Martin Luther (nar. roku 1483 v Eislebenu) byl professorem
"theologie na nové universitě zesttenberské a členem řádu augusti
niánů, příznivého opravným snahám. Vzděláním, jehož nabyl hlavně
na universitě erfurtské, spojoval scholastickou učenost s novými
vědomostní klassickými, nekladl však na obojí toho důrazu, jako
na osobníotázkynáboženské.Duši jehonaplňovalstrach ospásu.
-Ač se bvl podrobil všem příkrostem mnišské askese. nenabýval
jistotv, že získá milosti přísného soudce, jakým scholastický názor
-činil Boha. Klidu dosáhl teprve hlubším pochopením některých vý
roků sv. Pavla, Augustina a středověkýchmystiků, podle nichž Bůh
nebyl soudcem, nýbrž milostivým otcem, který zahaluje spravedl
nosti svoji hříšníka a zajistil smrtí Kristovou život věčný všem vě
řicím. Účasti na spasném dile Kristově nelze dosíci chabými činy
vlastní, hříchu podrobené síly, nýbrž vnitřní důvěrou v ospravedl
ňující milost.

Z tohoto přesvědčení vznikalo Lutherovi nové pojetí celého
života křesťanského, jehož základem byla trvalá nálada důvěry v
Krista a nikoliv ustavičné ono střídání stavu hříchu a milosti zí
skávané občasným přijímáním svátosti a zevnějšími činy zásluž
nými. Výlučným požadavkem sudjekhioního, vnitřního křesťanství
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Luther postavil se již v odpor proti základům středověké cirkve:
nebyl st toho však dlouho vědom a pronášel názory své klidně v kru
zích akademických. Na širší veřejnost vystoupil teprve sporem 0 ad
pustky.

Ku podpoře svých politických bojů a na stavbu velechrámu sv.
Petra papež Lev X. vypsal roku 1516 podle vzorů předchůdcův roz
sáhlé odpustky. Za plat a určité církevní výkony dosahovalo se od
puštění časných trestů i pro duše v očistci; svobodná volba zpovéd
nika měla zvýšiti oblibu odpustků. Pro větší část Německa bvly od
papeže za určitý obnos pronajaty arcibiskupovi Wohučskému, který
se dělil o část zisku s bankéřským domem Fuggerův, zaplativších za
něho vysoké konfirmační taxv v Římě. V Německu vládla však již
namnoze nálada obchodu odpustkovému nepříznivá. Část knížat.
mezi nimi kurfirst Saský, zakázala hlásání jejich na území svém.
Tím horlhvěji bylo však prováděno v kraji ostatním a hlavně domi
nikán Jan T'etzel vynikal hlučným způsobem prodeje. Marně vyzýval
Luther, rozhořčený tim, že i příslušníci jeho duchovní správy witten
berské přes zákaz kurfirstův chodili do sousedství pro 'odpůstky,
knížata a biskupv, aby pohoršlivý obchod ten vůbec zastavili. Roz
hodl se konečně, .že bude veřejně disputovati o neoprávněnosti té
věci a přibil podle universitního zvyku v říjnu 1517 dlouhou řadu
thesí na dvéře chrámové, kde kladl důraz na pokání jako vnitřní
změnu duše. a na stále trvající milost boží, která nevzniká teprve
zásluhou zevnější nebo svátostí.

Vystoupení Lutherovo vzbudilo všeobecnou pozornost. Jak zá
stupcové kuric papežské v Němcích, tak 1Tetzel sám a doktor Eck,
professor ingolstadtský, těsně spojený -s domem Wuggerův, obořili
se prudce na Luthera, který rozvedl šíře názory své v řadě trak
tátů a postavil se otevřeně proti nárokům autority církevní v otáz
kách víry. Proto jeho odpůrcové vymohli proti němu roku 1518
kanonický process v Římě. Kardinál Kajetánský. Tomáš-de Vio.
vyslaný k říšskému sněmu do Augšpurka, snažil se ovšem osobním
jednáním s Lutherem vše mírně narovnati a žádal na novotářském

mnichovi pouze odvolání hlavních thesí. Ale Luther chtělchtělbýti pře
svědčen z Písma svatého a odvolal se posléze k autoritě všeobecného
koncilu.| Přátelé, kteří se snažili zameziti roztržku, vymohli. na něm—— — ————

pouze, že slíbil dále mlčeti, jestliže také odpůrcové ustanou v po
lemice.



29

To se však nestalo. Roku I519 doktor Eck v Lipsku umluvil
veřejnou disputací o otázkách ospravedlnění s wittenberským žákem
Lutherovým Karlstadtem a přivedl také Luthera k tomu, že se na
ni činně účastnil. Ve sporu takto obnoveném dovršíl Luther svůj
rozpor s církevním názorem. Ač těžce nesl výčitku, že obnovuje
české kacířství, doznal přece, že mnohé z článků Husových, v Kost
nici odsouzených, jsou pravdivé a popřel i závaznou autoritu koncilů.
Cirkev přestala mu býti zevní říšípokřtěných a zůstávala jen nevi
ditelným svazkem opravdových křesťanů, naplněných evangeliem.
Kněžstvu nepřiznával již práva zvláštního stavu, naplněného nad
přirozenou mocí udělování svátostí, nýbrž prohlašoval. že každý
v pravdě věřící jest v přímém spojení s božskou milosti. Proti auto
ritě papeže a koncilu ve věcech vírv postavil původní pramen, Písmo
svaté. Brzy potom poznal Husův traktát »O cirkvi« a vyznal ote
vřeně; že český mistr trpěl za pravdu. V latinských a německých
spisech roku 1320 vydaných. z nichž nejdůležitější bvly »Slovo
k velmožům křesťanským německého národa o opravě křesťan
stva«, »Pojednání o Babylonském zajetí církve« a »O svobodě kře
sťanského člověka«, obrátii se pak k širším třídám národa se smě
lým programmem opravy všech řádů náboženských. žádaje jasně
rozbití universalismu církevního a změnu národního života v duchu

evangelia.
Jeho boj opravdu nalezl stále stoupající ohlas skoro ve všech

třídách národa. Humanisté shodovali se s ním v důrazu na původní
prameny víry ; žák Erasmův, Filip Melanchton (Schwarzerd), povo
laný do Wittenberka k pěstování řečtiny a hebrejštiny, stal se mu
pravou rukou. V Kruzích vzdělaného patriciátu bohatých měst jiho
německých, hlavně v Norimberce, zjednalo mu otevřené vystoupení
pochvalu ; nejslavnější měšťáckýbásník Hans Sachs oslavil ho ver
šem jako »Slavíka wittenberského« ; první umělec výtvarný Albrecht
Důrer hlásil se k němu a čerpal nové motivy z hloubi náboženských
představ. Podobně smýšlela i většina rytířstva říšského, znepřátele
ná s duchovními knížaty; zvláště v Huttenovi národní ráz protiřím
ských snah Lutherových nalézal horlivého zaštánce. I v širokých
třídách lidu šiřil se proti papežský ruch a římský biskup zve se zde
již veřejně neštěstím křesťanstva, Antikristem. ©

Zatim však církevní process proti Lutherovi, zahájený v červnu
1320, byl skončen bullou papežskou, která kaceřujíc mnohé jeho
these, nařizovala spálení spisů; jemu samému pohroženo trestem
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kacířství. neodvolá-li do dvou měsíců. V Lutherovi však již pod
dajnosti nebylo. Postavil se okázale proti autoritě církevní, spáliv
bullu před branami wittenberskými. Jednalo se tedy o to, jak
zachová světská moc v říši v tomto sporu jednotlivce s církví.

První úspěchy německé reformace.

Novýcísař Karel W.zavítal roku 1520 poprvé do říše, aby přijal
v Cáchách korunu. K němu obrátil se papež se žádosti o provedení
rozsudku proti Lutherovi. Karel V. bvl naprosto oddán středověké:
zbožnosti; humanistické snahy a volání po opravě nalézaly u něho

sice ohlasjý, ale nikterak nepřál si rozkolu a vzpourv proti církevní
mu řádu, nýbrž jen mírné opravy. provedené hlavně sesilením státní
moci v církevních otázkách. Drsný duch německý, vanoucí z osob
nosti wittenberského mnicha, protivil se císaři vychovanému v ro
mánském ovzduší, který v Němcích vůbec nikdy nezdomácněl. Poli
tické ohledy na papeže jako možného spojence proti Francii přispěly
pak k tomu, že počal ve svých državách, hlavně v Nisozemí, bullu
papežskou prováděti stíháním Lutherových spojenců a spisů. do
obchodních měst záhy rozšířených.

V Německu samémbyl však vázán souhlasem stavů ; proto svo
lal roku 1521 říšský sněm do Wormsu, kde spolu s úpravou poměrů
správních měla býti vyřízena také náboženská otázka. Luther, jenž
přišel do Wormsus glejtem císařským, bvl vyzván k odvolání svých
novot. Když však odepřel, sněm vynesl nad ním říšský acht a roz
hodl, aby bulla papežova byla provedena. Edikt IFormský znamenal
odsouzení nového směru obojí hlavou křesťanstva, a osoba Luthe
rova zdála se býti ohrožena, že jeho ochránce. saský kurfirst Bedřich
Moudrý, nemaje odvahy veřejně pro něho vystoupiti, přinutil ho
k dočasnému úkrytu na hradě Wartburce.

Záhy se však ukázalo, že Wormský edikt opravdu prováděn
nebude. Císař zabavený válkou v Italii odevzdal svému mladšímu
bratrovi Ferdinandovi správu zemí rakouských a jmenoval ho hla
vou nového regimentu říšského, který měl podle volební smlouvy
vésti vládu v říši za nepřítomnosti panovníkovy. Regiment v jádru
svém nesvorný nenabyl však velké autority a proto záleželo více na
tom, jak se postarají o náboženskou otázku jednotliví stavové říšští
ve svých državách.
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Ae také v tomto kruhu edikt nebvl rázné prováděn. Naopak
někteří, jako kurfirst Saský a několik říšských měst. hlavné
Norimberk, vystupují záhy otevřeně jako stoupenci Luthero
vých novot, které nabývaly v národě stále více půdy, jsouce ši
řeny tiskem1 slovem. Příval letáků a písní proti panství papežskému
rozléval sc po Německu, žáci Lutherovi počali působiti v různých
částech říše, slibujíce nový zlatý věk od vítězství evangeha a setře
sení starých řádů. Za nepřítomnosti Lutherovy došlo ve Witten
berce již ke sňatkům kněžskýma k zavádění kalicha ; mše ztráci svůj
obětní ráz a zároveň se hlásí i bouřlivé proudy kažením obrazů
a rušením klášterů.

Luther, zaměstnaný zatím v ústraní wartburském spisováním
postilly a překladem Písma z řeckého originálu, kterýžto překlad
se stal jk důležitým pro vývoj spisovného jazvka německého, byl
pohnut těmito zjevy, aby vystoupil opět do činnosti veřejné ; r. 1522
byl již zase ve Wittenberce. Jeho snaha nesla se však nyní již ne
pokrytě k tomu, aby vybudoval novou církce cvaneelia, jak proti
vládě papežské. tak proti novotářství příliš rozvratnému. Schválil
manželství kněžské a rušení řeholních slibů, ze svátostí zachoval

jen křest, pokání a svátost oltářní pod oboji způsobou, zavedl něm
činu do bohoslužby, při niž slovo Pisma, kázání a zpěv nabvly hlav
ního významu. Středověká úcta k žebrání, postům a mnišské askesi
mizí před novým ideálem činného a bohabojného života občanského.
Vyšší duchovenstvo stalo se zbytečným a nová církevní organisace
se obmezuje na samostatné obce farní, ustanovujicí svobodně své pa
stýře a pečující o chudinství. Zavádění těchto nových demokratických
řádů náboženských mělo se však po přání Lutherově prováděti bez
okázalé revoluce, prostým opomenutím toho, co s evangelickým
názorem se nesrovnávalo.

Ve způsobu tom nová víra. v nejbližších létech nabyla postupně
převahy v mnohých městech říšských a šířila se také v územích kní
žat, jsouc tu namnoze podporována vyhlídkou na bohaté statky
duchovenstva, od panovníků zabírané a saekulartsované. Vedle
Saska stává se hlavní oporou nové víry Hessensko a také ve vý
chodní části říše šíří se lutherství, když velmistr německých rytířů
Albrecht Braniborský roku 1525 od církve katolické odpadnuv, W+
chodní Prusy učinil světským knížectvím pod lenní moci polskou.

Tyto úspěchy sesilily ovšem na druhé straně odpor proti novo
tám v kruzích staré církvi věrných. Mezi knížaty německými utvo
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rila se pod vedením Habsburků a papežských nunciů zvláštní strana
katolická a v duchovním světě mnozí Inunanisté postavili se proti
reformaci. porušující jednotu církevní. Sám /rasmus podnikl pole
mický zápas s Lutherem, poznávaje jasně, že náboženský spor za
tlačí zájem o vědecký pokrok do pozadí. „Me Luther mohl se již
Opirati o četné humanisty jiné, s rozkolem souhlasicí. Timto roz
štěpením ztratilo hnutí humanistické v Německu. jako samostatný
činitel kulturní, namnoze svůj původní význam, a bvlo spolu stržéno
do proudu náboženských sporů.

Zwingli a sekty novokřtěnců.

Vedle Wittenberka reformace nabyla záhy jiného, důleži
tého střediska ve Svýcarsku. Jednota švýcarská měla na počátku
16. století značný význam politický, čítajíc již 13 míst (kantonů)
s některým počtem poddaných území a spojeneckých krajů. Šťastné
boje zajistily její neodvislost na říši německé, ač nepřervaly star
ších kulturních svazků s německým jihem. Vojenské úspěchy švý
carské pěchoty způsobily, že sousední státy, hlavně Francie. i v miru
uzavíraly trvalé námezdní smlouvy (kapitulace) s kantonv a pře
dákůmplatily značné pense. Tim rostla zámožnost i v horskémkraji
starých kantonů, v jejichž selském obvvatelstvu vojenství mělo
hlavní kořen. V městech obchodním proudemz Italie rozkvétajících
nabyl umanism, hlavně z Bastleje šiřený, přístupu a připravil půdu
reformaci.

Hlavním zástupcem jeho stal se Huldreich Zwingli, narozený
roku 1484 v kraji Svato-Havelském. Na universitách německých
poznal názorv Erasmovy a nabyl přesvědčení o potřebě prohloubení
víry a opravy církevní. Jako kazatel v Einsiedelu a později jako
plebán v bohatém Curychu vystoupil především proti zaprodávánií
zoldnéřské krve do ciziny aproti úpadku mravů s tím. spojenému.
Spisy Lutherovy sesilily v něm starší základ plánů opravných a od
roku I519 počal v Curychu směle vystupovati proti zlořádům staré
církve a papežství, klada důraz na slova evangelia. Jeho názory
zvítězily v městě a od roku.1523 byl zde zaváděn nový reformovaný
řád s přísným mravem a úplně prostou hturgsí. Zwingli předstihl
Luthera důslednějším rozvedením základních myšlének reformač
ních hlavně v otázce svátosti oltářní, o níž tvrdil, že chléb a víno
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znázorňují pouze svmbolicky tělo a krev Páně, kdežto Luther, drže
se slov Písma, hájil skutečné jsoucnosti Kristovy ve svátosti. Proto
dostavily se záhy mezi curyšskými a wittenberskými bohoslovci
vážné neshody a oba proudy nesplvnuly v jeden. Učení Zwingliho
šiřilo se však nejen do sousedních kantonů, nýbrž 1 do měst jiho
německých, která měla četné obchodní styky se Švýcarskem.

Současně zjevovaly se v okruhu říše německé i jiné, radi
kálnější proudy náboženské, hlavně t. zv. sektářství novokřtěnců.
Vznikaly samostatně na různých mistech, čerpajíce sílu svou hlavné

mystických představ starších a ze společenské nespokojenosti
nižších vrstev. Nejznámějším zástupcem jejich v Německu střed
nim stal se bývalý farář Cvikovský, Tomáš Miinser. Z prvu jsa
přívržencem Lutherovým. šel dále. klada výhradný důraz na vni
terní hledání spásv a osobní spojení s Bohem, stejné jako na
uskutečnění božího království na semi. Jen slovo -boží mělo býti
základem veškerého občanského žití. celý život měl býti upraven

podle vzoru apoštolské rovnosti řádem kommunistickým. | Vliv
n

učení táborskéhojevil se též naprostýmzavrhovánímP jahierarchie. Mezi blouznivci těmi bylyrůzné odstíny. Některi chtěli
provésti řád boží bojem proti hříšným vrchnostem a mocným to
hoto světa, jiní pouze passivním neodporováním zlu moci světské.
Všickní byli proti křtění nemluvňat a zaváděli křest dospělých;
proto se jim dostalo názvu novokřtěnců (anabaptistů).

Hnutí nemělo pevného střediska. Jednotlivé skupiny vznikaly
saniostatně z drobných obcí jak v Německu tak i v severních Švý
carech, šiřily se na venkově 1 v nižších třídách městských. Luther,
který zavrhoval myšlenku, aby evangeliem způsoben byl úplný
rozvrat společnosti, a uznával nutnost moci světské, stavěl se sice
proti blouznivému sektářství stejně příkře jako proti starým řádům,
ale nové hnutí nabylo přes to značného rozsahu, když se spojilo
se soctálním vřením, které tehdy v Německu stále vzrůstalo.

Selská válka v Němcích.

Zjevná nespokojenost rozličných stavů se společenskými poměry
byla reformací značně sesílena a vybuchla namnoze hlučným způ
sobem. Nejprve došlo k bouřlivému pozdvižení rytířstva říšského,
v němž nové nauky rychle se ujímaly. Všeobecná nespokojenost
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schudléšlechtvpřiostřilavyvstoupemimLutherovým© přímo
v touhu po zničení nenáviděných bohatých kníšat duchočních. Ry
tiřstvo švábské a porýnské nalezlo odvážného vůdce ve. Franti
škoví ze Sickineen, který sml o úplném převratu v říši na zí
kladě sdružení všech drobných pánů proti knižatům a roku 1522
zahájil dílo útokem na arcibiskupa Trevírského. Zprvu dobylo ry
tiřstvo jím vedené značných úspěchů, ale sousední knižata poznala
rvchle společné nebezpečí a spojila se rovněž. Sickingen byl po
ražen a plány jeho zmařeny. Luther, od něhož rytířstvo čekalo
mravní podporu, postavil se proti povstání, jsa zásadním nepři
telem násilné svépomocí. Nezdařená vzpoura nezastavila nikterak
postupného úpadku rytiřstva říšského. stále vice zastiňovaného
rostoucí mocí knižat větších.

Nebezpečnější bouře dostavila se však s velikým povstáním
selského stazu. Náboženské rozčilení přidružilo se k ostatním pří
činám nespokojenosti na venkově. Prostý lid viděl v nové svobodě
evangelia, vyhlašované reformatory. předzvěst všeobecné svobodyodútiskůpanskýchaslibplnérovnostispolečenské.© Blouznivci,
hlavně z kruhů novokřtěnců, šířili po krajích touhu po zlaté době
božského řádu a apoštolské svobody. V náladě takové malé příčiny
místní stačily ke vznicení velkého požáru. Již roku 1522 přišlo ve
Scábsku k menším rebeliím, na sklonku roku 1524 nabvlo pak
bouřlivé hnutí selského lidu velikého rozsahu a změnilo se v ho
tovou revoluci, šířic se Porýním do Elsasu, I"rancka a Durvnska,
stejně jako směrem východním do Bavor a zemi alpských. Skoro
celý venkov jihoněmecký stál tehdy ve zbrani proti pánům a ži
velní silou překvapil nepřipravené vrchnosti.

Vítězný postup vytvořil též hotové progran:nvy selského hnutí.
Takovým nejznámějším shrnutím požadavků bylo t. zv. deanácte
článků selských ze Švábska šířených, v nichž žádal lid vedle evan
gelia a svobodné volbv farářů také zrušení nových dávek pan
ských a desátků, osobní svobodu a rozsáhlá práva pastvy, honu
a rybolovu v bývalých občinách, šlechtou zaujatých. Vítězný po
stup další stupňoval namnoze tyto požadavky; mluví se o změně
celého zřízení říšského na základě evangelické svobody rolnictva.
Schudli dobrodruzi panští přidávali se k houfům selským, nespo
kojené vrstvy nižší v městech, jako ve Wircpurku nebo v Meminkách,podávalyjimrukuaoteviralybrányměstské.| Proroci
novokřtěnšti, hlavně Tomáš Miinser v Durvnsku, sesilovali fana
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tismem svým hnutí. obnovujice vzpomínku na voje táborské, Při
tom stupňovala se surovost odboje; často docházelo ku pobíjení
šlechtických rodin, plenění a pálení hradů a dvorů. Hrozil na
prostý rozvrat společenský.

Tim byl však probuzen ráznější odpor vyšších stavů. Říšský
regiment zůstal sice nečinným, ale několik knižat sdružilo se o své
újmě a postavili vojsko proti nedisciplinovaným rotám selským.
V květnu 1525 bvli durvnští zbouřencíiu Frankenhausenu poraženi
a Můnzer popraven; současně přišlo ku potlačení bouří v Porýn
sku a ve Švábsku, nejdéle trval odboj v zemích alpských.

Přísné tresty následovaly. Poměry lidu poddanského nezlep
Šily se válkou. nýbrž se spíše zhoršily vzrůstem nedůvěry vrch
ností. Stejně jako před tím sedlák zůstává i v době následující
trpným a bezprávným podkladem ostatní společnosti, nepočítá se
za stav zemský a žije namnoze bez veškeré možnosti vyššího
blahobvtu. Jedině v Tyrolsku sněm zemský ujal se požadavků ven
kova a zajistil sedlákům lepší postavení právní i zastoupení ve
řejné. V ostatních krajích říše rostl postupem doby nové útisk
panský skoro všude, jsa zvyšován vzrůstem daní zeměpanských,
hlavně na rolnictvo svalovaných, a šířením názorů práva římského,
které neznalo volného poddanství středověkého, nýbrž vidělo v člo
věku odvislém jen nevolníka naprosto zotročeného. Vážní státníci
pronášeli názor, že jest nutno sedláka soustavně udržovati v bídě
a nevědomosti, aby nezpýchal a nenabyl většího sebevědomí. V ně
kterých krajích vydány byly zákazy šíření školského vzdělání po
vesnicích, zpupnost pánů proti poddaným jevila se také nemírným
rozšiřováním práv. honebních na úkor selské úrody.

Upevnění evangelických církví v Německu.

Bouře selské udály se namnoze pod heslem reformace. Bylo
tedy přirozeno, že strana staré víře věrná, vedená arciknižetem
Ferdinandem. žádala potom rázněji potlačení novot náboženských
a provedení Wormského ediktu. Zdálo se, že politické poměrv věc
usnadní. Velkým vítězstvím u Pavie císař Karel V. nabvl roku
1525 v Italii převahy a donutil zajatého krále Františka I. k míru.
Německá knížata, která byla přijala nauku Lutherovu, obávala se

3+
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již zvýšení moci jeho a počala se poprvé združovati ke vzájemné
obraně (spolek Torgavský 1526). Ale obavy jejich byly záhy za
žehnánv. když Francouzové, podporování jsouce papežem Kli
mentem VIT. a Anglii, utvořili roku 1526 nový proticisařský
spolek (liga kognacká) a zároveň mocný sultán Soliman II.. zví
těziv právě nad vojem česko-uherským u Mohače, ohrozil země
rakouské. Karel V. byl nucen bojovati v Italii proti papežovi, jeho
lancknechti dobyli a krutě poplenili samý Řím roku 1527.

Za poměrů těchto Habsburkové nemohli ovšem na obranu
papežské moci v Německu ničeho podnikati a na říšském sněmu
ve Spýrech bylo pouze ujednáno, že až do rozhodnutí všeobecného
koncilu stavové říšští mohou si vésti svobodně ve věcech viry, ale
tak. aby později se mohli z toho císaři zodpovídati. Odklad ten
umožnil další pokroky luteránství. Zároveň však přišlo k znač
ným změnám vnitřní organsace evangelických církví.

Bouře selské a blouznivý radikalism novokřtěnců způsobily.
že Luther a jeho stoupenci stále více se odvraceli od zásady demo
kratické, kladoucí základ řádu církevního do svobodné obce věří
cích. Luther byl se již v průběhu selské války postavil na stranu
veřejné moci traktátem »Proti loupežným a vražedlnickým sedlá
kům« a přišel ku přesvědčení, že nová evangelická církev má
hledati opory v moci světské. Zeměpánovi a voleným vrchnostem
v říšských městech připadla podle jeho změněných názorů značná
část bývalé moci biskupské nad věřícími; hlavně ta, aby zaváděli
a udržovali jednotné řády náboženské v území svém prostředkem
visttací a supertintendentů. K účelu tomu sepsal Melanchton roku
1528 souhrnné naučení pro visitátory a Luther roku 1529 kate
chism.

Knížata v čele s kurfirstem Saským přijala ochotně tento
úkol rozšiřující jejich vliv nad poddanými a tak vznikla v Ně
mecku na místo tisíců obcí svobodných řada větších církví territoriálních.© Luterstvíztratilotímovšemrázmocného,lidového
proudu, neboť sám Luther ustupoval v době té stále více od pů
vodní snahy po osobní svobodě evangelické a vracel se částečné
zpět ke středověkému názoru o úkolech církve jako výchovného
ústavu spásy, žádaje od vrchnosti potlačování směrů nesouhlasí
cích s jeho výkladem. V dogmatických otázkách stával se nesná
šenlivým a lpěl na slovním výkladu Písma. Ukázalo se to přede
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všim ve sporech s Zwinglim, vedených způsobem velmi hrubým.
jimiž reformace byla dokonale rozdělena na dvě skupiny nesvorné;
jižní, ssvinglism, opírající se © města říšská a Švýcarsko, rázu
spíše republikánského a racionalisticky volnějšího, a severní, wit
tenberské lutherstcí, organisované hlavně v zeměpanských církvích
a konservativnější v názorech.

Rozkol ten byl tím nebezpečnější, že císař a strana Katolická
po několika letech klidu opět vystoupili se snahou o potlačení ná
boženských novot. Habsburská moc byla se značně rozšířila získá
nim české a uherské koruny pro Ferdinanda I., Karel V. zvítězil
po delších bojích opět v Italii. donutil papeže i Francii k míru a
chystal se po té se všim důrazem vystoupiti v Německu. Proto
strana katolických knížat, vedená Ferdinandem I., počala na sněmu
říšském, roku 1520 zase ve Spýrech odbývaném, naléhati na to,
aby další šíření reformace se zastavilo a v územích, která novoty
již bvla zavedla. aby aspoň katolická bohoslužba všeobecné bvla
dovolena, pokud příchod císařův nepřinese konečného urovnání otá
zek těch. Ale proti rozhodnutí katolickou většinou ohlašovanému
vystoupila strana reformovaná s protestem prohlašujíc, že v otáz
kách vírv nesnese vůbec majorisování na sněmu říšském. Odtud
počalo se jí dostávati jména protestantů. Vůdčim politikem jejich
stal se lantkrabí Filip Hessenský, který se snažil spojiti ke společné
obraně zájmů reformaci lutherskou i švýcarskou vyrovnáním boho
slovných rozdílů. Způsobil, že se roku I529 setkali Luther 1Zwingli
s hlavními žáky svými osobně v disputaci marburské, ale pro ne
ústupnost Lutherovu nedošlo ani tu k smíru.

Roku I530 vítězný Karel V. vrátil se do říše, kde byl svolal
říšský sněm do Augšpurka, doufaje, že svou zvýšenou autoritouobnovíjednotucírkevní.| Alenarazilnarozhodnouodhodlanost
protestantů, kteří mu podali souhrn svých názorů věroučných ve
formě vyznání *hlavně Melanchtonem vypracovaného (konfessíaugšpurská).© Několikměstjihoněmeckýchpakpodalozvláštní
vyznání podobné, směru zwinglianského. Při následujícím jednání
jevil zvláště Melanchton velkou umírněnost a snahu po spojení
hlavních zásad reformačních s názorem staré církve; ale věc ne
byla již možnou, a císař obnovil konečně, opíraje se o katolickou
většinu sněmu, zákazy novot veškerých a pohrozil komorními pro
cessy všem, kdož se byli zmocnili duchovního jmění.
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Protestanti však nehodlali se podrobii a uzavřel roku 1531
ve Smalkaldech obranný spolek, který měl pod vedením kurfirsta
Saského a lantkrabí Hessenského v připadě potřeby. postavit do
pole značné vojsko 1 proti hlavě říše. Náboženská otázka slou
čila se při tom se stazočským odporem proti obávanému rozšířen
moci císařské. Tato rozhodnost nabvla váhy tím větší. že současně
državy Habsburské bvly opět ohroženy novým lašením tureckým.
Narel V. žádal naléhavé pomoci říšské a bvl nucen ziskati st spojenectvíprotestantských.siltím,ženanovémsněmě— Norin
berce roku 1332 upustil od hrozeb předešlých a zajistil reformova
ným stavům znír náboženský 1 zastavení vší nepřízně až do koneč
ného rozhodnutí sporných otázek na ošcobecném Řoncilii, neho na
sněmě říšském.

Tim bylo nebezpečí pro další vývoj reformace. zažehnáno,

zvláště kdvž v následujících letech rod Habsburský válečnými pod
niky v cizině bvl úplně zabaven. Lutherství postupovalo v době té
tak, že většina knížat světských se k němu přiklonila a také sou
sední země, hlavně Dánsko a Svédsko, jim byly proniknuty.

Pohroma Zwingliho a novokřtěnců.

Učení Zwingliho ovládlo rvchle severní část Švýcarska a vni
kalo také na jihu zvolna do jednotlivých obcí grisonských. Refor

mátor curyšský„chtěl švýcarské Jednotě1 1V"politickém ohledu
= TTEN

zoldnéřství a snažil se získati vedoucí misto vzdělanějším měst
ským kantonům, hlavné Curychu a Bernu. Tim však vzrůstal spolu
1 odpor starších, dotud v jednotě vládnoucích selských a katolických
kantonů (Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug, a Lucern) proti všem
novotám politickým i náboženským, až došlo mezi obojí stranou
k otevřenému boji, urvchlenému tím, že Curvšti chtěli zákazem
dovozu potravin pokořiti chudé kraje horní. Ve válce nastalé ne
nabyli však sami dosti ochotných spojenců a byli u Kappela roku
1531 na hlavu poražení ; sám Zwingli padl. V míru. záhy potom mezi
obojím táborem uzavřeném, curvšská reformace byla odkázána do
mezí svých dosavadních úspěchů a další Její šiření v jednotě zasta
veno. Spolek švýcarský zůstal trvale rozdělen na dvojí skupinu, kan
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tonu katolických a reformovaných. Katastrofa Zwmeliho měla však
za následek 1 vytlačení jeho učení z měst německých. Většina jich
přešla zvolna k augšpurské konfessí luteránské.

Stejně byly tehdy potlačeny i jiné směry, radikální, hlavně
sekty nocokřtěnců. Většina obcí jejich bvla hned po selské válce
krutým pronásledováním od vrchností v Německu jižním na dobro
rozptýlena. V Německu severním a v hustě zalidněném Nizozemí
některé skupiny udržely se však přes úsilí inkvisice poněkud déle
a tam vystupoval především směr hlásající, že panství božího na
zemi se nedosáhne trpnou odevzdaností, nýbrž seafým bojem proti
hříšné vrchnosti. Dočasným střediskem sektv se stalo vestfálské
městoAfiinster, kde novokřtěnci. podporování jsouce sociální ne
spokojeností nižších tříd. vedených harlemským pekařem Janem
Matthvsem, zmocnili se roku T532 vlády a vypudivse biskupa pro
vedli své blouznivé myšlenky. Můnster se měl státi novým Jerusa
lemem. spojujícím božské a světské řády v jedno; podle biblických
hesel zřízena tam byla koninunistická lsozláda a fanatism stupňo
val se na učiněňhou hrůzovládu, když vedení v městě/ Jan Dockel

son z Leydenu, bývalý krejčí, sese ujaly který se vyhlásil za krále

Vyzývali veškeré vládce k poslušenství. Tehdy biskiyp můnsterský,
došed podporv sousedních knížat. oblehl město a zmocnil se ho po
zoufalém odporu roku 1533. Následovaly kruté.trestv a obec novo
křtěnců bvla rozptýlena.

Větší skupiny sektv té udržely se potom jen v Tyrolsku a na
Moravč, kdě pod ochranou některých vrchností (pana: Lichten
štejna v Mikulově) vznikly klidné obce, žijící kommunisticky podle
domnělého řádu prvních křesťanů. Jednotlivé sbory ty bvlv nábo
žensky samostatné a měly společné pouto jen v putujících kazate
lich, písních a dopisech mezi obcemi vyměňovaných. Po nejdůleži
tějšim organisatorovi bývali zváni též Huterskými bratry.

Konservativnější luterství zvítězilo tak v Německu skoro————
všude dokonale nad demokratickýmh hnutím ráznějších novotářů,
U- L LL
nalézajíicúčinnoupodporuvrchnostiabohatšítridy.| Náboženský
imdividualism, kladoucí důraz na vniternost víry bez ohledu na
zevní řády církevnické, zůstal obmezen na jednotlivé zjevy. jako
byl spisovatel Šebestián Franck nebo Kašpar Schaecnkfeld. kteří
nalézali ohlasy jen v užších kroužcích postranních.
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Čechy a Uhry na počátku nové doby.

V době. kdy na západě evropském sesilenou mocí panovníků
se tvořily první jednotné státv národní, vítězil v [Evropě východní
nammoze opačný princip: stacogvésnažili se zbavovati korunu skoro
veškerého významu skutečného. Dálo se tak v Polsku, kde za králů
z rodu Tagielova šlechta si přisvojila rozhodování o záležitostech
státních; podobné poměry chystaly se i v zemích českých a uher
ských. Polský Wladislaz Jagielovec spojil tu sice na sklonku 15.
věku korunu sv.-Václavskou a sv.-Štěpánskou na své hlavě, ale ne
dovedl ovládnouti rozsáhlé državv.

V Čechách přešla větší část bývalé moci korunní za jeho slabé
vlády na sněm stavovský a nejvyšší úředníky zemské. Také kraj
ské sjezdy osvojily st namnoze většinu úkolů správních. Král dlel
skoro stále v Uhrách, veškeré příjmy jeho byly zastaveny a roku
1508 uvázali se stavové úplně v jejich správu, přejavše ručení za
dluhy královy. Koruna přešla tak vlastně do sekeestrace svých
šlechtických věřitelů, z nichž hlavní úlohu hrál pan Zdeněk Lev
z Rošmitála, ziskuchtivý ctižádostivec. jenž, zbohatnuv z nepořádku
veřejného, vyšinul se k nejvvšším důstojenstvím. Čechystaly se tak
skoro republikou stavovskou a jednalo se o to, zdanovýmdržitelům
moci veřejné podaří se trvale zajistiti zemi klid a pevnou organi
saci. To se však nestalo; anarchie a boje stavů mězi sebou zůstaly
význačným rvsem doby Jagielovské. Star panský snažil si zajistiti
rozhodující vliv na sněmu a výhradné držení nejvvšších úřadů,
z nichž chtěl i rytířstvo zermanskévvtisknouti. Zemanstvo bránilo se
ale šlo s pány, kdvž se jednalo o to. aby jedině šlechta byla
vyhlášena za plnoprávný stav země; sněsta měla býti úplně vyti
štěna z politické činnosti a ani král Vladislav neodporoval tomu,

schváliv roku I500 nové zřízení zemské, které přisuzovalo šlechtě
veškeru moc na sněmích a bvlo z velké části dilem vzdělaného ry
tiře Rendla z: Aušavy, předního odpůrce městských svobod. Města
protivilas se však zkracování veškerou silou svépomoci od dob hu
sitských v zemi obvvklé a bojovala proti šlechtě také v hospodář
ských otázkách o t. zv. právo mile, o cla a cesty obchodní. o právo
pivovarečné. Četné potyčky a loupeže většího nebo menšího rozsahu
znepokojovaly zemi skoro bez oddechu. Vyloučení selského stavu

z práva zemského bylo| dokonalé; sedlák nenalézal ochrany soudůE.. ROAD ALS CTI
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veřejných, a ztratil namnoze právo opouštěti svobodně panství,
byl-li pánem přetéžován.

Uprostřed rozvratu tohoto Vladislav zemřel roku 1316, zane
chávaje na trůnu nedospělého svna Ludgciíka(1510—1326). Nastalo
úplné bezkráloví, ježto poručníci (císař Maxmilán a král polský
Zikmund) o Čechy se nestarali a mladistvý Ludvík sidlel trvalé
v Uhrách. Roku 1317 byla sice mezi šlechtou a městv uzavřena
t. zv. Svatováclačská smlouva, pcedle niž městům část sporných
práv a zastoupení na sněmě bvlo přiznáno, ale úplný klid v zenu
nenastal ani potom. Veřejná bezpečnost byla zvláště nedostatečná

a četnými odpovědníky porušována. Nejvyšší purkrabí Zdenék Lev
z Rožmitáluvykořisťovalkrálovství (stále,opiraje: se o četnéstou
pence a rozdmvchujevášněišněstran.Marně snažila se proti němu se po
staviti strana královská, vedená pány z Pernštejna a knížaty z Min
sterberka, která 1 mladičkého krále dočasně do Prahy převedla.
Po krátkém pobytu Ludvikavě v Čechách nabyl pan z Rožmitála
opět rozhodující moci v zemi.

Joje politické proplétaly se s otázkou náboženskou. Většina
národa náležela vyznání utrakuistickému; katolíci byli úplně v men
šině, třebas že čítali značný počet osob stavu panského. Utrakvisté
neoddělovali se sice od církve všeobecné, ale zachovávali své zvlášt
nosti, zaručené Bastlejskými kompaktáty. Papežové římští neuzná
vali ovšem zvláštnosti těch a zatratili je výslovně, ale sesvětštělá
správa jejich přestala klásti na věc tu důraz a zemský zákon.do
desk vepsaný, chránil husitů při kompaktátechproti katolickým

luobčanům 1 proti králi. Trpěli však i nedostatkem organtsace
znitřní; nemajíce biskupa, byli nuceni hledati svěcení kněží svých
namnoze úkradkem v cizině, nedostatek a nevzdělanost duchoven
stva byla toho následkem. Správu kněžstva pod obojí vedla zvláštní
konsistoř s adnunistratorem v čele, avšak bez dostatečné energie.
S ní těsně spojena byla universita, která poklesla na pouhou školu
artistickou a neměla vědeckého významu. Pohana kacířství. která
stihala Čechy všude v cizině, způsobovala, že nenabvli dostatečného
styku s obecnými proudy kulturními ostatní Evropy. Tak pronikal
1 humanism spíše do katolických nežli do utrakvistických kruhů
národa. Jediným opravdu kvetoucím odvětvím národní literatury
bylo prágníctcí, které nabylo zvláště ve Fiktorinoai Korneloci ze
Všehrd skvělého zástupce.
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Polovičatost husitismu byla všeobecně pociťována zvláště u těch,
kdož hlouběji citilí nábožensky. Vznikaly proto nové sekty, zá
konemnechráněné. (Habrovanští, Mikulášenci a j.). Jednota bra
trská nabývala významu stále rostoucího. Na sklonku 13. věku změ
nila namnoze po těžkých bojích vnitřních svůj ráz. upustivšt od
krajní přísnosti a prostotv a přijavší hlavně vedením bratra Lukáše
jednotnou organisací biskupskou. Tim stala se přístupnější širším
vrstvám a stavům vyšším. v nichž nalezla některé příznivce. Upu
štění od zásadní prostotv ducha vzbudilo u bratři horlivou činnost
písemnickou. podporovanou čilými frskárnami. ©le neustálenost
theologických názorů zůstala 1Jednotě vlastní a k tomu přistoupilo
záhy opětné pronásledování se stranv katoliků 1 konservativních
utraguistů. Král Vladislav, jehož odpor proti husitům jen zákonem
bvl vázán. vydal roku 1503 ostrý dekret proti bratřím (jimž pře
zdiváno, podle blouznivých sekt starších, prkhartů) a sněm sesill zá
kaz ten v létech následujících. Pronásledování sborů bratrských vv
žádalo st některých oběti na Zivotech. ale ochablo opět v posledních
létech Vladislavových. Za Ludvika Jednota rozvíjela se dále, leč
ochrany zákonité, jako měl husitism, nenabvla.

Spletité tvto poměry náboženské byly ještě více stiženv vlivem
reformace německé. Protipapežská nálada. zavládnuvší v říši ně
mecké na počátku 16. věku, nalézala rychle i v Čechách ohlasu a
první vystoupení Lutherovo bylo mnohými vítáno jako pokračo
vání v dile Husově. Kdvž pak jeho rozkol s Římem a snaha po
samostatné organisaci evangelické se staly zjevnými, německé kraje
korunv., hlavně Lužice a Slezsko, přijaly novou reformací rychle
a bez velikých převratů. Ale v Čechách narazila namnoze na staré
sporv a fanatism domácích stran. Nejen katolíci, ale 1konservativní
utrakvisté stavěli se proti ni podobně jako proti Jednotě bratrské,
Luterství nabývalo jen zvolna půdy v některých městech, jsouc na
mnoze také zdržováno nedůstojnosti hlasatelů, jako byl v Praze
tvnský farář Havel Cahcra, prázdný ctižádostivec. jenž zrazoval
stranu za stranou. Zvolna tvořila se však 1 v českém obvvatelstvu
pod pláštíkem zákonem dovoleného husitismu strana rozhodné re-.
formace, nestojicí o jednotu s Římem. Než vývoj její © Prase bylpřervánsporv.stran.Protiochránciluteránů.© vzdělanému
Janovi HHlagvsoci,postavil se demagogický soupeř Jan Pašek
V'ratu. který, vydávaje se za ochránce konservativních směrů proti
novotám. roku 1524 strhl vládu v městě na sebe, správu Nového a
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Starého města spojil v jedněch rukou a odpůrce své vypudil do
vyhnanství, jak o tom kronikář pražský Bartoš Písař obširné zprávy
zanechal. Přes zákazy královy násilnícký primator vládl městem
úplně, opiraje se o pana z Rožmitálu. a Praha nestala se střediskem
nové reformace. Tak působily i politické i náboženské poměry v
zemi zmatek a trvalou anarchii.

Podobné poměry vládly i. Uhrách. Vladislav, zvolený roku
1490 za krále. ztratil záhy moc, kterou Matváš Korvinus byl zi
skal koruně. Stal se hříčkou v rukou magnátů, nemoha pro finanční

"nesnáze udržeti vojska, a trpěl začasté i s dvorem hmotný nedosta
tek. Na sněmích trvaly sporv o převahu v zemi mezi znagnálstocm
a šlechtou drobnou, jejimž hlavním zástupcém se stal právník S/č
pán Werboecsv, spisovatel důležitého souhrnu uherského práva.
Veškera šlechta udržovala tuhé panství nad. selským lidem,ažroznitilarokuI5r4velképovstáníselské.| Houfvlidu,shro
mážděné ke křížovému tažení proti Turkům (kurucst), obrátily se
pod vedením Jiřího Dossy proti pánům a byly teprve po delších zá
pasech krvavě potlačeny. Hlavní zásluhu o zachování šlechtického
panství zjednal si přední magnát Jan Zápolský (Zapolju). jehožctižádostseneslapostopáchnárodníhokráleMatváše.| Počitaje
s blízkým skonem královým, stejně jako s nedospělosti a churavosti
nástupce Ludvika, chtěl si zajistiti poručníckou vládu a ruku krá
lovské dcery Anny. Vladislav byl však vázán starší smlouvou s ci
sařem Maxmiliánem a skřížil tvto plány tím. že zasnoubil roku
15153duuu s vnukem císařovým Ferdinandem, jehožto sestra Marie
bvla určena mladému kralevici Ludzíkoci. Rod habsburský sesilil
tak své právo dědické na trůn uherský, které mu již roku 1491 Vla
dislavem a sněmem uherským bylo přiznáno na základě smluvním.
Ale Zápolský nevzdal se všech nadějí a způsobil, že uherský sněm
vynesl protivné rozhodnuti, podle něhož trůn uherský nikdy neměl
připadnouti cizincům. Mimo to Zápolský sesiloval odpor magnátů
proti mladému králi Ludvíkovi a stěžoval jeho postavení v zemi.
Věc tato byla tim povážlivější, že Uhry byly právě těžce ohroženy
mohutným rozpětim dobýgačnosti osmanské.

Sultánové turečtí po pádu Cařihradu obraceli svůj zřetel nej
prve k upevňování panství na Balkáně a k rozšíření jeho na východě.
Zvláště Selim I. (1512—1520) zvětšil moc svou bojem proti Perša
nům a dobytím Syrie a Egvpta. Sultán ten, soustřediv opět ve svých
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rukou velkou část bývalé říše kalifů, stal se hlavou moslemského
světa. Nástupce jeho, velký panovník Solimán [L (1520—1300),
moh! pak pokračovati v bojí prvních dědiců Mohamedových 0 světo
vládu půlměsíce. Nevzdávaje se pokusů o pokoření šutské Persie,soustředilhlavnísílusvounaopanovánízápadu.© Loďstvaturecká
snažila se opanovati pomocí severoafrických Barbarcsků Středo
zemní moře a znepokojovala korsarstcím veškeré břehy jihoevrop
ské. Pevně organisovaná síla tureckých vojsk pevninských obratila

pak pod osobním vedením sultánovým k výbojům za Dunaj.
Roku 1321 Solimán II. zmocnil se Bělehradu Srbského, jenž byl,
klíčem k Uhrám. a roku 1520 vnikl se značným vojskem do roviny
uherské. Marně mladý král Ludvík snažil se sebrati značné vojskoprotihrozícímunebezpečí.| Evropanemělajižspolečnéhovědomí
dob křižáckých a neposkytla mu vážné pomoci, svévolní stavové
jeho vlastních zemi podporovali rovněž liknavě ohroženého krále.
V nerovném boji s přesilou Ludvík zahynul s malým vojem svým
v bažinách u Woháče v srpnu roku 1326, nezanechav potomstva.

Trůn český a ulerský byl tak neočekávaně uprázdněn. a ježto
mezi zeměmi nebylo jiných svazků mimo osobu panovníkovu, starala
se každá samostatně o nového panovníka. Na obojí korunu vážné
nároky si činil arcikniže babsburský /crdinand, jednak jako man
žel Anny Jagielovny a také na základě dědických smluv. Ferdinand,
mladší bratr císaře Karla V., spravoval od roku 1522 rakouské
a švábské državy habsburské, v nichž rázností svou rychle sesililmoczeměpanskouprotistavům.© Známbyljakohorlivýochránce
katolického smýšlení.

V Čechách však sněm odmítl jeho právní nároky tvrzením, že

stavovénedali svého Svoleníke sňatku a kúmluvám roku151 5;
staršídědické silový VmeziFabsbůrkya českoukorunoubylyzru
šeny již v dobách Jiřího Poděbradského. Proto Ferdinand byl nu
cen ucházeti se o korunu českou prostředkem zolby a zdálo se,
že většina stavů, vedených panem z Rožmitálů, zvolí spíše některého
z vévod bavorských. Ale obratnost jednatelů arcivévodových a
značné sliby voličům způsobily, že arcikníže byl přece zvolen v říjnu
1526. AMloravaa ostatní země korunní, kterým čeští stavové nedo
přáli činné účasti při volbě, nesouhlasily s tím však a uznaly dě
dické právo Ferdinanda jako manželasestry padlého krále.
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Menšim zdarem provázeny bvly pokusy o posloupnost habs
burskou v Uhrách. Přes odpor královny vdovy Marie, jež podporo
vala nároky svého arciknížecího bratra, většina šlechtv maďarské
provolala na schůzi v Tokaji Jana Zápolského národním králem
a korunovala ho ve Stoličném Bělehradě. Naproti tomu menšina
šlechtv,. hlavně z kraje západního, na sněm do Prešpurka svolaná,
uznala o něco později Jerdinanda za uherského krále. Následoval
zápas obou nápadníků. Zápolský bvl z Uher v následujících létech
vytlačen. ale získal ve větší části země opět půdu. jsa podporován
od Polska a Francie a podrobiv se nadvládě tureckého sultána.
Ferdinand zachoval pouze severní a západní dil země a byl nucen
odrážeti dlouhé útoky moci turecké, která nenalézajic v rozdvo
jených Uhrách odporu, počinala se přelévati do Střední Evropv.

Roku 1529 Solůnán II. ohrozil samu Iídeň a spustošil velikou
část Rakous. Druhé veliké tažení roku 1532, postihnuvši těžce kraje
stvrské a chorvatské, bvlo v dalším postupu zadrženo hrdinnou
obranou hradu Kyska a značnou pomocí, již Habsburkové obdrželi
z říše německé.

Závislost na vrchním panství sultánově a výčitka těžkého ohro
žení křesťanstva stala se však později i Zápolskému obtižnou, a
roku 1338 věšel ve smlouvu s Ferdinandem. podle níž měl podržeti
titul královský s východní částí říše do své smrti, ustanovil však
Habsburky za plnoprávné dědice. Než provedení smlouvy. která
mohla obnoviti jednotu Uher, bylo překaženo tím, že Zápolský
krátce před smrti (1540) odkázal panství své nově narozenému
synovi Janu Zikmundovi, jehož ctižádostivá matka Isabella Polská
ihned se uchopila poručenské vlády. Proti Ferdinandovi, dodržení
smlouvy moci vymáhajícímu, ujal se Jana Zikmunda 1 sultán,
vtrhnuv roku I54I se značnou mocí do země a obsadiv Budín. Po
moci své však neposkytl tentokráte nezištně, nýbrž podržel ve své
moci trvale celou střední část Uher jako pašalik budínský a pone
chal Zápolskému jen Zátisií se Sedmihradskem jako lenní vévodství.
Po delším bezůspěšném boji Ferdinand byl nucen uznati tento
stav. kterým království na tři části bylo rozerváno, a uzavřel roku
1547 s Turky mír, zavázav se jim ke značnému ročnímu poplatku.
Drzava jeho, Uhry severní a západní, zůstala i po té vydána častým
útokům tureckých hord a vyžadovala značného nákladu na trvalé
posádky v pevnostech, kdežto střed země skoro půl druhého století
nesl jho sultánova panství.
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Reformace v zemích skandinávských.

Kraje germánského severu, spojené unit Nalmarskou pod vlá
dou dánskou, zůstávaly 1 na sklonku středověku jevištěm divokých
bojů, podněcovaných neklidnou šlechtou a bojovnými biskupy. Zvlá
ště ve Svédsku opakovaly se stále vzpoury proti moci králů dán
ských, kteří marně se snažili podle vzorů západních utvrditi svůj
vhy v celém okruhu říše. Nejvýše stupňoval se spor sa Kristiána
II. (1513—1523). rázného novotáře, který v Dánsku podporoval
nižší třídy venkovské proti násilí šlechtv a chtěl obchodní zájem
země emancipovati od hospodářské nadvlády sousedních hanscatů
rušením jejich starých výsad, podnicením :ollandské 1anelické kon
kurence v baltických vodách a podporou domácí plavby i průmyslu.
S bezohiednosti, napodobující neobmezená knizata jihoevropská,
král se snažil zlomiti 1 odboj švédský. Opanovav po delším zápase
roku 1520 Stokholm, zahubil krvavým rozsudkem četné hlavy sta
vovského odporu a doufal, že zažehná věrolomným násilím veškeré
budouci pokusy o odboj. Ale dosáhl opaku; národní sebevědomí
vzepřelo se proti dánskému útisku, v čele sedláků ze severu mladý
vůdce odporu Gustaz Ertkson, řečený Wasa, vytlačil královské po
sádky ze země a obnovil samostatnost Švédska, jsa při tom podpo
rován hlavně od německých hanseatů, kteří chtěli vytěžiti z boje
sousedů obnovu své moci.

Úspěch vzbouření švédského podnítil také v Dánsku vzpouru
nespokojené šlechtv a roku 1523 Kristián II. byl donucen k útěku
do Německa. Marně pokoušel se v následujících létech, aby pomocí
zahraničních přátel, měst a sedláků dánských nabyl zase trůnu. Bvl
zajat a zemřél ve vězení vítězného nástupce svého, Bedřicha I.
(1523—1530). Ale hanseaté, kteří především přispěli k jeho pádu,
nezískali tím mnoho. Nový král pokračoval v obchodní politice
svého předchůdce a oteviral západnímu obchodu dánské přístavy.
Město Ludck bylo tehdy zachváceno demokratickým hnutím. Vy
hnáním dotud vládnoucího konservativního patriciátu radikální
směry evangelické dostaly se k moci a město pokusilo se o násilné
obnovení bývalých výsad svých v Dánsku. Vedeno jsouc novým
purkmistrem Jiřím Wullenzveberem, chtělo zabrániti nastolení syna
králova Kristiána III. (1533—1559) a podporovalo vojensky stranu
jemu protivnou. Potkalo se však s úplným neúspěchem a Wullen
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weber odpvkal porážku svou na popravišti. Vliv hansv v Dánsku
byl na vždy zlomen.

V téže době reformace lutherská, která do Dánska již dlouho
tiše vnikala, nabvla tam plné vlády. Již Bedřich I. odloučil se od
papežského poslušenství a roku 1537 žák Lutherův, Bugenhagen.
provedl za souhlasu krále i šlechty důsledně novou orgamisaci Cir
kevní, podobnou řádu knížecích církví německých. Reformace roz
šiřila se i do Vorska, jež zůstalo s korunou dánskou spojeno, a nová
bohoslužba, v jazvku dánském prováděná, přispěla značné k tomu.
že jednota spisovného jazvka mezi obojím krajem bvla zachována.

Cestou samostatnou šlo Švédsko, kde osvoboditel kraje Gusta:
Vasa se stal dědičným panovníkem národním. Jeho postavení vla
dařské bylo na počátku značně stisněno přemoci šlechty a značnýmizávazkyhanseatskýmspojencům.© Vitanoupříležitostkupevněnímocipodalavšakreformace,kteráprostředkem— wittenberských
záků vnikla do Švédska (reformátor a kronikář Olaus Petri).
Přes odpor biskupů byla všeobecné provedena roku 1520. ač
širší třídv pro ni nebyly dosti připraveny. Statky duchovní přešly
do rukou koruny a šlechty, na místo biskupů zavedeni t. zv. ordt
náři; jen důstojnost arcibiskupa Upsalského zůstala zachována.

Sestlen jsa dědictvím církve, Gustav Vasa rozšířil vliv svůj v
zemi novou organisaci vojska královského, prohlášením vrchního
panství nad rozlehlými občinami venkovskými a položil v rozervane
zemi základ moderního státu obratnou politikou hospodářskou. Došlo
k zakládání nových vesnic a zdokonalení hutnictví podle německéhovzoru.krychlémusesilenívývozusurovin.© Výhodnějšístykob
chodní s cizinou byl ziskán otevřením přístavů Vizozemcům a An
gličanům, kteří stále více obmezovali dosavadní hegemonii /ansy v
Baltickém moři. Stavbou lodi vlastních a otevřením nových přístavů
(Helsingfors) Gustav Vasa naznačoval již také, že pomýšlí na bu
doucí rozvinutí samostatné moci švédské nad' mořem Baltickým.
kterážto myšlénka pak ovládla opravdu politiku nástupců jeho.

Francie za Františka I. Počátky kalvinismu.

Skoro celá vláda Františka f. (1515—1547) byla vyplněna
dlouhými válkami v Italii i na pomezí nizozemském a španělském
proti universální moci Karla V., jež hrozila Wrancii sevřením se
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všech stran. IWrantišek [. neváhal se spojovati proti Habsburkům
an Turkem ani s protestanty německými, ač zároveň hleděl si
zachovati přízeň papežů. Výsledek dlouhých bojů nebyl však pro
něho přiznivým: bvl nucen ponechati Neapole 1 Wilánu v rukou ci
sařových a vzdáti se lenního panství nad Planderskem a Artois,
čimž moc habsburská v Nizozemí značně se upevnila. Mirem uza
vřeným roku 1344 v Crespy, František I. se též zavázal. že přeruší
spojení s Turkv a že nebude podporovati protestantů německých
proti císaři.

Přes nezdary válečné ['rantišek [. povznesl ve Irancii noc ko
runy značně rázností osobní a připoutáníim šlechtv ke skvělému
dvoru. Přepyýcha dlouhé války přinutily ho ovšem nejen ke zvyšo
vání daní a hromadnému prodávání zbytečných úřadů nových, ale
vedlv též k rychlému vzrůstu korunních dili, kontrahovaných
u domácích i cizích kapitalistů, jak prostředkem založených rent
pařížských, tak i volnými půjčkami v obchodním středisku Lvonu.
Války měly však také důležité následky hospodářské i kulturní.
Spojenectví s Tureckemstalo se základem vlivu francouzské vlajky
v Orientě. Přístav snarseiliský nabýval důležitosti pro obchod le
vantský prostředkem příznivých smluv obchodních, se sultánem
roku I535 uzavřených. V soupeření se Španělskem vzniklo v moři
Středozemním loďstvo královských galér, kdežto v oceánu plavci
francouzští snažili se -opanovat rybolov hlavně kolem Nového
Foundlandu. Došlo i ku prvním pokusům o kolonisaci Kanady,
když francouzský plavec Jan Cartier odkryl ústí řeky Sv. Vavřince,
ale první osady se neudržely.

V ohledu kulturním působil stálý styk s Italí mocně na vkus
dvora a šlechty francouzské. Renatssanční umění nahradilo za Fran
tiška I. starší feudální přepych gotický. Podle italských vzorů staví
se paláce a villy na místě opevněných hradů (Fontainebleau, Satnt
Germain), móda italská zatlačuje starší kroje a dovoz drahých lá
tek i přepychových potřeb z ciziny vzrůstá. Slavní výtvarníci italští,
jako Lionardo da Vinci a Benvenuto Celní, pracovali pro fran
couzský dvůr, jiní měli na vývoj umění v zemi značný vliv. Záliba
v antických památkách vnikla do vyšší společnosti stejně jako hu
manstické snahy, které se ve Francii záhy utkaly v tuhém boji se
stárnoucí učeností scholastickou, panující ještě na velké universitě
pařížské. Spojení nového vzdělání s národním duchem francouz
ským projevilo se nejdokonaleji u geniálního satirika Rabelaise,
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který v allegorických románech vtipně odhaloval chyby součas
ného života a tepal ostře siněšnou zastaralost zpátečníků. Hlavní
přiznivkyní nového vkusu byla sestra králova, Markéta Navarrská,
sama spisovatelka nevšedního významu, která vedle zábavných po
videk. skládala náboženské písně, prosycené hlubokou zbožnosti,
spojující křesťanské ideály s novoplatonskými myšlenkami. K lite
rárnímu kruhu Markétv Navarrské pojí se také počátky reformace
ve Francii.

Spisv Lutherovy, rozšířené obchodem a tiskárnami, které tehdy
i ve Francii zůstávaly namnoze v rukou Němců,. působily záhy na
vzdělance připravené staršími myšlenkami. Erasma Rotterdam
ského o opravě života náboženského a studiem vlastních pramenů
křesťanství. V severofrancouzském městě A/cau.c utvořil se roku

1320 první kroužek reformátorský a hnutí nabvlo spojence přede
vším v Jmanistech, bojujících se středověkou tradicí na universi
tách. Ale dalšímu rozvoji reformace bránily církecní poměry fran
couzské, od německých zásadně odlišné.

Ve Francii chyběla vážná nálada protibhapežská u širokých
vrstev. Konkordátem, uzavřeným mezi Františkem I. a papežem
Lvem X. roku I516, byla gallikánské církví pojištěna značná samo
statnost; papežská moc zasahala jen výjimečně do duchovních zále
žitostí země. Vyšší duchovenstvo, jmenované králem, který dával
namnoze i laikům a dvořanům církevní beneficia, bylo sice značně
sesvětštělé, ale neodcizilo se národu. Odpustky a jiné dávky ve pro
spěch dvora papežského neměly ve Francii. místa. Proto hlas Lu
therův působil jen na úzké kruhy učené nebo na neklidné jednot
livce a nikoliv na massu národa. Záhy pak vystoupily 1 universita
1 parlament pařížský rázně proti novým názorům, žádajíce přísné
sttihání kaciřstva. í

František I., nábožensky lhostejný, choval se ve věci té s po
čátku kolisavě, jsa nucen bráti ohled na své politické spojení 1 s pa
pežem 1 s německými protestanty. Sestra jeho Markéta ujímala se
však novotářů zřejmě; pod její ochranou překládal básník Clement
Marot do francouzštiny žalmy, které se staly základem církevního
zpěvu reformovaných. Když se však ve třicátých letech hnutí lu
terské ve Francii stávalo silnějším a hlavně na universitách půso
bilo zmatky, král se rozhodl pro důrazné potlačení a zahájil v celé
zemi krcavou persekuci, při niž také Valdenští, kteří se byli na
svahu Alp udržel a s novou reformací vešli ve spojení. krutě bvli
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hubení. Za pronásledování toho opustil Irancii muž, jenž se měl
státi později hlavou tamní reformace.

Jan Kalcín (Cauvin), narozený roku 1509 v Noyonu. věnoval
se zprvu úsilně studiu humanistickému. Roku 1533 poznal však vý
znam evangelických novot a počal jim úplně žíti. Opustiv vlast usa
dil se v Basileji a vvdal tam roku 1536 epochální spis bohoslovný
»Christianac religionis istitutto«, kterým vyjádřil soustavné své
nové názory.

Kalvín provedl s krajní důslednosti učení Lutherovo o spáse
pouhou milostí Boží, připojiv k němu tvrdou nauku o předurčení
(pracdestinaci). Všemohoucí Bůh určil již předem některé lidi kc
spáse, některé k. zatracení. Pouze první tvoří vskutku cirkev kře
sťanskou, přísně mravný život má býti odznakem jejich vyvolení.
Církev má plniti do nejmenší podrobnosti zákon obsažený ve zje
vení Kristově, bez ohledu na řády světské, jako v starém zákoně.
Veškerá zařízení církevní, neobsažená v Pismě, jsou modloslužbou.
Přeměnu ve svátosti oltářní vykládal Kalvín pouze duchovním způ
sobem a postavil se také tím proti Lutherovi.

Přiležitost ku praktickému provedení náboženských názorů na
skytla se Kalvinovi, když byl roku I536 vyzván k trvalé činnosti
v Ženevě. Důležité toto město obchodní zajistilo si na počátku 16.
století neodvislost na mocném sousedu, vévodovi Savojském, hlavně
že opiralo se o švýcarský Beri, rozšiřující vliv svůj v celém okol
nim kraji. Z Bernu reforma vnikla do Ženevy, nabyla však teprve
Kalvínovou činnosti svérázné formy. Po dlouholetém zápasu se
směry protivnými Kalvín dosáhl vlivu rozhodujícího v republice a
uskutečnil zde svoje theokratické ideály. Kdežto v luterských cír
kvích světská vrchnost měla skoro veškeru moc i v otázkách nábo

ženských, v obci Kalvinově církevní orgány nabyly rozhodné samo
statnosti a převahy. Městská rada ženevská. byla obmezena na
politickou správu, řízení církevních věcí a dozor nad mravním pro
spěchem občanů připadl úplně konstistoriu, složenému z kazatelů
(ministres, pasteurs) a ze sboru starších, opatřených právem do
hližeti na soukromý život rodin. Světská bujnost a zábavy byly za
kázány, zákon boží měl pronikati celý život v městě. Jedno
duchá bohoslužba záležela v lámání kvašeného chleba a po
dávání kalicha, ve zpěvu žalmů a francouzském kázání; z modli
teben byly odstraněny obrazy a nákladná roucha. Kalvín tvrdil bez
rozpaků, že obec má trestati každou urážku Boha, páchanou odchyl
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ným názorem náboženským, a také v Ženevě vzplanuly hranice pro
kacíře (upálení španělského reformátora. Michala Serveta).

Přívrženci Kalvinovi měli se státi novým Israelem, vyvoleným
mezi národy k boji za panství boží. Proto Kalvín neobmezil své mo
hutné energie na Ženevu, nýbrž snažil se zjednati svým názorům
platnosti v širším kruhu. Učení jcho, zvané kalvinismem, nebo re
formovanou vírou helvetskou, šířilo se rvchle po Evropě až do vzdá
leného Skotska. Uher a Polska, sesilovalo pak především pokroky
reformace ve Francii, kde v pozdějších létech missionáři ženevšti
se stali vedoucím živlem. Kalvín podporoval propagandu četnýnu
dopisy a zřízením učebných ústavů v Ženevě; tam se vzdělávali
emigranti ze zemí sousedních ve smyslu výlučně reformovaném pro
další apoštolskou činnost. »Posilejte sem dřevo a naděláme z něho
šipů.« psal o tom sám Kalvín svým přátelům. Tak stalo se švýcar
ské město novým ohniskem pro reformaci. Římu hlavně v západní
Evropě daleko nebezpečnějším nežli Wittenberk.

Anglie za prvních Tudorovců.

Krvavé války bílé a rudé růže byly v Anglii skončeny, když
Jindřich VII. Tudor (1485—1509)) se zmocnil trůnu. Nový pa
novník překonal šťastně poslední záchvěvy nepokojů. hlavně v
Irsku trvající, a upevnil opět moc koruny. Vysoká šlechta, zde
cimovaná již dlouhým bojem vzájemným, byla odzbrojena zákazem
vojenských družin. Proti pokusům o násilné převraty byl zřízenmi
mořádnýdvůr soudní,zvaný podle výzdoby zasedací síně »hvězdnou

komoroux. Parlament ztratil rozhodující vliv, a král nesvolával
ho po dlouhá léta vůbec. Bylo zjevno, že pomýšli na nenáhle
zavedení vlády neobmezené. Optrným řízením státního hospo
dářství podařilo se Jindřichovi VII. vybaviti korunu z dluhů
a shromážditi značný poklad; půjčky na městech vynucované hrály
ovšem i na dále značnou úlohu ve financích královských. K novým
výbojům na pevnině za vlády Jindřicha VII. nedošlo, Calais zůstalo
jediným zbytkem anglického panství ve Francii. Za to tím větší
důraz byl kladen na rozvoj odchodu a plavby.

Na sklonku středověku Anglie byla ještě zemí rázu převážně
agrárního a přijímala jemnější výrobky průmyslové z ciziny. Han
seaté, Nizozemci a Vlašt ovládali dovoz i vývoz v anglických pří
stavech, těšíce se rozsáhlým výsadám ; domácí loďstvo nebylo značné.

4*
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Hlavním předmětem vývozu vedle kovů byla stále ještě z/na a
hrubá sukna, která namnoze teprve v cizině bvla barvena a zdo
konalována. Ale právě soukenický průmysl jevil značnou schopnost
rozšíření a Jindřich VII. jal se jej podporovati spolu s domácí plav
bou. Zapovídáním vývozu vlny a nepřipravených suken, celní válkou
a odepiránim dosavadních výsad donutil Nizozemce a hánsu né
meckou k novým szulouvám obchodním, otvírajícím anglické vlajce
moře Severní a Baltické. V anglických přístavech domácí lodě nabyly

přinákladu zákonné přednosti před cizími. Také snaha po odkrytí
nových cest obchodních a bohatých krajů zámořských nacházela pod
poru anglické vlády. V jejích službách roku 1497 Vlach Jan Cabotto
(Cabot) odkryl ostrov Nový FHoundlanda sousední břehy „Aieriky
Severní. Trvalá kolonisace britská neujala se tehdy ještě na drsném
pobřeží, ale rvbolovcí nepřestali již navštěvovati tato vzdálená moře

a podporovali vznik oceanské plavby anglické. Hlavní zřetel obchodní
zůstal ovšem obrácen k trhům evropským. Veliký spolék vývozců
sukna (merchants adventurerš).. jeliož hlavnímskladištěm se staly
Antverpy, prováděl v nebývalé míře odbyt anglických látek na pev
nině a způsobil. že domácí výroba rychle rostla hlavně v Leedsu,
Halifaxu a Wakefieldu.

Úspěchy ty měly však pro ostatní třídy národa důležité ná
sledky. Cená vlny stoupala, chov ovcí stával se výnosnějším a velko

statkáři počinali Ipěniti půdu dotud osévanou v pastviska, zmoc
ňujíce se společných občin poddanských vesnic a vypuzujíce staré
nájemce ze statků po generace vzdělávaných. Způsobem tím za
niklo mnoho vesnic a na jejich místě vznikaly rozsáhlé obory pa
stevné ; ostatní pozemky selské byly scelovány v uzavřené dvorce
s ohradou živých plotů (inclosurc). Krajinný obraz země změnil se
tím značné v mnohých částech, zároveň však ozvaly se stesky vy
hoštěných sedláků proti panské Bezohlednosti. Žaloby ty nacházely
ohlasu také u mnohých osob vyšších, naplněných obavou, že úpadek
sedláctva ohrozí brannou sílu národa. Zvláště vážné úvahy věnoval
otázce učený humanista, kancléř Tomáš Moore; slavný tím, že
podle „vzoru Platonova sepsal spis Utopia, jednající o ideálním
státu společenském. Přes různé pokusy vládní o zákonné za
stavení přílišného vzrůstu ovčářství věc pokračovala po celou první
polovici 16. století a připravovala přechod Anglie od státu agrár
ního ku průmyslovému, ježto většina obyvatelstva z venkova vy
tlačeného chápala se živností městských.
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Jindřich VÍÍ. ztratil ještě za svého života nejstaršího svna

Artura, spojeného sňatkem s nejmladší infantkou španělskou Kafč
řinou. Z ohledů politických stal se však pomocí papežské dispensace
manželem vdovy mladší bratr nebožtíkův Jindřich, který podědil také
trůn. Jiidřich WII. (1509—1547) byl muž lesku milovný, ne
zvyklý poutati své vášně ohledy veřejnými. Spoléhaje na moc otcem
upevněnou. vracel se k výbojné politice proti Francii po boku
svnovce své ženy. Karla V. V té době bvl jeho všemohoucím mi
nistrem Tomáš IWolsev,muž nižšího původu. který přízní královou
se stal kardinálem a papežským legátem. „Vbsolutistický ráz vfády
královské bvl za Jindřicha VIII. sesílen azvláště lesk dvora vzfosti
hlavně vlivem sfalské renaissance. Nejdůležitějším dvorním uměl
cem královým stal se vynikající malíř Jan Holbetn, Němec pro“ .. "" o w . * . - - === vv6 i
dchnutý vlasským uměním. Také humanistická studia šiřila se vc
vyšší společnosti a na universitách anglických ; slavný Erasmus pů" . - .. TIT
sobil po léta v Caimbridši a zanechal v Anghi vynikající žáky.
Ostatně však zůstával ostrov krajem-drsným, lišicím se nedostatkem
společenské jemnosti a konservativním feudalismen od zemí ro
mánských.

Náboženskétotázky vzbuzovalytehdyv Angliimenšízájem
nežli na pevnině, hlavně proto, že anglické duchovenstvo vedené
domácím legátem bylo na Římu skutečně skoro nezávislým, a že
zákony státní bránily finančnímu vykořisťování země dvorem papež
ským. Ze sektv follardů viklefovských zbývalý jen roztroušené
trosky a první vliv myšlenek Lutherových u jednotlivých vzdělanců
bvl záhy potlačen. kdvž sám Jindřich VIIT. vystoupil proti novo
tám spisem »O sedmi svátostech.« Papež udělil mu tehdy titul
»ochránce víry«, ale dobrý poměrten byl záhv zkalen jinou otázkou.

Spojenectví mezi rodem Habsburským a Anglií přestalo, když
Karel V. nepodporoval dostatečňíč ctižádostivých plánů Wolsevo
vých, a když Jindřich VIII. zřejmě projevil nechuť nad dlouholetým
svým manželstvím, s tetou císařovou Kateřinou Španělskou, které
mu nedalo mužského dědice. Král podlehl tehdy vlivu dvorní dámy
„AnnyBolevnovy a chtěl ji pojmouti za manželku. Zdálo se nejprve,
že papež Kliment VII., spojený s Francií proti Habsburkům, pro
hlásí sňatek králův za neplatný, protože Kateřina byla kdysi manžel
kou Arturovou; když však Karel V. roku I529 papeže přinutil k
míru a spolku, zmizela tato naděje. Vzrůstající vášeň a vliv dvořanů
pohnulv tedy Jindřicha VIII. k neočekávanému rozhodnutí. Kardi
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nál Wolsey upadl v nemilost a poddajné duchovenstvo domácí mělo
samostatně provésti rozvod bez ohledu na autoritu papežovu.

Roku 1531 Jindřich VIII. byl prohlášen za ochránce národního
duchovenstva a jedinou hlavu anglické církve; veškerá práva a dů
chody papežské v Anglii přešly na korunu, styk s Římem bvl za
kázán a parlament se stal vrchní instancí v cirkevnim zákonodárství.
Duchovenstvo dvorské schválilo opravdu nový sňatek králův s Annou,
Marii, dceři z prvního manželství, bvlo popřeno právo nástupnické.
Hlavní vliv v církevních věcech přešel na nového kancléře, Tomáše
Croniuvella, bezohledného zástupce neobmezené monarchie, který
se byl vzdělal spisy Machiavelliho a chtěl církev národní úplné
podrobiti moci královské. Náboženský supremát panovníkův bvl
upevněn gisttacemi a označováním kandidátů na stolce biskupské:
většina klášterů zrušena a jmění jejich saekularisováno. Duchoven
stvo podrobilo se těmto novotám skoro veskrze bez ohledu na zákazvaklatbypapežské;malýpočetprotivícíchsebylpotlačen.| Bvl
mezi nimi i Moore, popravený r: 1535. Statky klášterní a desátkv ko
stelní přešly namnoze do rukou šlechty, hlavně drobného zemanstva
(gentry), o které se král především opíral. Širší třídy národa zů
staly z velké části lhostejné při těchto převraátech. Tak bylo prove
deno odtržení Anglie od jednoty církevní, nikoliv z pohnutek nábo
ženských, jako v Německu, nýbrž pouhou vůli koruny.

Proto neznamenala na počátku samostatná církev anglikánská
žádné zásadní změny ani ve věrouce ani v organisaci duchovní proti
staré církvi. Ale záhy hlásil se v ní přece vliv názorů reformačních
novým učením o spáse pouhou věrou,-obmezováním počtu svátosti,
manželstvím kněží a přijímáním pod obojí. Vláda královská přála ně
kterou dobu i těmto novotám, ale později obrátila se proti nim zá
kazy a pronásledováním neposlušných. Jindřich VIII. stával seVr poslednídoběsvévé vládyvůbeckolísavýmdespotou,podléhajícím
dvorskýmpleticháma a návalům(nedůvěry.Královna Anna skončila
na popravišti a starý král oženil se ještě čtyřikrát, při čemžse ráz
dvora a směr nábožensképolitiky vždy měnil podle střídavých sym
patií buď ke Karlovi V. nebo ke knížatům protestantským. Obětí
změn těch stal se také Cromwell, popravený roku I540. Proto ne
došlo za života Jindřicha VIII. ke konečné úpravě církevních po
měrů v Anglii.

Nástupcem královým stal se nedospělý syn z třetího manžel
ství, Eduard VI. (1547—1553). Za poručnické vlády následujících
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let reformace nabvla ve vnitřním zřízení anglikánské církev rozhod
né převahy. Hlavnímvzorem ve zřízení staly se církve luterské, ale
ve věrouce měly také Kalvínovy názory vliv. Londýn byl tehdy
útulkem pronásledovaných reformátorů z románských zemi a Can
terburský arcibiskup, Tomáš Cranmer, postavil se v čelo nové úpravy
církevní. Všeobecně byl zaváděn kalich a manželstvíkněžské, latin

skou bohoslužbu vytlačila jednodušší anglikánská, sebraná v nové
liturgické knize (Common praver book). Vyznání o 42 článcích
shrnulo základy refcrmované věrouky. Zřízení biskupské a závislost
duchovenstva na koruně zůstaly. Novoty ty nebyly ovšem v krátké
době všude provedeny. Na venkově, hlavně v severních hrabstvích
a v Irsku zachovávali katolíci ještě převahu, jsouce vedeni vyšší
šlechtou ; noví faráři naráželi často na odpor starých. Neklid v zemi
vzrostl pak dvorskými spory o poručnictví nad mladým králem a
bouřemi sociálními. Venkovský lid, stisněný rozvojem ovčářství a
rozčilený náboženskými převraty, bouřil se v různých krajích tak,
ze bylo nutno uklidňovati jej nástlim.

Rozvrat poměrů byl dovršen. kdyz roku 1553 Eduard VI.
zemřel, nedosáhnuv dospělosti. Strana poručníků, příznivá refor
maci, chtěla povznésti na trůn vzdálenou příbuznou jeho, Johannu
Gravovou, zavrhujíc nárok Marte, nejstarší dcery Jindřicha VIII.,
jejiž právo k trůnu otec byl před smrtí obnovil. Ale většina národa
prohlásila se pro Marii, třebas žebyla vychovánav.katolickém
ovzduší španělském. Soupeřka byla snadno přemožena a Marie
Tudorovna (1553—1558) ujala se vlády v Anglii.

Válka Šmalkaldská.

Po náboženském míru Norimberském (1532) reformace ší
říla se v říši německé tak, že obsáhla většinu knižectví světských
a počala také ohrožovati duchovní panství. Neboťvětšina kapitul
biskupských naklonila se k novým názorům a vynikající duchovní
knížata, jako arcibiskup kolinský Heřman z WWiedu,pomýšlela na
zjevné přestoupení k luterství. Obrana papežských zájmů nalézala

"ve vyšším duchovenstvu německém málo horlivých zastánců. Karel
JZ. nemohl průběhu tomu otevřeně čeliti, jsa úplně zabaven vál
kami s Francii, s korsary v Tunisu a nebezpečím tureckým, které
zřizeniní Budínského pašaliku značně vzrostlo. Proto snažil se aspoň
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o mírné vyrovnání německého rozkolu cestou. všeobecného kon
cilu církeoního, který měl provésti opravu pokleslých řádů katoli
ckých a otevříti protestantům cestu k návratu do církve prostřed
kem nových kompaktát.

Ale ve snaze té nenalézal dosti ochoty v Římě, protože papež
Pavel II. (1534—1349) Habsburkům také v útalské politice
nepřející, se obával, abv opravný. koncil jeho práv příliš ne
umenšil. Když pak došlo konečně ke svolání koncilu do Mantovy
roku 1538. němečtí protestanti odepřeli účastenství na shromaž
dění, jehož rozhodující moc zůstavena byla v rukou papeže a bisku
pů; takže naděje na smír touto cestou zmizela.

Snažil se tedy Karel V. dojíti cíle prostředkem roků nábožen
ských, obeslaných od bohoslovců obojí strany. Věc měla některou
naději, protože v Italii a u samé kurie papežské tehdy vznikla strana
pokroková, která stála o opravu církve a byla hotova sbližiti se ve
věroučných otázkách s protestanty. Hlavou její bvl vzdělaný De
nátčan, kardinál Gasparo Contarint, který se hlásil v otázce ospra
vedlnění věrou k názorům Lutherovi dosti blízkým. Této povol
nosti jeho a strany pokrokové v Římě chtěl užití Karel V. k do
cílení smíru, hlavně na roku bohoslovců obojí strany, odbývaném
1541 v Řezně, kde Contarini zastupoval dvůr papežský. Ale i toto
jednání se skončilo s nezdarem. Protestanti setrvali ve svém od
„poru proti papežské svrchovanosti a v Římě zvítězila strana ne
ústupná, trvající na středověkém základu církve a vvhlašující boj
veškerým odchylkám 1 ústupkům.

Proto Karel V. rozhodl se, že donutí protestanty násilím k jed
notě s církví. Optfavdu podařilo se mu uvolniti si ruce k tomu dilu
a zbaviti jednotu Šmalkaldskou podpory z ciziny. Mírem v Crespy
roku I544 přinutil Francii ke složení zbraní a ke slibu, že nebude
protestantům -pomáhati ; záhy potom byl příměřím s Turky umluve
ným zbaven obav před útoky od východu. Některými ústupky na pro

spěch nepotů papežských (z rodu Farnese) zajistil si součinnost
Pavla III., který slíbil, že bude podporovati císaře proti prote
stantům penězi, vojskem a svolánim nového koncilu, k jehož obe
slání a poslušnosti německá. knížata měla býti donucena.

Opravdu byl hned roku I545 koncil všeobecný svolán do Tri
dentu a císař vyzval protestantské stavy, abv tam poslali své zá
stupce k jednání o jednotu ve víře. Ale luteráni neposlechli ani ten
kráte, žádajíce. aby o tom všem jednáno bylo pouze na sněmě říš
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ském nebo na koncilu národním, německém. Císař, který odpor
tento čekal a náboženským mírem již nebvl vázán, vkročil tedy roku
15346na cestu násilí; válka měla zlomiti odpor protestantů, soustře
děných ve spolku Šmalkaldském. Vůdcové spolku bvli dání do říš
ské klatby a obojí strana počala zbrojiti.

Moc habsburská byla k boji sesilena pomocí poskytnutou od
papeže a vévody bavorského; vedle toho podařilo se jí vnésti roz
por mezi isolované protivníky. Mladší generace knížat protestant
ských hleděla již namnoze na reformaci více s politickým než s ná
boženským zájmem. Význačným zástupcem jejím byl vévoda Saský
z větve 4dlbertovců, Moric, který závistivým okem hleděl na moc
nější, kurfirstskou větev svého rodu (Arnošťovce) a zároveň toužil
po panství nad arcibiskupstvím Wagdeburským a biskupstvím Hai
berstadtským. Vyhlídkou na vyplnění těchto sobeckých úmyslů a sli
bem. že bude zachován při náboženské svobodě, diplomacie habs
burská pohnula Morice, že opustil souvěrce a tajně se spojil s cí
sařem, kdežto jiná knížata luterská, jako kurfirst Braniborský, byla
zastrašena a přinucena kneutralitě.

Jednota Smalkaldská, vedená kurfirstem Saským Janem Bedři
chem a lantkrabím hessenským Filipem, chystala se zatím k odporu
proti španělsko-italským vojskům císařovým na horním Dunaji, kde
„četná města říšská a protestantské Virtembersko byla jednotě opo
rou. V rozhodné chvili — na podzim roku 1546 — došla však do
tábora jejich zvěst o zradě Moricově. který se spojil s králem če
ským Ferdinandem a vpadl do kurfirstství Saského. Kurfirst Jan
Bedřich byl nucen vrátiti se k obraně vlastních zemí a seslabený
sbor Smalkaldský nemohl. císaři v Jižním Německu klásti odpor,
tím méně, že říšská města, jejichž patriciát byl vázán obchodními
a peněžnickými zájmy k trhům španělsko-nizozemským a k úvěru
císařovu, bez boje otvírala své brány. Boj přenesl se tak v zápětí
do Německa Severního, kde byl zatím kurfirst vévodu Morice
značně stísnil.

U Můhlberka nad Labem bylo v dubnu 1547 protestantské
vojsko od císaře na hlavu poraženo a kurfirst sám zajat. Odpor
ostatních stavů Smalkaldských byl rychle překonán a lantkrabi hes
senský Filip přinucen, aby se poddal císaři, od něhož byl stejně
jako kurfirst saský odsouzen k trvalému zajetí. Karel V. byl ví
tězem a pánem říše: reformace Lutherova a samostatnost říšských
stavů německých ohroženy ve svých základech.



Ferdinand I. a stavové v Čechách.

Mezi zemskými stavy v Čechách a králem Ferdinandem
vzniklo záhy značné napětí. Ferdinand I. uznal sice regersém v de
sky zemské vloženým, že došel trůnu českého svobodnou volbou,
vyhnul se však potvrzení tísnivých podmínek, které sněm volební
králi byl ustanovil. Jeho snaha nesla se spíše k sesílení moci pa
novnické a za cilem svým šel obratně a vytrvale. Především sna
žil se odstraniti anarchii v zemi, povznésti s královským soud
meteím veřejnou bezpečnost a zlomiti výstřelky předešlého bez
vládí. Demagogická vláda Paškoca v Praze skončila se vypově
děním primátorovým (1530) a roztržením společné správy měst
pražských. Zároveň Zdeněk Lev s Rožmitála, který marně hleděl
novému králi býti na překážku a se spojoval i s cizími nepřáteli
jeho, byl nucen ustoupiti ze života veřejného. Král uvedl sbor zem
ských úředníků ve větší závislost na dvoru, ochromil samosprávnou
činnost krajských sjezdů, které jsouce nadále svolávány jen podle
vůle královy, nenabyly již většího významu. Opiraje se o stranu
šlechty na dvoru závislé, dával si sněmem povolovati značné daně
na obranu zemí uherských proti Zápolskému a Turkům. Mimořádné
příspěvky zemské k potřebám královým staly se tak znenáhla
řádnou berní a finanční stav koruny lepšil se zároveň obratnou
správou komorní.

Královská komora, Ferdinandem I. hned roku 1527 orga
nisovaná, stala se jádrem nové byrokracie zeměpanské a roz
šiřovala svoji finanční. soudní a správní pravomoc všestranně přes
odpor stavů. Podkomoří, který měl hlavní moc v městech králov
ských. podlehl úplně vlivu jejímu. Marně sí stavové stěžovali na
novoty ty. jakož i na německý a cizinský ráz komory, na její zá
vislost na ústředních úřadech vídeňských. Ferdinand I. ovládán byl
ad počátku snahou, spojiti jednotlivé země své účelnou správou
istřední. Již Maxmilián I. snažil se v dvorské radě utvořiti spo
ečný orgán pro země rakouské. Ferdinand I. pokračoval v dile
'om zřízením fajné rady dvorské pro záležitosti politikv zahraniční
1 duorské komory pro správu veškerých svých příjmů. Úřady ty
sloužily sice podle jména jen potřebě dvora a neměly práva vklá
lati se do správy a záležitostí jednotlivých zemí; vskutku však
Hiv. jejich byl značný a okolnost, že přední úředníci zemští,
ako nejvvšší kancléř český, se stávali členy tajné rady, sesilo
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valajejznačně.© Komoračeskápřijímalainstrukceodkomorv
dvorské ve Vídni a byla na ní v důležitých věcech závislá. Král
snažil se také, aby utužil spojení jednotlivých zemí korunních,
přikazuje záležitosti Moravy, Slezska a Lužice svým úřadům če
ským, a projevoval úmysl, utvořiti ze zástupců jednotlivých sněmů
zemských sněm generální všech zemi habsburských. Ale snaha ta
roztříštila se o zásadní odpor stavů českých, kteří viděli v těchto
počátcích centralismu poškození samostatnosti zemské a nepohodlné
sesilení moci panovníkovv.

Jejich „nespokojenost projevovala se na sněmích vůbec dosti
často, ale nedostatek pevné organisace a opravdové odvahy půso
bil, že král při jednání pravidelně nabýval vrchu. Když velkým
požárem roku 1541 desky zcmské na hradě Pražském byly zničeny
a v letech následujících se jednalo o částečné jejich obnovení, Ferdi
nand I. dosáhl i toho, že revers o volbě jeho byl do záznamů ve
řejných pojat v novém znění, kterým dědické právo královnino bylo
výslovně uznáno. Ale právě pro tyto úspěchy vzrůstalo vření stavov
ské proti králi, především ve stavu městském a rytiřském, jsouc se
silováno náboženskými ohledy.

Směsice rozličných vyznání v Čechách vzrostla za vlády Ferdi
nandovy ještě více. Luterstcí šiřilo se v městech a bylo na venkově
zaváděno vrchnostmi, často i proti vůli poddaných. Ženatých kněží
přibývalo, ale úroveň jejich vzdělání se mnoho nezvýšila. Mnozí
pochopili jen zevnější hesla reformace a nikoliv bohoslovný pod
klad; vedle učení Lutherova šířily se na některých místech i švý
carské a jiné sekty. Ale veškeré reformaci té nedostávalo se zá
konité ochrany a jednotné organisace. Přívrženci nového směru
doufali, že se jim podaří znenáhla zmocniti se konsistoře pod obojí,
a získali administrátora, kolisavého Jana Můystopola, pro tento
úmysl. Narazili však na odpor králův, sesilený stranou konservativ
ních husitů a katolíků.

Ferdinand I. byl z přesvědčení zástupcem jednoty církevní a
papežských práv, třeba že uznával nutnost, opravy v pokleslých
řádech církevních. Zemský zákon o kompaktátech zavazoval ho ke
chránění utrakvismu a on byl k tomu ochoten, vida, jak blízko jsou
sobě vlastní husité i církev římská. Ale proti reformací plné, od
Říma vědomě se odvracející, stavěl se zřejmě, pokud mu to dovo
loval ohled na záležitosti zahraniční a hlavně na turecké nebezpečí :
i zakazoval sňatky kněžské a odmítal požadavek svobody vyznání
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jak bratřím českým., tak 1 luteránům. Zabránil, že strana protestant
ská nenalezla v konsistoři husitské střediska, a zachránil poklesající
polovičaté husitství před úplným pádem. Na úplné vyhubení refor
mace a Jednoty bratrské však síly jeho nestačily a tak zůstaly po
měry neurovnánv, sesilujice neoblibenost korunyu stavů. Především
©Jednotě bratrské, která pod vedením biskupa Jana Augusty se byla
značně sblížila s Lutherem., zachovávajíc však většinu svých zvlášt
ností. sesilil se odpor proti panovníkovi a ozvala snaha, aby se spo
jily všechny pokrokové Zivly se zahraničními protestanty k vynu
cení úplné svobody náboženské.

Tato nálada k odporu proti nové dvnastut nabyla příležitosti ku
projevení, když moc habsburská bvla zaujata cčálkoušmalkaldskou
v Německu. Obavy ohrožených protestantů německých přenesly
se také do Čech ; přes to však Ferdinand I. vymohl na sněmě v létě
T. 1546 svolání semské hotovosti do Kadaně a svolení ke spolku vá
lečnému s Moricem Saským. Ale nesouhlas většiny stavů projevil
se tím, že pouze nepatrná část hotovosti opravdu se sešla a král
byl nucen nedisciplinovaný houfec koncem roku rozpustiti. Nesvo
lav již sněmu jiného, povolal tedv novou hotovost do Litoměřic
v ledntt T547 a pohrozil přísnými tresty neposlušným. Ale pouze
Moravané a katolíci poslechli: porušení obvvklého řádu zemského
způsobilo, že nespokojení stavové čeští zjevně vystoupili proti králi.

V čelo hnutí postavila se Pralia, která svolala zástupce měst
královských a uzavřela s nimi brannou jednotu. k ochraně svobod;
pouze Plzeň, Budějovice. Ústí. Most a Cheb zůstaly při králi. Spo
jivše se se stavy vyššími, města přes zákaz krále s žoldnéřským
vojskem do Míšně táhnouciho, svolala sněm, kde opposice nabyla
vrchu a usnesla se na různých článcích k obnovení cýsad stavot
ských a seslabení moci královské. Přímý odboj proti Ferdinandovi
jevil se pak svoláním hotovosti stavovské do Lokte pod vedením

Kašpara Pluha z Rabštejna.
Ale k činu opravdovému nedostávalo se stavům rozhodnosti.

Hotovost scházela se liknavě a přes vyzvání kurfirsta saského neod
hodlali se vůdcové k tomu. aby zmařili spojení vojska císařského
s Moricem Saským a-králem Ferdinandem. Tak došlo k vítěsstií
habsburskému u Můhlberka a odboj další pozbyl veškerých vyhlídek.

Všeobecný zmatek nastal mezi strůjci odporu, když král Ier
dinand I. se značným vojskem do země se vraceje, stanul v Litomě
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řicích. Na boj nebylo pomvšlení, vojsko stavovské se rozešlo a
šlechta chvátala podrobit se králi. Ferdinand opatrně přijal ji na
milost, hodlaje pokořiti především města, jako vlastní strůjce rebelie.

Přinutiv Praliu ke vzdání bez podmínek, zkrušil těžce. jejidosavadnískororepublikánskousamostatnost.© Městovydalomu
veškeré statky a vojenské zásoby, zavázalo se ke stálé dávce z piva
a sladu (t. zv. posudné). ztratilo velkou část svých privilejí: de
mokratický živel velkých schůzí obecních bvl obmezen, král přisou
dil si právo dosazování konšelů, jeho úředníci, hejtman městský
a rychtář královský, nabyli rozhodující moci nad policii a soudem
městským. Způsobem podobným byla i ostatní města královská po
trestána a stav městský utrpěl v Čechách ránu, z níž se již nevzpa
matoval k bývalé činnosti politické. Královská moc vzrostla značné
pádem tohoto živlu opposičního, od husitských dob nejčilejšího,
a ziskala zároveň rozmnožení příjmů pobraným jměním městským,
z něhož jen menší část bvla později vrácena. Šlechtici nemnozí bvli
stiženi částečnou ztrátou statků, zejména hlavní vůdcové odporu,
z nichž někteří uprchli ze země. Konečně na sněmě, svolaném v
srpnu 1547. dva zemané a dva měšťané byli popravení a osoby jiné
uvězněny, mezi nimi také kancléř pražský Strt ž Ottersdorfu, který
vypsal obšírně dějiny odboje. Na sněmě stavové bez odporu uznali
různá rozšíření panovnické moct: dědičnost rodu habsburského byla
znova prohlášena. jednoty stavovské zakázány, pravomoc soudů
královských zvětšena, jmenování nejvyšších úředníků králi zajištěnostejnějakovýhradnéprávosvolávatisněmy.| Ferdinand
upevnil svou správní moc také tím, že roku 1548 zřídil appellační
soud v Praze, společný pro veškeré soudy městské korunních zemí
českých.

Zároveň objevily se také náboženské snahy Ferdinandovy,
směřující především proti Jednotě bratrské, kterou král pokládal
za hlavní zřídlo odboje. Zákon Vladislavův proti pikartům bvl ob
noven a zostřen, sbory bratrské zavřeny a značný počet členů
s biskupem Augustou v čele zajat. Pronásledování přimělo mnoho
bratří k vystěhování do Moravy, kde starší řády stavovské a větší
svoboda náboženská se zachovaly, anebo do Polska, kde vznikly
silné osady bratrské. Než Jednota nebyla pronásledováním zlomena,
nýbrž ve své mravní síle spíše vzrostla.
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Interim a mír Augšpurský.

Vitězstvím nad jednotou šmalkaldskou císař Narel V dosáhl
v říši německé moci, jaké neměl již po staletí žadný z jeho před
chůdců. Opposice byla zničena, jeji hlavy ve vazbě, jednotlivá kni
žata chvěla se před vzrostlou mocí habsburskou. Proto Karel V.
doufal, že nastal okamžik, kdy také v Německu bude jeho univer
sální panství upevněno. Na sklonku roku I547 svolal říšský sněm
do Augšpurka a snažil se tam prosaditi některé novoty, které měly
tězkopádnou činnost říšských sněmů nahradit jiným útvarem spol
kovým, lépe vyhovujícím snahám ústřední vlády, sesilené též řádnou
daní říšskou a stálým vojskem. Dalekosáhlý převrat narazil však
na tichý, ale rozhodný odpor stavů jak protestantských, tak 1 kato
lických v té míře, že se císař zatím spokojil s novou úpravou soudu
komorního ve smyslu zvětšené moci panovnické a s některými státo
právními výhodami pro své državy nizozemské, které jako zvláštní
kraj burgundský skoro úplně byly zbaveny závislosti na říši, aniž
pozbyly ochrany celku.

S rozhodnějším důrazem Karel V. ujal se však úlohy, aby
přivedl pokořené protestanty zpět k jednotě s církví římskou. Než
při tom mu byl na překážku sám papež. Pavel III. zahájil sice na
sklonku roku 1545 všeobecný koncil v Tridentě, způsobil však, že
se v poradách otců nejednalo o opravě zlořádů v církvi a o možných
ústupcích k získání protestatů, jak císař si byl přál, nýbrž jen o
rychlém zavržení dogmatických základů reformace a upevnění sta
rých zásad cirkve středověké. Když pak zbraně císařské v říši
vitězily, papež postavil se ze strachu před přílišným rozvojem
habsburské moci v Italii přímo proti Karlovi V. a odvolal z Něme
cka svůj pomocný sbor před rozhodnou bitvou. Zároveň byla pro
jevena zřejmě jeho neochota k jednání o dohodu s protestanty
přenesením koncilu do italského města Bologni. Konflikt byl pak
přiostřen smrtí syna papežova Petra Ludvíka Farnese, zavrazdě
ného z návodu císařskéhogenerála v Lombardii, a sporem o některá
léna, tak že Karel V. byl nucen s protestanty:jednati o náboženské
vyrovnání z vlastní moci a bez součinnosti Říma. .

Stoje pevně na stanovisku, že jednota středověké církve má
býti obnovena, chtěl luteránům usnadniti návrat některými zatím
ními ústupky, které měly zůstávati v platnosti do konečného rozhod
nutí všeobecného koncilu. Pomocí povolnějších bohoslovců prote
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stantských — Luther zemřel již r. 1546 — dal vypracovati r. 1548
t. zv. interim augšpurský, zatimní řád náboženský. který dovoloval
protestantům kalich, trvání uzavřených již manželství kněžských
a zjednodušení liturgie; v ostatních kusích se měli však podrobiti
řádu církve a uznati autoritu papežovu. Interim byl prohlášen jako
říšský. zákon a císař hrozil mocným zakročením všem, kdož by ho
nechtěli přijmouti.

Ale přes to provedení nového pořádku nebylo snadné. Většina.
vrchností protestantských otálela a ponechávala mlčky posavadní
řády. Jen někteří, jako Moric Saský, řídicí se radou umírnéného“
a zastrašeného MWMelanchtona,nebo kurfirst braniborský, provedli
interin, ale se změnami, které mu dodávaly značně luterského
rázu. Nedostatek katolických kněží bránil rychlému postupu staré“
cirkve, široké vrstvy stavěly se vášnivě proti interimu, v“četnýchletácíchapísníchtupenému.| Neústupníkazatelé,vypuzenízříš
ských měst, nalézali útočiště v městě Wagdeburce, které vzdorovalo
déle než rok útokům vojska císařského. Přes to katolicism pomocí
císařovou učinil značné pokroky. Duchovní knížectví severozápadní,
hlavně kolinské, byla mu zachována a v Jižních Němcích císar ob
novil starou víru v říšských městech některých aspoň částečně tím.
že přivedl menšiny patricijské opět k moci proti cechům a lidu..

Šlo o to, aby byl dalším soustávným úsilím passivní odpor:
jednotlivých krajů protestantských přemožen. Na prospěch snah
císařových působila tů změna na trůnu papežském. Pavel III.
zemřel roku I549 a na jeho místo byl zvolen povolný Julius III.
(1550—1555). Koncil v Tridentu byl obnoven a roku 1551 počal
cisař donucovati stavy protestantské, aby tam vyslaly své zástupce
ke konečnému vyřízení věroučných sporů. Karel V. stál tehdy
zdánlivě u cíle a na výši své moci, když náhle byl překvapen novým,
neočekávaným výbuchem revoluce o Německu.

Protestantská knížata nesla těžce útisk náboženský a politický ;.
obavy před trvalou diktaturou habsburskou zavládly však také u ka-
tolických stavů, když císař vystoupil s přáním, aby jeho jedinému
synu a dědici Filipovi, španělským vychováním duchu německému
úplně cizímu, bylo pojištěno nástupnictví na trůně cícařském po:
strýci Ferdinandovi. V severním Německu počalo se opět jednati o
obranné spolky knížat a hnutí to nabylo vážného výžnamu, když se
v jeho čelo postavil Moric Saský.
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V odměnu za zrazení Šimalkaldských Moric obdržel opravdu
Rurfirstský titul a část držav svého zajatého strýce Jana Bedřicha.
Nebyl však císařem úplně uspokojen v nárocích na sousední du
chovní državy a přilišný rozvoj moci habsburské, stejně jako také
ohrožení luteránismu způsobily, že přestoupil tajně na stranu pro
tivnou a stal se hlavou proticisařského hnutí. Nechtěje se obmeziti
na trpný odpor, nýbrž odhodlán jsa k útoku, spojil se s králem fran
couzským Jindřichem II. (1547—1559). který byl právě v Italii
obnovil výbojnou politiku svého otce. Knížata německá uzavřela
s ním smlouvu o podporu za cenu francouzské nadvlády nad riš
skými biskupstvínu v Lotrinsku (Ad/etyv,Toul a Verdun). Nepřipra
vený Karel V. byl na jaře roku 1552 překvapen dvojím útokem*
Francouzové vtrhli do Porýnska, kdežto vojsko knížat, vedené Mo
ricem Saským. udeřilo na Jižní Německo a skoro bez odporu vtrhlo
do Tyrol, kde císař se zdržoval k vůli koncilu. Koncil se rozešel
a Karel V.sám unikl stěží zajetí útěkem do Korutan, nemaje voj
ska ani peněz k jeho verbování, s úvěrem vyčerpaným poslední val
kou. A katolická. strana zůstala nečinnou; ani král Ferdinand ne
podporoval bratra do opravdy, jsa sám ohrožen novým tažením tu
reckým a roztrpěen kandidaturou Filipovou na trůn císařský, který
chtěl zajistiti svému svnu Maxmiliánoci. Proto uvázal se jen v jed
nání s Moricem Saským. a přiměl císaře, že svolil k smlouvé,
uzavřené v Passově.

Cisař vyhlásil všeobecnou amnestii rebellům, propustil zajaté
vůdce jednotv šmalkaldské a ustoupil od interimu. Svoboda vy
znání a kultu byla protestatům vrácená a nejbližší sněm říšský
měl provésti konečnou úpravu náboženských poměrů v říši. Karel
V. pokusil sé v následujícím roce ještě o obnovení pokleslé moci
v Německu jednáním o spolek katolických knížat, ale bez zdaru,
kdežto vůdce strany druhé, Moric Saský, zahynul v boji s neklid
nými sousedy v plném rozvoji své ctižádosti. Potřeba míru v roz
hárané říši vzrostla nad zájmy konfessionální. Nechtěje býti tedy
svědkem porážkysvé životní snahy o jednotu vírva sesilení ústřední
moci, Karel V. přenechal trvalou úpravu poměrů svému bratru
Ferdinandovi, který jako král římský roku I555 shromáždil nový
sněm v Augšpurce.

Tim došlo po delším jednání k opravdovému konci. Zásadní
rozpor mezi vyznáním novým a starým nedal se překlenouti, ale.klidnéspolužitíobojístranyvříšimělobýtizaručeno.| Byl
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prohlášen věčný mír náboženský, platný bez ohledu na to, zda se
v budoucnosti podaří obnovit jednotu církevní čili nic. Mír platil
však pouze pro víru Ratolickou a luteránskou, nikoliv pro kalcinism
a jiné sektv. Základem náboženského pořádku zůstal princip lerri
toriální. Nikoliv obvvatelstvo. ale vrchnosti určitých území ustano
vovalyvvyznání (cuius regio etus religio): poddaným zůstalo za
chováno jen právo emigrace. V říšských městech posavadní katoli
cké menšiny byly zajištěny před útiskem. Duchovní statky saekula
risované do roku 1552 měly zůstati v rukou světských držitelů;
ježto však hrozilo nebezpečí, že přestupováním duchovních knížat
k reformaci stará víra úplně bude zatlačena, katolici vymohli tak
zv. výhradu duchovní (resercatum ecelesiasticum), podle níž bisku
pové a opati, kteří byvpřestoupili k protestantismu, měli ztratiti svá
beneficia. Poněvadž však luteráni proti výhradě protestovali, byla
dána do snesení sněmovního jen jako výpověďkrálovská. Za to Ferdi
nand I. proti vůli katolíků slíbil protestantům, že v duchovních kní
žectvích bude poddaným trpěna svoboda svědomí, ovšem bez ve
řejné bohoslužby.

Náboženský mír obsahoval tedy v těchto dvou kusech od obojí
strany neuznaných, zárodky příštích sporů, měl však přes to veliký
význarm,.ježto zakončil aspoň dočasně boje vnitřní a umožnil spolu
žití dvou nepřátelských živlů. Luteranism vzdal se sice, podobně
jako kdysi husitství, velikých plánů na obrození celé církve. ale
nalezl zákonné ochrany v říši německé.

Sněm augšpurský vykonal také v ohledu politickém mnoho
tím, že znovu upravil krajské zřízení s novým e.rekučním řádem
a komorní soud na základě samosprávy stavovské; ukázalose jasně
vitězství knížat nad myšlénkousilné moci ústřední, která u Karla V.
se byla spojila se snahou katolickou. Pod vedením Ferdinanda I.
a jeho nástupců císařský dvůr ztratil dosavadní ráz kosmopolitský
a stal se opět německým. Zároveň jeho význam v Evropě zmenšil
se značně.

Marie Tudorovna. Mír v Cateau-Cambrésis.

Nezdarem své politiky v Německu, rostoucí tísní finanční a
otřesením chatrného zdraví Karel V. byl přiveden k rozhodnutí, že
vzdá se vlády a veřejné činnosti vůbec. Před uskutečněním úmyslu
Nový věk.
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chtěl však synovi Filipoci zjednati © „Anglii náhradu za ztracené
nástupnictví na trůně císařském. Právě tehdy ujala se vlády na
ostrově příbuzná jeho, Marie Tudorovtna (1553—58). Mezi ní a
infantem Filipem byl roku 1554 uzavřen sňatek, přes to, že Marie
byla již paní věku pokročilého. Cisař přenechal tehdy synovi
království neapolské s Milánskem, záhy potom i vládu nad Nizo
zemím a roku 1556 obě koruny španělské s koloniemi. Složiv tak
břímě skutečné moci nechtěl podržeti ani titulu císařského a vrátil
jej do rukou kurfirstů, kteří po některém jednání přenesli důstoj
nost na krále římského Ferdinanda. Jako vznešený soukromník
Karel odebral se do zátiší španělského kláštera Juste, kde žil až
do své smrti (1558) v klidu, udržuje jen občasnými dopisy spojení
se světem své bývalé činnosti.

Veliké dědictví jeho snah po utvrzení habsburské nadvlády a
zachování staré církve přešlo na mladého krále Filipa II. Úloha
nebyla snadná. Nejprve bylo nutno provésti spojení Anglie s habs
burskou politikou a návrat ostrova k jednotě církevní. Královna
Marie usnadnila věc svou horlivostí katolickou. Byvši vychována
ve španělském ovzduší a v nepřátelství ke schismatu anglikán
skému, zastavila ihned po nastoupení další rozvoj reformace
v Anglii a přešla postupně k zjevné reakci ve smyslu katolickém.
Svrchovanost papežská byla zase od parlamentu uznána, stará bohoslužbaobnovenaahlavnízástupcovéreformacestiháni.| Došlo
1 k popravám neústupných, ale hranice v Londýně vzplanuvší jen
zvýšovaly v zemi neoblibenost »krvavé« královny, tím spíše, že
Marie zůstala v Anglii cizinkou a že sňatkem s Filipem Habsbur
ským strhla zemi k válce s Francií.

Již od roku I55Ir trvala válka mezi Jindřichem II. a dy
nastii habsburskou bez přerušení, ale také bez rozhodných úspě
chů, jak v Nizozemí a Lothrinsku, tak i v Italii, kde Francouzové
drželi Piemont, odňatý vévodovi savojskému a část jižní Toskány.
Příměří, pro únavu obojí strany roku 1556 uzavřené, bylo záhy
přerušeno vlivem papeže Pavla IF. (1555—1559), který proniknut
jsa osobním a národním odporem proti španělskému panství v Italii,
přiměl Francii k novým bojům a obrátil sám zbraně církevního státu
proti Neapolsku. Filip II., právě obnovující katolicism v Anglii,
byl nucen bojovati s hlavou církve, dosáhl však tentokráte znač
ného úspěchu. Vojskem španělským papež donucen byl k míru,
zatím co jiné vojsko roku 1557 porazilo Francouze u Saint Ouentinu
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a zjednalo habsburské moci na severní hranici francouzské roz
hodnou převahu. Ježto však francouzský vévoda z Guise zároveň
dobyl města Calais, posledního panství, které zbývalo na pevnině
Anglii spojené s Habsburky, nebylo ukončení války snadné. Umož
něno bylo teprve smrti bezdětné Maric Tudorovny (1558), kterou
přestal krátký svazek mezi habsburskými a anglickými zájmv. Filip
II. pokusil se sice ještě o jeho prodloužení, nabízeje svou ruku
nové panovnici anglické, dceři Jindřicha VIII. z druhého sňatku,
Alžbětě, ale princezna, v protestantském duchu vychovaná. odmítla.

Nejsa již vázán ohledy na Anglii, král španělský mohl tedy
snáze jednati o mir, který nutným se stával zvláště pro finanční
tiseň obou táborů. Bylať i francouzská i španělská vláda přinu
cena v posledních létech války k částečnému bankrotu státnímu, za
držením věřitelům dosavadních záruk a příjmů; všeobecná únava
z dlouhého boje hlásila se na obojí straně. Po delším jednání byla
v dubnu I559 uzavřena v pohraničním místě Cateau-Cambrésis
smlouva o mir, která se stala na dlouhou dobu základem velmocen
ských poměrů v Evropě.

Anglie ztratila Calais, Francie podržela lothrinská biskup
ství (Mety, Toul a Verdun), získaná za revoluce knížat německých
proti Karlovi V. Za to ustoupily posádky francouzské z pevných měst
nizozemských a z Italie, kde dynastie savojská opět nabyla Piemontu.
Francie vzdala se tak snah svých po mocném postavení na apenin
ském poloostrově a ponechala drobné státečky italské hegemonii
Španělska, ovládajícího jih a sever italský. Soupeřství mezi domem
habsburským a rodem Valois mělo býti překlenuto dynastickým spo
jením. Ovdovělý Filip II. pojal za manželku mladistvou princeznu
francouzskouAlžbětu. Při turnaji, konaném na oslavu zasnoubení v
červenci1559otec nevěstin, král Jindřich II. byl těžce raněn a smrt
jeho uvrhla Francii do víru občanských a náboženských bojů, které
zabránily jí na dlouhou dobu, aby činně zasahala do politiky za
hraniční.



ČÁST TŘETÍ.

Hospodářské pokroky 16.věku.

Rozšíření koloniální moci evropské v oblasti Starého i Nového
světa bylo největší změnou světových poměrů na počátku nové doby.
Rozsáhlé kraje za oceánem staly se bilému plemeni základem dal
šiho vývoje hospodářského. Zámořský svět nestal se však tehdy
společným majetkem všech národů evropských, jejichž plavci měli
účast na objevech, nýbrž zůstal skoro úplně Španělům a Portugal
cim. "Ti učinili nová moře a pevniny svým výsadním majetkem
a dohodli se o jejich rozdělení na základě výroku papežského a do
datečné smlouvy vzájemné z roku I494. Poledníková čára, běžící
Atlantickým oceánem 370 mil na západ od ostrovů Capverdských,
byla určena za hranici obou koloniálních oblastí. Po objevení Ti
chého moře a zvláště po epochální první plavbě kolem zeměkoule,
provedené v létech I519—21 Fernandem Magalhanem, vznikl sice
nový spor o východní polokouli; smlouvou z roku I529 byla však
1 tu zjednána dohoda. Portugalcům zůstala Afrika a Jižní Asie
s částí Brasilie, Španělsku pak Amerika s ostrovy Filipinskými. Oba
národy šířily ve svých oddělených oblastech koloniální moc pro
středkem dvou různých systémů, jejichž společným hlediskem bylo
bezohledné vykořisťovánícizích plemen a krajů. Hospodářskýzisk,
plynoucí z nových držav do Evropy, nezůstal však pouze Pyrenej
skému poloostrovu, ježto ani Španělové ani Portugalci nebyli na
velký úkol kolonisační dostatečně připraveni. Vlastní zisk unikal na
mnoze do rukou Vlachů, Němců a Nizozemců, vyzbrojených starší
tradicí obchodní, a sesiloval v Evropě Střední rozvoj kapitalismu,
který počal v první polovici 16. věku značně měniti veškeré hospo
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dářské poměry evropské. Další pokroky v tomto směru bvly ovšem
v druhé polovici 16. věku zastaveny vlivem politických, úvěrních
a náboženských poměrů, které vedly k hospodářským katastrofám
a ke kulturnímu poklesnuti krajů středoevropských.

Osady portugalské.

Portugalská kolonisace byla v počátcích pokračovánim boje
proti islámu, přeneseného v patnáctém věku vítězným živlem Kře
sťanským do Afriky. Postupné odkrývání západních břehů temné pev
niny od plavců portugalských pokračovalo pak tím rychleji, čím více
bylo sesilováno snahou po přímém námořním spojení s Indii, o kterém
se v obchodním světě italském jednalo již od třináctého věku. Ještě
před dosažením toho cílenabylo však africké pobřeží samo hospo
dářské důležitosti pro Portugalce, dodávajíc do Lissabonu slono
vinu, drahá dřeva, gumu, kože a černé otroky, jichž ve značném
počtu bylo užíváno v Portugalsku samém. Také zlato bylo později
přiváženo, zvláště po opanování dolů v Sofale. Na ostrovech Kanár
ských a Azorských rozšířily se cukrovníkové plantáže.

Roku 1498 bylo posléze zjednáno vytoužené přímé spojení
s Indií a Portugalcům otevřel se svět asijský, ovšem nikoliv bez
tězkých bojů. Již na východním pobřeží africkém a zvláště v přísta
vech malabarských jejich loďstva setkala se hned od počátku s ne
bezpečným soupeřstvím. Živel arabský, obchodně podnikavý, tvořil
od dávných dob neproniknutelnou hradbu mezi východní Asii a svě
tem křesťanským. Arabové měli ve středověku monopol plavby v
moři Rudém 1 Perském a dodávali Evropě prostředkem vlašských
republik indické zboží za ceny značně zvýšené. Proto snažili se od
první chvíle brániti přímé plavbě Evropanů do indických vod. a
Portugalci byli nuceni, udolati nejprve tento odpor.

V řadě dlouhých bojů námořních válečná loďstva, vedená od
vážnými admirály, jako byl Alfonso Albuguergue (1509—1I515),
zatlačila arabský živel z oceánu Indického a snažila se zabrániti
mu úplně vstup do vod těch, opanováním bran k moři Rudému a
Perskému. Obsazením Sokotry a Ormůzu, válečnými demonstra
cemi v Rudém moři a vítězstvím nad loďstvem egyptským. podpo
rovaným od Benátčanů, obávajících se ztráty levantského ob
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chodu.bylcíldosažen.© Panstvípůlměsícevevodáchasijských
kleslo a panovník portugalský přijal titul »pána obchodu indického.«

Na zabrání rozsáhlých držav pozemských v Indii Přední nebylo
při hustém zalidnění a tisícileté kultuře kraje pomyšlení, zvláště
když právě v 16. věku velcí mogulové tatarští spojili skoro celý
sever indický pod svou moc. Za to však Portugalci získali velké
úspěchy obchodní převahou na moři a opanováníim jednotli
vých přístavů, jakož i zastrašením nesvorných knížat pobřežních,
které donutili ke smlouvám obchodním a placení tributů. Goa, na
pobřeží malabarském, stala se hlavním arsenálem a vládním stře
diskem portugalské moci v Indii Přední ; vedle ní také jiné pevnosti,
jako Diu a Salsette, kraj Orissa a ostrov Ceylon. Starý proud ob
chodní vedl pak portugalské plavce dále na malajský východ. Roku
1511 bylo dobyto přebohatého obchodního střediska Indie Zadní,
města Afalakky a dosažen vlastní kraj kořenný, ostrovy Molucké a
Sundské. Roku 15316dotkli se Portugalci poprvé břehů čínských,
poznali vířivý Zivot v Kantonu a roku I542 pronikli až do
Japanu. který měl ve středověké fantasii po zprávách Marca Pola
pověst báječné zlaté země Zipangu. V těchto východních vodách
asijských moc portugalská nebyla nikdy pevně založena, ale [apan
neuzaviral se ještě obchodnímu styku s nimi, a v Wakau získali v
druhé polovici 16. století trvalou oporu pro hospodářský styk s ta
jemnouveleříší čínskou.

Ani v asijském světě Portugalci nezapomněli na původní ná
boženské pohnutky svých výbojů; četné kostely 1 kláštery, bohatě
nadaná biskupství vznikala v hlavních osadách, křesťanská propa
ganda, usnadněná na počátku polokřesťanskou sektou indických To
mášovců, zaměstnávala missionáře. Někteří, jako František Xaver
ský (T 1553). vnikli až do Číny a Japanu a nabývali tam dočasně
značného počtu stoupenců. Jejich dopisy šířily v Evropě hlavně
geografické vědomosti o vzdáleném východu. Také s katolickými
křesťany v Habeši byly navázány náboženské styky.

Hlavním cílem zůstalo Portugalcům ovšem hospodářské vyko
řistění přírodního a kulturního bohatství cizího kraje a trvalé udr
žení výhradného práva na přímý obchod tmdický. V prvních létech
bylo dovoleno také cizím firmám, hlavně německým, v Lissabonu
osazeným, míti účast na plavbách do Indie, záhy však právo to
obmezeno bylo na těsný kruh domácích privilegovaných tříd a ob
chod zámořský byl přísně regulován vládou, která bránila také roz
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šiřování námořnických map cizích oceánů. aby znesnadnila veškeru
cizí konkurenci. Jednou za rok plulo z Lissabonu společné loďstvo
obchodní do Indie, jsouc provázeno silnou válečnou eskadrou. Na
vštíivivší přístavy Přední Indie, brávalo se až do Malakky, kam
bvlo sváženo zboží z okolních ostrovů a z východního moře. Platilo
se jen částečně výrobky evropskými, většinou stříbrem, ale za ceny
velmi výhodné ; za to bylo zlato a drahokamy pravidelnou části zpět
ného nákladu, vedle barviv, koření, drahých dřev a průmyslových
předmětů orientálst ch. Pepř byl monopolem koruny v náhradu
za náklady na válečné loďstvo a posádky. Po plavbě skoro dvou
leté loďstvo skládalo celý náklad v královské celnici lissabonské,
zvané »casa da India«. "Tam se určovala jednotně prodejná cena
a nebylo-li možno veškeren dovoz výhodně zpeněžiti, část jeho ve
vodách přístavu se raději ničila, aby nestlačovala ceny. Proto vy
nášely výpravy zdárně skončivší zisk až 400 proc.

Lissabon vzrostl tak na obchodní metropoli, domácí živel portu
galský nedovedl však vykořistiti výhod svých zůplna, přenechávaje
výnosné rozvážení zboží asijského a afrického po Evropě podni
kavějším firmám německým a nizozemským, kupujícím celé ná
klady lodní. V čele šel sám král, který zpravidla svou část zpeně
žoval již napřed prostředkem zvláštního faktora v Antwerpách,
který kontrahoval půjčky na indické zisky budoucích let. Antarerpy
se staly vůbec střediskem, odkud rozprodej indického zboží byl řízen.

Opanování dalekých oceánů bylo velikým činem národa portu
galského. Právem největší básník národní Luis Camoéns oslavil
úspěchy ty roku 1572 epickým veledilem »Os Lusiadas«. Ale čas
ukázal, že úkol byl nad síly malé země. Dobrodružná touha odvedla
mnoho obyvatelstva z kraje vůbec řídcezalidněného, a houfy černých
otroků, na venkově zaváděných, byly špatnou náhradou za ztrátu.
Příliv cizího bohatství neudržel se ve společnosti nezralé pro kapi
talism, a neumějící upoutati rychle nabytý zisk k další produktivní
práci. Vlastní hospodářství země portugalské klesalo a v druhé po
lovici 16. věku menšily se i koloniální úspěchy, když náklad na loď
stvo a posádky počinal převyšovati obchodní zisky, v první době
příliš dychtivě vyčerpávané. Hledisko obchodní bylo zatlačováno
náboženským, inguisice vyvolávala nepokoje v asijských osadách,
nešťastné války krále Šebestiána v Africe proti Maurům seslabily
sílu národa. Připojení Portugalska k veleříši španělské roku 1581
uspišilo pak sestup jeho s dosavadní samostatné výše.



Conguista Ameriky.

V době příchodu Evropanů Amerika nalézala se v podobném
stadiu vývoje kulturního jako starý svět o tři tisíce let dříve. Větší
část pevniny a ostrovů od Kanady až do Patagonie byla osídlena
četnými kmeny rudých kočovníků a lovců, kteří byli bez vyšší
organisace společenské a žili jako prahistorické lidstvo doby ka
menné, zanechávajíce jen neumělé mohyly jako trvalé památky
svého byti. Pouze ve střední části horského pásma, probíhajícího
celou pevninou, vznikla řada států kulturních, upomíinajících na
starověký Egypt a předoasijské despocie. "Tato vzdělanost počinala
se v kraji kalifornském kamennými stavbami opevněných vesnic
(pueblos), táhla se Amerikou Střední a po vysočinách andských
až do severního Chili, tvoříc řadu samostatných útvarů, horstvem
a tropickými lesy od sebe oddělených. První místo mezi nimi měly
říše Azteků a Inků.

Evropští objevitelé dosti dlouho nepřišli do přímého stvku
s touto vzdělanou oblastí. První následovníci Kolumbovi poznali
přes veškeru odvahu stěží některá pobřežní místa pevniny kolemamerickéhoStředomoří,FloriduaŠíjipanamskou.© Koloniální
država španělské koruny obmezovala se v prvních třiceti letech
skoro jen na ostrovy Antillské a zklamala prvotní naděje objevitelů.
Bohatství prostých kmenů ostrovních nebylo značné, obchodní zisky
podobné portugalským chyběly úplně; zbývala tropická úrodnost
půdy, některé doly a pracovní sila domorodců. K těžení v dolech
zvláště zlatých na Haiti. ke sbírání perel a maniokových hliz,
k zařizování prvních cukrových plantáží koruna tedy přidělovala
jednotlivým dobrodružným podnikatelům celé okresy se vším rudým
obyvatelstvem jako léna (t. zv. encomiendas a repartimientos). Na
ostrovech ujímala se zvolna evropská flora a fauna, Novému světu
úplně cizí, ale chabé plémě ostrovní hynulo rychle tuhou praci,
evropskými neštovicemi a hromadnými sebevraždami ze zoufalství
nad porobou. Již v prvních létech 16. stoleti bylo nutno dovážeti
černé otroky z afrických faktorií portugalských a působením mis
sionářů, hlavně dominikána Bartoloměje Las Casas, vláda sama ob
mezila později zotročování rudých domorodců vůbec. Vzrůstal tedy
import černochů, dovolovaný vládou jako výsadní dodávka (asicnto)
jednotlivým dvořanům, z jejichž rukou přecházel hlavně na podni
kavé Janovany. Afrika počíná se odlidňovati ve prospěch Nového
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světa. Ale přes to vyhynul lid domácí na Antilich v průběhu prvn
polovice 16. stoleti skoro úplně.

Zcela jiný svět otevřel se španělské kolonisaci ovládnutím
vzdělaných krajů pevninné Ameriky. Stalo se to horečným úsilím od
vážných dobyvatelů (congutstadores), vedených fantomem zlatého
kraje, o kterém se na sklonku středověku mnoho bájilo. Nejorigi
nálnějším z nich byl /ernando Cortes, muž rytiřský a vzdělanější
nežli většina španělských dobrodruhů. za nimiž však nezůstával
pozadu v násilné bezohlednosti. Veden jsa zprávami plavců, již se
dříve byli dotkli poloostrova Yukatanského. vyplul roku I5Ig od
ostrova Cuby, aby hledal bohaté říše na západě. a vystoupil po delší
plavbě pobřežní na pevninu tam, kde později vzniklo město Veracruz.

Skoro celá Amerika Střední byla tehdy osídlena kmeny značně
pokročilými. Na poloostrově Yukatanském žilo plémě WMWava,jehož
zřícená města ještě podnes prales zachoval, na severu od nich.
hlavně na horské planině Anahuacké, sídlely bojovnější kmeny
Nahua. Země byla hustě zalidněna obyvatelstvem zemědělským a
uměle zavodňována ; národní potravou byla kukuřice spolu s ovocem.
kakaem a opojným nápojem, hotoveným z aloe. K hotovení oděvu
pěstovala se bavlna; z peří a drahých kovů robeny umělé ozdoby,
sošky a odění. Misto železných nástrojů sloužily ku práci a k boji pa
zourek a měď. Domácí zvířata obmezovala se na psa a krocana;
veškeru práci obstarávala lidská ruka. Přes to vznikaly veliké:
stavbv s podivnými ozdobami, kamenná města a rozsáhlé osady na
jehlách v jezerech. Chrámyna způsob sploštěných pyramid byly stře
diskem kultu, hrozného především hromadnými krvavými obětmi
lidskými. Velmi četné kněžstvo pěstovalo tajuplné vědění vyšší.
rozdělujíc podle pozorování těles nebeských čas na několikaleté cykly,
rok na I8 měsíců po 20 dnech, měsíc na 4 týdny pětidenní. Systém
početní obmezoval se na pět čísel a několik značek pro vyšší hod
noty. Na občasných trzích sloužilo směně hlavně zlato práškové.
Z řad obrazců a značek vznikalo primitivní písmo, psané na papíru.
zhotoveném z aloe.

Politické dějiny tohoto středoamerického lidu byly pestré; po
stupně tvořily se větší monarchie a vznikaly drobné republiky; ze
severních hor opakovaly se vpády surovějších plemen do kulturního
kraje. Asi ve čtrnáctém století podařilo se takovému bojovnémw
lidu Azteků uvésti v poddanost celou řadu kmenů a zříditi na pla
nině Anahuacké rozsáhlou říši, jejiž střediskem učinili své jezerní
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město AWe.viko(Venochtitlan). Dobvtý kraj bvl ovládán prostřed
kem lenního zřízení od branných posádek, spojených vojenskými
cestami a signálovými ohni. Podmaněný lid odváděl vládnoucí kasté
nejen poplatek, ale i četné oběti lidské pro oltáře boha války. Proto
kruté panství vzbuzovalo časté vzpoury místní a okolnost ta
umožnila rychlý výboj španělský. spolu s pověrou, která viděla
v bílých ozbrojencích bývalé bohy domácí, k vládě nad zemí se
vracející.

Po dvouletém boji, plném Istivé odvahy a strasti, Corfez s ně
kolika sty dobrodruhů dobvl hlavního města a vnutil celému kraji
na místě aztecké vlády panství koruny španělské, hromadě při tom
hojnou kořist na zlatě a stříbře. Conguistador a španělští úředníci
vsunuli se na místo domácích knížat, ze staveb chrámových staiy
se křesťanské kostely a kláštery ; vyšší vzdělanost domorodců brala
rychle za své. Tuhá podnikavost vedla Corteza také do ostatních
částí Ameriky Střední, na sever pak až do Kalifornie, a celý kraj
dobvtý stal se rozsáhlou provincii Nového Španělska.

Královského vděku ovšem ani Cortez nezažil; byl v pozdějších
létech sesazen a zemřel v Seville roku 1547 jako zapomínaný sou
kromník. Úspěchv jeho probudily však dobyvačnou horlivost jiných
k dalšímu prozkoumání neznámé pevniny. Skoro veškeré výpravy
obracejicí se do Ameriky Secerní byly ovšem neúspěšné. Španělé
hledali především drahé kovy a kulturní bohatství; močály florid
ské, travnaté stepi mississipské poskytovaly jim jen srážky s bo
jovnými kmeny divochů, zlaté bohatství své tehdy ještě Kalifornie
tajila. Proto Španělové spokojili se první zkušeností a zastavili
svůj postup na 43" sev. šířky, ač nepřestali prohlašovati svá práva
na celou pevninu. Tím větší horlivost kolonisační obrátila se k tro
pickým krajům Jižní Ameriky.

Na území dnešních republik Ecuadoru, Peru a Dolivie trva!
zvláštní stát, kulturou nikoliv nepodobný říši Azteků, ale odlišný
veřejnou správou, která byla skoro soctalismem státním. udržova
ným ve prospěch vládnoucího rodu Inkii a mocného kněžstva. Lid
rozdělený na pevné kasty dědičné podléhal naprosto vedení shora,
vzdělávaje úděly půdy jen dočasně přidělované a odváděje 2 tře
tiny plodin chrámům a družině panovnické. Stát byl vlastníkem
četných stád lám, jediného zvířete domácího, podnikal rozsáhlé
stavby kommunikační v horském kraji a zakládal kanály k zavla
žování půdy, hnojené guanem, kde vedle kukuřice také zemáky
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byly pěstovány. Vojenská kasta chránila východní hranice proti di
vokým kmenům z nížin. K rozšiřování rozkazů kolovaly různé za
uzlené a zbarvené provazce (guipus). Zřízena pošta a státní záso
bárnv. Náboženství, méně krvavé nežli u Azteků, vrcholilo v kultu
slunce a poctě mrtvých, jejichž mumie byly hromadně uschovávány
na posvátných mistech. Města, hlavně největší Cuzco, měla chrámy
ozdobené spoustou zlata, považovaného za slzy slunce a dobývaného
na různých mistech v horách. V klášterních budovách žilo na sta
panen slunci zasvěcených ; duchovenstvo regulovalo sňatky, závaznéprokaždéhopoddaného.© Svrchovanázávislostlidunavedoucích
třídách způsobovala, že národ se stal naprosto passicním a proto
podleh! skoro bez obrany hloučku španělských vetřelců, kteří do
vedli zničiti vládnoucí kruhy.

Vůdcem dobrodruhů těch byl surový J/rancisco Pizsaro, který
obdržel při pobvtu v Panamě neurčitou zprávu o bohaté říší na jihu.
od Španělů omylem Biru (Peru) nazvané. Pizzaro roku 1524 ohle
dal západní pobřeží Jižní Ameriky a později s povolením vlády
utvořil soukromou společnost k dobytí tajemného kraje. V létech
1531I—33zmocnil se opravdu s malým hloučkem odvážlivců vlád
noucího krále z rodu Inků a vvuživ sporů vnitřních strhl na sebepanstvívzemi.| PizzaronapodobilúplněpostupováníCortezovo.
předstihl ho však daleko surovou krvavostí. On a jeho rota vedli
si v kulturním kraji jako loupežníci a zříceniny kvetoucích měst
znamenaly jich stopu. I pohřebiště bvla prohrabána a mumie olupo
vány. Společník Pizzarův Diego „A4Imagropronikl roku 1536 až doChili,alechudobaadrsnostkrajepřinutilyhokústupu.| Mezi
conguistadory samými došlo pak k surovým zápasům vzájemným.
do nichž marné zasáhali jiní zástupcové španělští. Teprve po dlou
hých bojích podařilo se novému guvernérovi roku I547 urovnati
poněkud poměry a utvořiti ze spustošené říše Inků korunní kolonii
Novou Kastilii.

V následujících letech jiní dobrodruzi španělští poznali 1ostatní
pobřeží americké a počali vnikati do vnitra pevniny pralesem krvté.
Orellana provedl první dobrodružnou plavbu po celém toku řeky
Amazonské. Na některých místech, jako v ústí řeky La Plata,
vznikly později 1 trvalé osady španělské a šířil se odtud evropský
skot a koňstvo do travnatých rovin; ale opravdové proniknutí do
divokých krajin vnitřních protáhlo se až do 17. věku a narazilo na
mnohých místech, jako v Araukamii, na tvrdošijný odpor domorodců.



Koloniální systém španělský.

Opanovavše značnou část Nového Světa, Spanělé pokládali se
za výhradné pány celého kraje a okolních vodstev. Výjimkou bylo,
když roku 1528 Karel V. k částečnému vyrovnání svých úvěrních
závazků povolil obchodnímu konsorciu německému s domem II'clserůvčele,abyosadiliWenezuelu.© Tentoprvnípokusněmecké
kolonisace za mořem skončil však nezdarem; houf dobrodruhů,

shánějicích se hlavně za drahými kovy, zahynul v bažinatém kraji
tropickém a kraj připadl opět španělské správě. Ostatně Spanělé
zbraňovali cizincům důsledně vstup na americkou půdu a povazo
vali také všechny plavce cizí, obchodní styk vyhledávající, za kor
sary zákonu propadlé. Platila zásada zavřeného moře — mare
clausum. Když se reformovaní Francouzi pokusili o zřízení trvalé
osady ve Floridě, zvláštní výprava španělská vvhubila je roku 1565
bez ohledu. Pouze Portugalcům přiznáno bylo držení břehů Brasil
ských, ale tito, námořními podniky jinými úplně zabavení, ne
věnovali v I6. věku ještě velkého úsilí na opravdové opanování
rozsáhlého kraje.

Správa držav zámořských byla vládou Karla V. upravena ve
směru naprosté závislosti jejich na zemi mateřské. Osadv vsechny
zůstaly majetkem koruny kastilské a k jejich vrchnímuřízení usta
novena byla t. zv. indická rada, zasedající v Madridu. Ta střídala
často zástupce královy, zvané v osadách hlavních mistokrály, v men
šich generálními kapitány. Byli to vesměs španělští grandové, kteří
vystupovali s velkým leskem a obohacovali se na ujmu osad stejné
rychle. jako staří prokonsulové římští v provinciích. Ani nižší úřed
nictvo nebývalo bráno z osedlých vystěhovalců. nýbrž přicházelo
ze Španěl a zachovávalo v Novém Světě kastovní předsudky do
máci, pýchu na čistotu krve a fanatism náboženský, podporovaný
inguisicí a censurou knih. Židům a potomkům kacířů zabraňoval
se vstup do kolonií zásadně.

Počet vystěhovalců do zámoří ze Španěl se obracejicích nebyl
v žádném poměru k ohromné rozloze kolonií. V polovici 16. věku
nepřesahoval úhrnem ještě I5 tisíc duší. Proto nedošlo k tomu, aby
bilé plémě na venkově hustě se osadilo a vlastní praci půdu vzdě
lávalo. Vystěhovalci přicházeli spíše jen jako kasta pánů do porobe
ného kraje, zachovávajíce národní tradici výboje, jež vznikla ve
Spanělsku soustavným zápasem proti Maurům. Společnému bydlení
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v městech dávali přednost před životem vesnickým, venkov bvl na
mnoze rozdělen na velká léna a majoráty dědičné podle zvvku vlasti.
Proto nesrostlo plémě to s půdou a zůstalo kulturně ve vleku ma
teřské země.

Hlavním lákadlem zůstávaly drahé kovy. Ohromná kořist, kte
rou první dobyvatelé byli nabrali ze stoletého majetku domácich
kmenů, byla ovšem rychle vyčerpána, ale pozornost obrátila se ihned
k četným dolům, při čemž množství dobývaného stříbra záhy na
bylo převahy nadzlatem, zvláště kdvž roku 1545 byl v Bolivn odkryt
obrovský kužel stříbrné rudv v Potosi a po jeho ochabnutí nová vy
datná ložiska v mexickém Zacatecas. Na kutání obmezila se v této

první době skoro veškera činnost Evropanů na americké pevnině a
proudy stříbra počaly vystupovati z hor; hornická práce byla
usnadněna novou methodou vylučování stříbra pomocí rtuti, kte
rýžto technický vynález neznámého hornika německého Bartoloměj
Medina všeobecně rozšířil.

Pracovní silou v dolech bylo vedle importovaných černochů vý
hradně plémě domácí. Pevninští Indiáni ukázali větší resistenci tě
lesnou i duševní nežli obyvatelé ostrovní, a španělská vláda šetřila
také lépe jejich síly. V Peruánsku sedmý a v Mexiku jen dvacátý
dil mužského obyvatelstva byl každoročně zavazován k robotnické
práci a přidělován podnikatelům. od nichž měl dostávati slušnou
mzdu. Královská vláda ustanovila domorodcům zvláštní protektory
k vybírání dávek od jednotlivých osad a k jich ochraně před úti
skem ostatních bělochů. Proto nevyhynulo rudé plémě ve Střední
a Jižní Americe, ale pokleslo hluboko ve vzdělanosti jako každý
národ, zbavený vyšších tříd. Pádem říše Azteků a Inků, vyhubením
velmožů a duchovenstva zmizela rychle domorodá vzdělanost; bar
barství opanovalo opět úrodný kraj 1 stará, rozpadající se města
kamenná byla pokryta vegetaci.

Nedostatečnou náhradou za ztrátu vlastní kultury bylo rudo
chům povrchní křesťanstcí, horlivě šířené od moci světské a misstonářů.© Všude,kdemocšpanělskápevněseustavila,vznikala
bohatá biskupství; hlavní úlohu při missiích měly však kláštery,
které věnovaly domorodcům velkou pozornost a ovládly je na
mnohých místech úplně. Zvláště jesuité nabyli v reservacích, chrá
něných zákonem před zhoubným vlivem bělochů ostatních, velké
moci a zřídili v Paraguaysku hotový mnišský stát. Vedení klášterní
zvyšovalo však u mnohých kmenů přirozený nedostatek osobní
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samostatnosti a kulturní chudoba rudochů bvla jen Ichce přikrvta
pláštíkem zevního křesťanství. Ostatní třídy španělské chovaly
k barevnému obyvatelstvu, ani množící se smišence nevvjímaje,
naprosto odmítavě, jako k tvorům nižším.

Nejen v kulturním, ale i v hospodářském ohledu kolonie ame
rické zůstaly v trvalé závislosti na Evropě. Neboť přes horečný shon
po drahém kovu nedostávalo se vystěhovalcům pravého ducha ka
pitalistické podnikavosti. který by byl udržel dobyté bohatství No
vému Světu. Po celé 16. stoleti bvlo nutno, dovážeti z Evropy nejen
předměty přepychu, oděv a zbraně. nýbrž namnoze 1 potraviny,
kdežto vývoz americký dlouho se obmezoval skoro jen na drahé
kovy. Zemědělství nepokračovalo na pevnině ani ve způsobu plan
tážnickém rychle, práce řemeslná pokládána za ponižující. Proto
billance koloniálního obchodu zůstala pro Ameriku dlouho passivní.

Obchod tenbyl od vlády přesněregulován. Jedině Sceilla měla
zůstati jeho východištěm, ostatním přístavům zakazovala se plavba
zámořská vůbec. Ve zvláštním skladišti (casa di contratacion) shro
mažďovalo se v Seville soustavně veškeré zboži, určené k vývozu
do kolonii a jednou v roce vyplulo s ním loďstvo velkých galeonů
do Střední Ameriky. V přístavu Portobello u dnešního Colonu na
převlace panamské rozvinul se hlavní trh osadní, zaplavovaný dra
hými kovy z jižních a severních dolů, ježto poskytoval koloniim,
kterým vzájemný styk obchodní byl zakazován, jedinou příležitost
k nakoupeni zásob. Cena, které evropské zboží v Americe dosaho
valo. bývala ohromná, a stupňovala se rozmařilostí a surovou tou
hou po požitku u vystěhovalců, bezstarostně utrácejících snadno
nabyté bohatství. Tak odcházela největší část amerického stříbra
jako zpětný náklad s každým loďstvem do Evropy. K tomu přispí
vala také daň královská, obnášející pětinu (guinto) z výtěžků hor
ních. Nahromaděná summa dané té bývala každým třetím rokem od
t. zv. stříbrného loďstva z mexického Veracruzu odvážena do Spa
něl, kde na ni věřitelé koruny z pravidla již netrpělivě čekali.

Na tento pevně regulovaný obchod obmezoval se officiální, ho
spodářský styk kolonií se zemí mateřskou, zajisté na škodu mari
timního rozvoje Španělska. Tajně vzmáhal se však v pozdější době
vedle něho podloudný obchod z Francie a Anglie vedený, jakož
1 nebezpečné korsarství t. zv. flibustierů a bucanierů v moři Antili
ském. Zvláště v době velikého soupeřství mezi Filipem II. a Alžbě
tou Anglickou vody americké oživovaly často nepřátelskou plavbou.
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Tichý oceán zůstal i v době té vodstvem skoro neuživaným.
Spanělská vláda věnovala teprve v druhé polovině 16. věku poně
kud více pozornosti državě ostrovů Filipiuských v Asii a vysílala
občasně 'z mexického přístavu Acapulco lodi do nově (1571) zalo
žené Manily, odkud později i s Japanembyl navázán styk. Ohromné
vodstvo hlavně v jižní části zůstávalo však neznámým a bylo v po
věstech plavců vyplňováno domnělou »terra Australis«, kam. se
uchýlily různé báchorky, vypuzené pokrokem objevů ze známých
zemí.

Evropský obchod v 16. věku.

Rozšíření evropského panství v osadách a výnosný obchod zá
mořský měly značný vliv na rozvoj výroby a kapitalismu v Evropě.
Příliv drahých kovů z ciziny, zvláště stoupající dovoz stříbra z dolů
amerických, působil tu na tržní poměry tím citelněji, že současně
také domácí doly evropské zdokonalenou technikou a větší podni
kavostí nových nájemců-obchodníků se nalézaly v nebývalém roz
květu, hlavně doly stříbrné v Sasku a Tyrolsku. V Čechách vy
stoupil tehdy zvláště Jáchymov do popředí, kde panský rod Šliků
podle vzoru tyrolského počal raziti novou, velkou minci stříbrnou.
která pod jménem »tolarů« nabyla světového významu (Thaler =
Joachimsthaler). Oběžná zásoba drahých kovů se v Evropě v prů
běhu 16. století skoro ztrojnásobila a relace mezi cenou stříbra a
zlata, trvající v pozdějším středověku stále v poměru I:1II, mě
nila se postupně v neprospěch stříbra. Vedle toho rychlé stoupání
cen veškerých předmětů stalo se význačným zjevem doby, a bylo
již od současníků přičítáno hlavně přirozenému znehodnocení stří
bra trh zaplavujícího. Vážnější příčina byla ovšem v okolnosti, že:
novým vkusem renaissančním a všeobecnou touhou po požitku ži
votním potřeby všech skoro tříd značně stouply, a zastaralá organi
sace výrobní jen nedostatečně doháněla rostoucí poptávku. Četné
zákony proti přepychu v oděvu a proti rozmařilosti v hodování, opě-
tovně vydávané v různých krajích, bojovaly marně proti tomu ; ani
reformace, vyjímaje přísné obce kalvinistické, nedovedla vrátiti
ducha středověké prostoty. Rovnováhu hospodářskou mohlo zjed-
nati pouze rychlé rozšíření výroby ve velkém, pracující pro trh..
Ale pro pokrok ten nebyly ještě všude poměry zralé.
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Zvláště jevilo se to ve Spanělsku, které bvlo stoupáním cen
v první řadě stiženo. V některých městech poloostrova, která již
v starší době se těšila značnějšímu průmyslu řemeslnému, hlásil
se sice na počátku 16. věku patrný rozvoj hospodářský. Soukenictví
a hedvábnictví vzrůstalo v Seville, v Granadě a v Segovii, zbrojíř
ství v Toledé, kožedělný průmysl v Cordově ; značné trhy vnitrozem
ské vznikaly v Medině del Campo. Ale záhy tato domácí výroba pře
stala dostačovati zvýšeným požadavkům vývozu do kolonii a do
mácímu přepychu, stoupajícímu s mezinárodním významem Špa
nělska. Nebylo s dostatek pracovních rukou a účelné podnikavosti
kapitalistické. Velká část národa ještě nečetného uniká do Nového
Světa, nebo šíří ve vojsku a v královských úřadech habsburskou
světovládu po Evropě, vstupuje do církve a do množícich se řádů
duchovních. Na venkově záhy nebylo pracovní síly a zemědělství
počalo ustupovati na mnohých místech kočovnické pastvě, zacho
vávající své tradicionální výsady (mesta) na ujmu orby. Národní
duch od přírody dobrodružný a podnícený jak rychlým úspěchem tak
i rytířskými romány, které novým vynálezem tisku stále více byly
rozšiřovány, zachoval si středověké opovržení k pravidelné práci
a k obchodnímu zisku. Zbohatlý měšťan (pechero) chce státi se
z pravidla rytířem (hidalgo) a zakládá koupí malého léna rodinný
majorát, čímž kapitál jeho pro produktivní práci se ztrácí. Neboť
šlechtě byla hospodářská činnost vůbec zakázána a mnoho jejich
příslušníků hladovělo raději, nežli by se byli snížili ku práci.

Proto záhy národ nedostačoval svým hospodářským úkolům a po
třebám, dovoz průmyslových předmětů 1obilí z ciziny stal se nutným,
vláda i sněmyjej podporovaly, dovolujíce veškeren vývoz ze Španěl
jen na závazek, že současně stejný počet cizího zboží bude vývozcem
„dovezen do země. Vysoká cla bránila vývozu i z jedné provincie do
-druhé. Cizí, hlavně stalské a německé firmy počinaly již záhy ka
pitalisovati hornické podniky v Novém Světě, dodávaly hlavní část
zboží určeného pro vývoz do kolonií, zakládajíce ve Španělich sa
mých průmyslové pobočky. I řemeslníci stěhovali se ze Střední
Evropy do Španěl ve značném počtu a zmocňovali se tam výroby.
Král vypůjčoval si stále větší sumy v Cizině a zastavoval vě
řitelům španělské statky korunní, doly a důchody koloniální. Proto
proud drahých kovů amerických dotýkal se vždy jen na krátko špa
nělských břehů a plynul do ciziny, podobně jako větší část zisku
z indických importů portugalských. Kapitalistický duch a obchodní
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výchoča umožňovala starším střediskům toto využití nové situace
světové a monopol nové plavby oceanské v rukou španělských a
portugalských nebyl pro ně žádnou katastrofou, nýbrž spíše sesí
lenim činnosti.

V první řadě jednalo se o Italii. Panství Portugalců nad in
dickým obchodem zastinilo sice značně význam Benátek, ale ne
otřáslo nikterak blahobvtem republiky. Benátčané dostával v Svru
stále ještě východní zboží, dopravované karavanní cestou přes Per
su. Haleb (Alleppo) stal se pro Benátčany hlavním tržištěm, když
egvptská Alexandrie uzavřením moře Rudého úplně poklesla. Vy
soká cena, kterou lissabonské skladiště zachovávalo svým importům,
umožňovala Benátčanům stále slušnou konkurenci i za těchto nejne
přiznivějších podminek a dobrý odbyt, hlavně v Italii samé a v zemích
nejbliže sousedních. Vážnějším nebezpečím pro republiku sv. Marka
stala se snaha sultánů tureckých, toužících po opanování benátských
osad ve východním Středomoří. Ale Benátčané kladli tuhý odpor
osmanským loďstvům a dovedli prostřednictvím obratných diplo
matů uzavírati se sultány výhodné míry, vyhražující jim značné
obchodní svobodyv říši turecké. Mezi Splitem a Cařihradem vznikla
důležitá pevninná dráha obchodní, a města na pobřeží dalmatském
zachovala si vůbec značný význam hospodářský, který še pojil v
samostatné republice Dubrovníku s rozkvětem jihoslovanského pí
semnictví, proslaveného na sklonku 1I6. věku nejvíce básníkem
Ivanem Gunduličem.

V Benátkách samých a v pevninném území republiky vzrů
stal v 16. věku vývozní průmysl textilní a přepychový ; vyráběno
tu hedvábí, sklo, zrcadla, rukavičky, krajky, mýdla, voňavky.
fayence a šperky nejen pro orient, nýbrž též pro vyšší společ
nost evropskou a pro kolonie americké. Průmysl ten měl již
ráz velkých manufaktur, sdružujících značný počet dělníků pod jed
nou střechou. Mezi velkou výrobou benátskou byl také knihotisk,
který zde umělecky zdokonalen, zvláště v tiskárně Alda Manuzia.
Také úvěrnictví pokročilo v Benátkách zřízením první banky státní
na Rialtu (1587), určené k obchodům girovým a depositním. Re
publika zůstala po celé 16. století městem jemného vkusu, spolu pak
i první velmocí námořskou ve Středomoří, která měla na všech
stranách své zástupce diplomatické, zpravující vládu v obšírných
relacích podrobně o poměrech států evropských. Zájem o světové
poměry vyvolal na trhu benátském první periodické noviny (ga
Nový věk. 6
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setta, avviso), které obracejíce se jen k nevelkému kruhu vedoucích
tříd, nebyly ovšem ještě tištěny.

Také jiná města italská zachovala v 16. věku ještě značný
blahobyt, jsouce ovšem výjimkou v trudných poměrech ostatních
krajů poloostrova, vyssávaného četnými válkami a tíživou nad
vládou španělskou: Hlavně vývoz tovarů do španělských kolonii
udržoval toskánský a hornoitalský průmysl na značné výši. Flo
rencie a Lucca byly stále sídlem bohatých bankéřů, a zvláště Janov
vynikal jako město hedvábnické a největší loděnice španělské vele
říše; patricijské domv janovské byly mezi hlavními věřiteli této ko
runy, ovládajíce také obchod s černými otroky do kolonii ame
rických.

Ještě větší podil nežli Vlaši měli jihoněmečtí kapitalisté na roz
voji světového obchodu v IÓ. věku. Firmy augšpurské, norimberské,
štrasburské a jiných měst sousedních vzrůstaly do velkých rozměrů,
vládnouce většinou montánních podniků v říši a zemích okolních,
zaměstnávajíce již na tisíce domáckých tkalců a účastníce se na
všech trzích, hlavně pak v novém obchodu zámořském a koloni
álním. V jejich podnicích jevil se stále jasněji nový duch spekula
ttvního kapitalismu, hledající zisku 1 mimo vyšlapané cestv, bez
ohledu na rozsah podniků a na risiko. Světový ráz jihoněmeckých
domů obchodních jevil se také v jejich stoupajícím zájmu pro poli
tické poměry evropské, jemuž odpovídalo všestranné zpravodajství.
Firma Fuggerů měla k potřebě své a spřízněných kruhů již pravi
delné noviny (psané), jednající o důležitých událostech celého
světa. Rychlé šíření zpráv podporováno bylo pak zvláště rozvojem
pravidelných jízd poštovních, které především rodina Taxisů v do
hodě se státními správami organisovala v celé Západní a Střední
Evropě.

Vlašské a německé domy stýkaly se na nejdůležitějším tržišti
francouzském v Lyonu a ještě vice v bohatých Flandrech, kde se
k nim družil průmyslový a obchodní živel nizozemský. V 16. věku
staré Briigge pozbylo zde sice dosavadní důležitosti ústředního
tržiště, ale vedení přešlo ve zvýšené míře na brabantské Antwerpv.
Základem světového významu města na Šeldě stala se, vedle pohodlné
polohy mezi severem a jihem evropským, hlavně neobmezená svo
boda obchodní pro cizince, vyznamenávající Antwerpy před ostat
ními metropolemi obchodními, v nichž domácí živel ještě žárlivě
střehl svých starých předností a výsad proti cizím hostům. V Ant



83

werpách angličtí vývozci sukna a vlny zřídili ústřední prodejnu,
Vlaši, Jihoněmci a Španělé své kontorv, domácí průmysl nizozem
ský soustředil tu svůj prodej. Portugalské importy byly z Antwerp
po moři a po Rýnu rozváděny. Hollanďané a hanseaté vyměňovali
tam zboží severu za jižní. Městu dostalo se tak rázu trvalého jar
marku evropského, kde určovaly se cenv všech důležitých předmětů
světového obchodu. Vedle středověkého prodeje zboží ke koupi
předkládaného, šířil se tu již namnoze obchod termínový a smlouvy
o dodávky zboží vzdáleného. Každodenní schůzky zástupců větších
firem, jaké již Briigge znalo, přijaly v Antwerpách ráz první pra
videlné bursy obchodní s určitým řádem, kde se veškeré transakce
odbývaly již jen se zápisníkem v ruce. Vzniká tu již 1 spekulace
s neočekávaným stoupáním nebo klesáním ceny hlavních předmětů
hromadného prodeje. jako byl pepř a koření, německé kovy, plátna.
barchentv, papír. anglická vlna a sukna, vlašský hedvábný samet a
jiné zboží, jehož spotřeba, ve středověku ještě řídká, s rozvojem pře
pychu se stala hromadnou a pravidelnou.

Vznikala tedy v 16. věku již značná koncentrace kapitálu
v rukou podnikavých jednotlivců a to hlavně ve starých střediskách
středověkého obchodu. Obchodnik-kapitalista počínal nabývati roz
hodného vlivu na výrobu průmyslovou v některých odborech a prola
moval meze středověké cechovní uzavřenosti. Jmění některých
firem dosahovalo již nebývalé výše. Ale další vývoj byl v následujicídoběznačnězadrženhospodářskýmikatastrofami.| Politické,
náboženské a finanční poměry vedoucích států zastavily v IÓ. věku
počínající rozmach kapitalismu obchodního nejen stupňovaným ru
chem válečným, který překážel klidné práci výrobní, nýbrž také
tím, že státy samy prostředkem úvěru pohltily většinu kapitálu, na
hromaděného v době předchozí obchodem a průmyslem.

Panovnický úvěr a peněžnictví v 16. věku.

Novodobý stát nebyl jako útvary feudální vybudován na zá
kladě naturálního hospodářství, nýbrž potřeboval značných sum
peněz pro stoupající požadavky stálého dvora, pro správu úředni
ckou a hlavně pro žoldnéřské vojsko. Již renaissanční vojevůdce
italský Trivulzio prohlásil, že hlavní zárukou vítězství jsou peníze
a opět peníze; latinské přísloví »Pecunia nervus belli« stalo se

6*
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V nové době opět pravdivým. Příjmy panovníků nešly však stej
ným krokem se stupňovanými požadavky. Statky korunní a regály
nedostačovaly již v dobách středověkých a stavové, žárliví na vzrůst
moci panovnické, svolovali jen zvólna k větším daním pravidelným.
Proto panovníci uchylovali se od 15. věku stále častěji k půjčkám,
kterým však chyběl ještě ráz úvěru státního, vyjímaje ty případy,
když se i stavové zaručili za dluhy korunní. Věřiteli stávali se
z pravidla bohatí obchodníci a úvěr jejich byl vládám hlavně
také proto nutným, že nejčastěji jednalo se o výplaty větších sum
v kraji značně vzdáleném od zdrojů příjmů panovnických. jako
při vyplácení žoldu vojsku na hranicích nebo v cizině. V těch pří
padech obchodní směnkářství, rozšířené již ve středověku, konalo
vládám platné služby.

Půjčky panovnické byly zpravidla založené a prováděly senejčastějitímzpůsobem,ževládadávalavěřitelům| svým
k umoření anticipované sumy peněž na řadu let do moci ně
které odvětví státních příjmů, jako cla. statky korunní, doly, nebo
určitou daň. V Italii tvořila se již ve středověku k takovým opera
cím ochotně družstva obchodnická, zvaná »monfee; v zemích za
alpských byli však panovníci dlouho nuceni, méně podnikavý do
mácí stav obchodní k půjčkám podobným donucovati skoro násilím,
a nebo lákati zvláště vysokým úrokem a výhodami. Proto obraceli
se zpravidla raději k bankám italským a teprve časem podařilo se
jim, že věc také v Německu a Nizozemí více zdomácněla. Na po
čátku IÓ. století ujal se ji však kapitalismu jihoněmecký s velkou
horlivostí a řada domů obchodních, s Fuggery v čele, věnovala se
těmto spekulacím finančním se stupňovaným zájmem. Zápas mezi
domem habsburským a Francií v době Karla V. zvláště podporoval
vývoj úvěru veřejného, ježto obojí strana potřebovala stále vyšších
sum peněz, a bohatství obchodních domů florentských, janovských
a augšpurských hrálo brzy stejně důležitou úlohu politickou jako
bojující vojska.

Zisky věřitelů korunních bývaly veliké a poměrně bezpečné,
pokud větší část příjmů válčících stran nebyla ještě zastavena.
K nim pojily se často skvělé tituly dvorské a peněžníci, diktující
své podmínky ve chvílích tísně stranám, nabývali mmestnárodního
významu a pověsti. Výhody ty působily, že v průběhu 16. věku
mnoho firem obracelo se skoro s veškerým svým kapitálem od ob
chodu se zbožím k finanční spekulací a za nimi následoval záhy
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i soukromý kapitál. Jednotlivci, kteří dotud jmění své ukládali v ne
movitostech nebo nejvýše v koupi městských věčných rent, svěřují
nyní penize své obchodníkům buď na určitý úrok neho za částečnou
účast na zisku. I drobní lidé byli vírem tím strhováni ; o augšpurské
firmě Hochstetterů říkalo se, že sbírá 1 vklady osob služebnýchavenkovskéčeledikodvážnýmpodnikům.© Marněcirkevhorlhla
proti tomu proudu a obnovovala staré zákazy úvěru; touha po
lehkém zbohatnuti byla všeobecná a vedla současníky se stejnou
vášní ke spekulaci jako ke kvetoucí tehdy alchymii a shonu po za
kopaných pokladech pomoci magie.

Hromadici se půjčky korunní ztrácely pak zvolna již svůj ráz
individuálných smluv a nabývaly v některých centrech obchodních
již zřejmě karakteru bursovního. Hlavním finančním táborem strany
habsburské staly se Antwerpby, kde nizozemští ministři Karla V.
u shromážděného obchodnictva z celého světa snadno nalézali

úvěru, neboť nabídka peněz bývala tu nejmocnější. Zde byly přede
vším uzavírány úvěrní smlouvy se zástupci jednotlivých největších
domů obchodních a některé půjčky vládní emittovaly se již bur
sovním prodejem zůročitelných dlužních úpisů nizozemské správy
finanční (Rentmeisterbriefe). Úrok půjček býval mezi 8—12*/,
podle okamžité situace politické a podle množství peněz na trhu se
nalézajicích. Měnil se stejně jako prodejná cena různých úpisů dluž
ních, kolujících již dosti rychle v obchodním světě. Tak vyvíjel se
pojem kursu a s ním hned spekulace počítající s jeho změnou.
Vedle obchodní vzniká v Antwerpách 1peněžní bursa a nabývá rázu
internacionálního, jéžto vedle císaře 1 král český Ferdinand I.. an
glická a portugalská koruna, různé dvory německé hledali tu čet
ných půjček.

Hlavním táborem strany protihabsburské stal se naproti tomu
Lyon. Vláda francouzská zjednávala si od počátku 16. stoleti nej
častěji doma značné sumy tím, že prostředkem městské správy pa
řížské a jiných velikých měst přijímala od soukromníků nevypo
věditelné vkladv a zúrokovala je postoupením některého odvětví
korunních důchodů věřitelům. Říkalo se tomu »rentes de Vhótel de

ville« a drobná buržoasie stávala se tak záhy věřitelkou koruny,
ukládajíc v rentách své kapitály, na újmu soukromé podnikavosti
obchodní. Vedle tohoto fundovaného dluhu však František I. a Jin
dřích II. stále častěji se obraceli k mezinárodním kapitalistům vlaš
ské i německé kolonie lyonské a brali od nich krátkodobý úvěr ne
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sulošený, zůrokovaný nebo splácený zpravidla na velkých čtvrtlet
ních jarmarcích, na nichž se soustřeďoval obchodní ruch města.
Ale také tu byly později různé půjčky konsolhdovány do jednotné
12%/, renty korunní a operace ta, zvaná »grand parti«, dala vznik
názvu »parfisans« pro spekulanty finanční.

Takovým způsobem vzniklo dvojí středisko peněžnické, ve
shodě s politickými poměry doby a někteří obratní peněžníci do
vedli okolnosti té rychle využíti, zjednávajíce si značné zisky arbi
traží mezi Lyonem a Antwerpami, při čemž často uměle působili
na některém z trhů nadbytek nebo nedostatek nabidky peněz. Zvlá
ště vynikl v obchodech toho druhu vlašský spekulant Gasparo
Ducci, kterému se vůbec přičítaly mnohé novoty v technice bursov
nich spekulací.

Dlouhým trváním válek a vzrůstajícími potřebami obou dvorů
nabyly však poměry ty rázu nezdravého. Většina vedoucích domů
obchodních investovala veškeren svůj a mnoho cizího kapitálu do
půjček a panovníkům počalo se již nedostávati důchodů, které by
bylo možno ještě zastaviti věřitelům. Z toho vznikala tíseň finanční,
jejiž obtíže urychlily resignaci Karla V. značnou měrou. Nebylo
již možno stejným způsobem dále vésti státní stroj a tak došlo ke
katastrofám osudným pro hospodářský rozvoj.

Roku 1557 francouzská 1španělská vláda ohlásila částečný ban
krot. Jindřich IT. zastavil vyplácení úroků v Lyoně a Filip II. vzal,
vymlouvaje se na dobrozdání theologů o lichvě, zastavené státní
příjmy z rukou věřitelů a nahradil věcnou záruku pouze všeobec
nými, nízko zůročitelnými úpisv, které se netěšily důvěře a jen se
značnou škodou zpeněžovaly. Nastalo mnoho obchodních úpadků,
zvláště v Německu, a důvěra v úvěr veřejný byla u širších kruhů
na dlouho otřesena. Ale velká část obchodníků zapředla se pře
dešlými půjčkami již příliš hluboko do spojení s vládami a byla nu
cena i v následujících letech k novým půjčkám, hlavně hrozbou, že
jinak budou všechny starší závazky úplně zrušeny.

Tak mnohé domy bankéřské byly trvale připoutány k určitým
dvorům, a vykrvácely namnoze úplně vinou nových bankrotů stát
ních, jež se staly ve Španělsku a Francii v druhé polovici 16. věku
zjevem periodicky se opakujícím. Tak pohasl starý peněžnický svět
florcncký ve službách dvoru francouzského za bouřlivých válek
náboženských. Někteří z jeho příslušníků, ve Francii naturalisovaní,
jako rodiny Gondi a Strozzi, zachovali sice trvale místo ve vyšší
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aristokracii francouzské, ale Florencie přestala v 17. věku býti stře
diskem bankéřského ruchu. Naopak janovské domy obchodní jako
Grimaldi. Spinola, Centurioni zůstaly vedle firmy Iugegcrů hlavními
finančníky Španělska, umožňujíce vládě Filipa II. svým úvěrem
velmocenskou politiku i v dobách největší tísně finanční.

Takovým způsobem polhtický úvěr přerušil rozvoj obchodního
kapitalismu v 10. věku a zadržel tím i vznik velkého průmyslu
jaký se počal již vyvíjeti s novou vynalézavosti technickou
ve starších sídlech středověkého obchodu. Naproti tomu nelze po
přiti, že v téže době některé alády počaly věnovati stupňovanou
pozornost hospodářskému vývoji svých území, snažíce se povznésti
domácí výrobu. chrániti zájmy její proti cizině a srovnati s pro
spěchem celku státního různé, sobě často navzájem odporující vý
sady jednotlivých skupin stavovských. Kdežto dříve pouze města
prováděla samostatně veškeru politiku průmyslovou a obchodní,
vlády počinají nyní se širšího hlediska následovati jejich příkladu.
Hlavním zřetelem jejich zůstal ovšem v nejbližší době především
prospěch fiskální; koruna snaží se nabýti co možno největší účasti
přímé na zvýšeném ruchu výrobním prostředkem daní, cel a rega
lisováním obchodu. Ale vše bylo zároveň mocným prostředkem
k hospodářskému scelení státu.

Hlavně v Anglii a ve Francii tento pokrok, směřující k vy
tvoření jednotného hospodářství národního, počal se jeviti již v IÓ6.
věku. Ale nepokračoval příliš rychle, neboť náboženské spory a roz
tržení celé Evropy na dva velké tábory konfesionální připoutaly
k sobě vnásledující době ještě tolik pozornosti, že nedopouštěly,
aby hospodářská hlediska se stala vedoucím živlem v politice evrop
ských států.



ČÁST ČTVRTÁ.

Náboženské zápasy v Evropě Západní.

Rychlé úspěchy reformace protestantské vzbudily ve vedoucích
kruzích církve římské novou sílu k odporu. Papežství. dotud
hlavně jen italskými záležitostmi zaujaté, vzchopilo se zase k uni
versální snaze po opětném ovládnutí kulturního života národů.
Umělé zachování světového názoru středověkého a oprava pokles
lých řádů církevních v jeho rámci měly především sloužiti tomuto
účelu. Reformovaný katolicism bojoval pak stejně proti rozkolu
protestantskému jako proti novodobému duchu racionalistickému,
nejen prostředkem tngutstce a nových řádů mnišských, nýbrž také
pomoci ramene světského. Hlavně některé dynastie panovnické,
ohrožené reformací ve vlastních zájmech, postavily se na stranu
moci papežské a proto zápasy náboženské nepostrádaly nikde poli
tického přibarvení. V Evropě Západní především Filip II. Španěl
ský byl přesvědčen, že účinnou podporou protireformačního hle
diska upevní nejen svou neobmezenou autoritu u poddaných národů,
nýbrž také, že jako vrchní kurátor katolicismu nabude světovlád
ného postavení, po němž Karel V. marně byl toužil. Jeho úsili při
spělo sice platně k zachování staré církve v zemích románských,
ale veliké plánv politické se ztroskotaly, ježto reformovaná Anglie
a Hollandsko nalezly proti snahám Filipovým, ohrožujícím stejně
rovnováhu evropskou jako jejich existenci, znamenitého spojence
ve Francii. Převahou katolická Francie přispěla především k po
rážce světové moci španělské, nehledic na to, že porážka Filipa II.
byla zároveň zničením velkých plánů protireformačních v Západní
Evropě.
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Katolická reformace.

Již před vystoupením Lutherovým ozývaly se ve vážných kru
zích italských jednotlivé hlasy, volající po nutné nápravě pohoršli
vých poměrů církevních, poskytujících nevázaným novellistům vlaš
ským stálou látku k satiře. Rozkol německý přijat byl v kruzích
těch jako spravedlivý trest za úpadek mravů 1 vzdělání duchoven
stva a volání jejich po skutečné opravě stalo se důtklivějším. Pa
pežský dvůr, zaujatý politickými starostmi, přenechával zpočátku
úlohu tu jen soukromé horlivosti, projevující se nejprve zakládá
nim nových, vzorných řádů mnišských. Tehdy vznikl ze snahy po
obnovení původní přísnosti františkánské lidový řád kapucínský,
skoro současně s aristokratickým sdružením thcatinů, určeným ku
povznesení pokleslé horlivosti světského kněžstva, zanedbávajícího:
činnost kazatelskou a bohoslužbu. Vznikly nové kongregace dobro
činné a někteří biskupové pokoušeli se o praktické opravy nábožen
ského stavu zanedbaných diecesi.

Také pro věroučné otázkv důrazné vystoupení Lutherovo
vzbudilo nový zájem. Do humanistické společnosti vlašské, dotud
zabavené namnoze jen pohanskou antikou, vniká hloubání o zá
hadách spásy a v kruzích církevních počíná se uplatňovati proud,
nakloněný k vyrovnání s evangelickým učením. Na počátku ponti
fikátu Pavla III. (1534—1549) zdálo se, že nálada ta zvítězí i v
Římě samém, když někteří z její stoupenců, s učeným Benátčanem
Contariním v čele, vstoupili do kollegia kardinálů. Ale naděje ta
trvala jen krátce a v zápětí ovládl okoli papežovo opět směr
konservahvní, zatracujíci veškeré hlubší změny v:církvi. Středo
věký názor, přisuzující hierarchii s papežem v čele výhradnou moc,
prostředkovati mezi Bohem a věřícími, zjednávati nadpřirozenou
mocí svátostí cestu ke spáse, zůstal v katolické církvi jedině
platným a na jeho obranu měly býti sesíleny hráze proti kacířství.
Vlivem přísného kardinála Jana Petra Caraffy zastaralé soudnictví
tngutssiční bylo roku I542 znovu oživeno zřízením ústředního tri
bunálu svatého officia inguisice v Římě, kterému se dostalo nej
rozsáhlejší moci k bezprostřednímu zasahování do všech církevních
provincií, vyjimaje poloostrov pyrenejský, ponechaný horlivosti
inguisice domácí. V zaalpských zemích narazilo sice provedení no
vých inguisičních řádů namnoze na odpor panovníků a nebylo usku
tečněno, ale v Italii samé nabvlo rychle velikého významu.
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Druhým ochranným prostředkem stalo se zostření censury
kili a vydání tndecu spisů, zakázaných katolikům pod těžkými
tresty církevními. Vedle této obrany bylo však též nutno rozvi
nouti positivní činnost k obnovení staré religiositv a k zvýšení vlivu
církevního ve všech třídách společnosti. Úkolu toho podjal se pře
devším nový řád Jesuitský.

Baskický zeman /ňigo Lovola byl roku 1521 zmrzačen při obra
ně pyrenejské tvrze Pamplony proti Francouzům. Čtení mystických
spisů o životě Kristově a svatých vzbudilo v jeho ctižádostivé, stře
dověkou romantikou naplněné mysli odhodlání k velkým a svatým
činům. Počal po apoštolsku vystupovati s úmyslem. že obnoví chab
noucí nadšení křesťanské a rozšiří okruh víry. Ale pout do Svaté
země poučila ho, že bez vyššího vzdělání nezvítězí, a proto po
drobil se-v pokročilém věku studiu na universitách španělských.
snaže se současně kolem sebe utvořiti malou obec nadšenců. Obtíže

se strany inguisice způsobily, že odešel do Paříže dokončit své boho
slovné vzdělání a seskupil tam kolem sebe pevný kroužek, který
se zaslibil obětavé činnosti misionářské. Roku 1537 měli se přátelé
Lovolovi vypraviti z Benátek na východ, ale turecká válka zma
řila cestu a způsobila, že Loyola nabídl papežovi duchovní služby
svých soudruhů v Italii k povznesení pokleslé zbožnosti. Nechtěje
však splynouti se žádným z tehdejších řádů, vymohl si roku 1540
právo k založení samostatné společnosti, nazvané Drušinou nebo
Tovarvšstvem Ježíšovým (Societas Jesu).

Novýřád přijal k obvyklým slibům řeholním zvláštní, slavnost
ní závazek bezpodmínečné poslušnosti ve službách stolce papežského.

-čimž stanoven byl základní směr jeho v době, proti všemoci římské
namnoze se bouřící. Iňigo Loyola, zvoucí se tehdy otcem Ignaciem,
dovedl řádu pevně vtisknouti ráz své osobnosti a ducha vojenského.
Základem bylo naprosté splynutí jednotlivce s celkem, ovládanýmmonarchickyoddoživotníhogenerálařádu.© Kruhplnoprávných

-členů vlastních (professů) byl velmi úzký, členové ostatní, po dvou
letém noviciátu do řádu přijati, zůstávali po dlouhou dobu v po
družném postavení jako učitelé, kazatelé a scholárové. Úplným od
loučením od rodinných svazků a častými změnami působiště členové
nabývali povahy světoobčanů, lišice se od jiných řádů také tím, že
kladli menší důraz na mnišské rozjímání a na společné pobožnosti
Klášterní, nežli na Činné působení ve světské společnosti.
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Rozsahem misií zámořských ve Starém i Novém světě jesuité
předstihli rychle ostatní duchovní společnosti, ale ještě větší význam
nabylo jejich působení © Evropě samé. Cílem řádu bylo zde obno
vení náboženského zájmu a oddanosti k staré církví v krajích kato
lických a boj proti kacířství v zemích ohrožených. Nejprve působili
především jako kazatelé, záhy však nabyli nejúčinnější zbraně ve
Školství, zařizujíce školy střední a vysoké (kolleje), jak pro vý
chovu vlastního dorostu, tak pro vzdělání širších kruhů. Zásadou
školství jejich stala se snaha po sloučení formálních pokroků a ele
gance humanismu se středověkým názorem. Loyola pozorováním
vlastních bojů duševních nabyl přesvědčení, že neklid duševní a ne
důvěra ve spasitelnost církevních výkonů jsou hlasem ďábelským,
který lze překonati jen úsilným pěstováním opačných citů vnitřních,
hlavně oddanosti k tradicim církevním. V »duchovnich cvičeních«
složil umělý návod k takovému disciplinování duševních nálad a roz
šířil na veškerých ústavech řádu s velkým účinkem methodu tu.
ničící v mladých duších ducha skepse spolu s odvahou samostat
ného hloubání. Neochvějný názor životní, vybudovaný na úplné
důvěře k církvi, usnadňoval zdokonalení v zevním, rhetorickém
vzdělání, které bylo sesilováno vzájemnouctižádosti žáků, veřejnými
zkouškami i divadly, a zjednalo jesuitským školám při pokleslosti
starých universit rychlé úspěchy. Počet kollejí dosáhl ještě
za života Ignaciova (7 1556) vysokého počtu a následující doba
ukázala vliv generace jimi vychované.

Vedle školy jesuité působili také jako zpovědníci, obracejíce od
počátku zřetel k získání vlivu u osob panovnických a ve vyšší spo
lečnosti vůbec, kde hleděli sesilovati ducha církevního a bojovali
Proti racionalistické lhostejnosti. Protivníci vyčitali ovšem řádu již
od počátku, že jeví příliš velikou shovívavost k velkým tohoto světa,
a že sofisticky omlouvá jednotlivé hříchy (kasuistika). Starší řády,
hlavně dominikánský, hleděly s nepřízní na rychlou expansi Tova
ryšstva Ježíšova, a zvláště ve Francii řád potkával se dlouho s tu
hým odporem domácích katolíků. Ale obratností vlastní a podporou
papežskou zvítězil ve všech katolických zemích a přispěl všude
značně k obnovení církevní horlivostí i u ostatního duchovenstva.

Zvláště v zemích, jako v Německu, kde boj s reformací byl v proudu,
stal se řád jesuitský vlastním vedoucím živlem protireformace.

Úspěchy nových směrů v katolickém světě nebyly však tak
rychlé, aby rázem byly potlačily starší, prolihapežskou náladu, vola
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jicí po opravě v hlavě a v údech, a vinici přílišnou moc ústřední z
veškerých pohrom. Hlavně na koncilu všeobecném, svolaném do
Tridentu dvakráte na naléhání císaře Karla V. (v letech 1543—17
a 1551—32), a po třetí obnoveném od Pia IV' (v letech 1501—03).
značná část shromážděných prelátů vyslovovala se pro opravu Cir
kevní správy na základě větší neodvislosti jednotlivých biskupství od
Říma. Ale zástupcové kurie, podporovaní novým vlivem. jesuit
ským, dovedli překonati hnutí, a obrátili činnost koncilu především
k tomu, že v dlouhé řadě článků proti novým názorům protestant
ským co nejostřeji formuloval základy katolického učení o svá
tostech, a postavil proti výlučnému důrazu na evangelium oprávně
nost tradice hierarchické. Tim, že papež slavnostně potvrdil články
koncilu, byla jeho nejvyšší autorita zajištěna, a opravy v Tridentu
odhlasované změnily jen v jednotlivých otázkách starší řády Cir
kevní, aniž otřásly v základech moci dvora papežského.

Přes to opravy ty pro další vývoj církve katolické nabyly vý
znamu velikého, protože přešly namnoze opravdu v život a sesilily
značně novou horlivost církevní. Určitě formulované články věro
učné znemožnily nejasné postavení mnohých vzdělanců uprostřed
mezi protestantstvím a římskou věrou, přispěly k utužení jednotného
hlediska u všech katolíků. Podle nařízení koncilu vznikaly vc všech
biskupstvích Semináře pro soustavnou výchovu kněžstva, zlořádv,
spojené s hromaděním beneficií v jedné ruce, byly nařízením o zá
vazném pobytu beneficiátů v duchovním působišti obmezenv. bvl
zvýšen dohled biskupů nad duchovenstvem a klášterv, rozmnožena
činnost kazatelská. Z Říma pečováno o jednotnou úpravu boho
služby novým breviářem a missálem, o rozšíření znalostí bohoslov
ných vydánímnového římského katechismu základního. Každá osoba
duchovní byla zavázána složiti zvláštní přesné vyznání vírv kato
lické.

Také spisovatelská činnost bohoslovná oživla v katolických
kruzích a počala v každém směru závoditi s protestantskou, zacho
vávajíc ovšem základní ráz scholastický. Ze spisovatelů obhajujících
všemoc papežskou vvnikl zvláště jesuita Robert Bellarmin, z Cir
kevních dějepisců římských především Caesar Barontus, spisovatel
velkých annálů církevních..

Tak vznikla v době následující nová generace duchovenstva
katolickéhc, která vážnost si zjednala nadšením pro povinnosti
církevní a vyšším vzděláním. Vzorem jejím stal se milánský arci
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biskup Karel Borromco (7 1585), jenž horlivostí a svatým životem
obnovil církevní moc v Lombardii a v sousedním kraji katolického
Švýcarska. Změna jevila se však také v Římě samém. Základy pa
pežského dvora se sice neposunuly a také umělecké záliby církevních
knížat neochably, ale předešlá pohoršlivá sesvětštělost v druhé polo
vici 16. věku ustoupila novému ovzduší církevnímu. Činnost úřadů
ústředních byla zlepšena, zřízeny různé kongregace kardinálské
k rychlejšímu vvřizování všech důležitých otázek církevních. Hor
livci, nadšení pro úplné obnovení středověkých nároků papežských,
jako Pavel IV. (1555—59) a za svatého prohlášený Pius 7
(1565—72) působili v tomto směru stejně jako nástupcové jejich
Řehoř XIII. (1572—85) a Sixtus V. (1585—92). Oba poslední vě
novali sice hlavní úsilí politickým otázkám, ale nečinili tak jen ze
snahy po rozšíření svého italského panství, nýbrž k znovunabytí ent
oersální moci pomocí panovníků staré víře příznivých. Jednalo se
především o zamezení rostoucí reformace ve světě románském a
o znovudobytí ztraceného území v Evropě Severní a Střední. Velký
boj na obou stranách byl z velké části z Říma připravován a řízen
prostředkem obratných nunciů a nových řádů.

Italie v době baroku.

Změna církevních poměrů měla velký vliv na vývoj kulturního
života vlašského. Počátky protestantstcí, objevující se u jednotlivců
v městech, byly inguisicí rychle zničeny, katolická horlivost roz
šířila se ve všech třídách vlivem nových řádů duchovních a vlivem
živlu španělského, který nabyl v Italii dokonalé převahy, ovládaje
přímo Milán, Neapolsko a pobřeží toskánské, a udržuje v závislosti
vlašská knižata i s papežským dvorem. Samostatný život politický
na poloostrově hynul, umělecká nálada vyšší společnosti ustoupila
v druhé polovici 16. věku škrobené grandezse španělské, kastovní
rozdily tříd stávaly se příkřejší a berní útisk poddaných vzrůstal.
Protireformační duch stavěl se také proti vědeckým pokrokům.
vzbuzeným humanismem. Velká část racionalistických spisů, ne
srovnávajících se s církevním názorem, byla přijata do indexu knih
zakázaných, touha po positivním vědění a proniknutí přírody nalé
zala těžké překážky, neskrývala-li se v roucho zevní shody s církví.
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Účinek nového ovzduší jevil se nejjasněji v písemnictví krás
ném. Frivolní bujnost renaissance, vrcholící se v první polovici
16. věku ve spisech nevázaného Petra Arctinského, počíná ustupo
vati před křesťanskounáladou, jaká se jeví v tvorbě největšího epika
vlašského, Torguata Tassa, spisovatele »Osvobozeného ferusaléma.«
V lyrice zavládl chladný klassicism, zevně napodobující řecké vzorv,
a sentimentální idylla.

Cirkevní nálada projevila se také ve výtearném umění, Tri
dentský koncil zatratil přílišnou sesvětštělost a pohanského ducha
při ozdoběchrámův. S protireformací shodovaly se lépe jiné motivv.
jakovisionářskávidění a nanebevzetí svatých, pohnutlivé zázraky
a bezohledné vylíčení útrap mučedníků. Látky ty nabyly rychle pre
vahy nad obrazy renaissančními, provanutými klidným antickým
duchem, a nejrychleji zvláště v Římě samém, kde úroveň malířské
dovednosti v druhé polovici 16. věku rychle poklesla vlivem prázd
ného eklekticismu, tyjicího z geniálních vzorů doby předchozí. protiněmužsestavěljendrsnýnaturalistaCaravaggio.| Architektura
zachovala ovšem větší sílu :a zdokonalla se v novém slohu baroko

var“ a stupňováním jednotného dojmu celku. U kolébky jeho
stál velkýmistr Michel oAiigeloBiionarotti (+ 1564), který dal
novému slohu nejúčinnější motiv v mohutné kopuli chrámuSvatopetrského.| Slavnostnosttohotobarokuslušelaobnovenému
nadšení katolickému a nabyla ocenění hlavněu jesuitů, kteří roz
šířili po celé katolické Evropě novou formu.chrámu o mohutné lodi.
s bohatými kaplemi postranními a se smělou bání nad křížením.
Hlavní chrám jesuitský vystavěný architektem Vignolou v Římě
stal se vzorem co nejčastěji napodobovaným.

Vedle vlastního slohu barokového vyvíjelo se však v stavitelství
stále ještě učené napodobení antiky, a předním mistrem jeho stal
se architekt Palladio, působící nejvíce na území benátském.

Republika sv. Marka zachovala si vůbec samostatné postavení
v italskémsvětě. Protireformační duch nezatlačil u bohatého patri
nátu klidné středověké zbožnosti, stotožňující křesťanství namnoze
se zájmem státním. Ani jesuité ani inguisice nenabyli v Benátkách
aůdy a zvláště na počátku 17. věku došlo k ostrým srážkám mezi
Benátčany a stolcem římským. Tehdy vystoupil proti kurii příkrými

spisypředevšímvynikajícísekretářrepubliky,historikPavelSar2] Sarpi.om
Svobodomyslný duch vědecký zachoval v Bénátkách svobodu a vý
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tvarné umění podrželo tam nepřetržitý, skvělý vývoj; zvláště malt
ství. Umělci Tistan Wecellio, Tintoretto a Paolo Wcronese ovládl
dokonale barevné bohatství přírody a učinili rozhodný krok k mo
derní Hlusi malířské. Jejich dila stala se hlavním podkladem dalšího
vývoje malířského umění jak v Italii, tak v celé Evropě. Ukázalo se
to již na sklonku 16. věku, vznikem nové skupiny malířů v Bologni
(bratří Caracci, Guido Reni. Guercino), která spojila pokroky
benátské s duchem katolicismu a oživila pokleslé malířství v Římě.
užívajíc k tomu poprve prostředků školských akademií uměleckých.
V zaalpských krajích barokové umění italské šířilo se jednak povo
láváním Vlachů na dvory knížecí, jednak putováním severních uměl
ců do Italie. Nejznamenitějším žákem benátských mistrů v maliř
ství monumentálním stal se flanderský mistr Petr Pavel Rubens
(1577—1640). pracující pro všechny velké dvory evropské; na zá
kladech benátských pokroků rozvinula se také španělské malířství
17. věku.

Vedoucí postavení zachovala Italie i v Audbě. Hudbu chrámo
vou reformoval ve smyslu nového ducha melodického papežský
organista Jan Palestrina (+ 1504). Snahy po vzkříšení antické tra
goedie, spojující děj se zpěvem choru, vedly k moderní zpě
vohře, jež vznikla ve Florencii na sklonku 16. věku. Stejně jako
v hudbě, tak i v tanci, šermu a dvorském mravu barokní Italie zů
stala školou katolické Evropy a zachovala si přes hluboký úpadek
politický významné postavení kulturní.

Španělsko za Filipa II.

Po míru s Francií uzavřeném roku 1559 Filip II. odebral se
z nizozemského bojiště do Španěl; kterých již neopustil. Panství
starší větve habsburské ztratilo tím kosmopolitický ráz doby Karla V.
a stalo se výlučně španělským. Z residencí kastilských, hlavně
z nového zámku Escorialu, vystaveného v ohromných rozměrech a
podle vzorů vlašských vyzdobeného, Filip II. řídil rozsáhlé državy
byrokraticky prostřednictvím rozličných poradních sborů, v nichž
španělská šlechta měla rozhodnou převahu. Král, jsa povahy nedů
věřivé a pedantické, rozhodoval o větších věcech neúnavně sám pí
semně, ač rozhodnutí následkem toho vázla a vhodná doba k činu
často bývala promeškána. Podrobný ceremoniál dvorský, spojující
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nádheru burgundskou s chladnou důstojnosti španělskou, odděloval
panovníka od širších kruhů národních. Tato uzavřenost způsobila,
že v lidu vznikaly nesprávné představy o osobě králové. Zvláště
předčasná (1568) smrt chorého svna Filipova, Dona Carlosa, dala
podnět k nepravdivým pověstem o tajuplné tvrdosti jeho k vlastní
krvi.

V přísně katolickém přesvědčení Filip II. shodoval se úplně
s náladou svého národa. Částečná oprava duchovenstva, provedená
v zemi již na počátku 16. věku, a značná nezávislost na Římu, způ
sobily, že protestantism nenalezl příznivé půdy ve Spanělích. Slabé
zárodky osamocených skupin luterských v Seville a ve Walladolidu
byly inguisicí snadno potlačeny za úplného souhlasu národa, účast
nicího se jásavě při slavnostních soudech kacířských (autodafé).
Španělé pohliželi na neporušené zachování staré víry jako na ná
rodní zásluhu, náboženské nadšení vzbudilo v zemi četné nové řády
mnišské, hlavně důležitou kongregaci milosrdných bratří a přísný
řád karmelitek, založený od svaté Teresy, novověké patronky
„Španělské.Než stupňovaný žár mystický vedl mnohé jiné nadšence
za hranice církve. a inguisice zakročovala proti přepiatým blouzniv
cům (WUluminados)častěji, nežli proti přívržencům reformace.

Náboženský zájem zrcadlil se také v písemnictví španělském.
Nikde umění dramatické nevyrostlo z náboženských her a mysterii
tak dokonale, jako ve Španělsku, kde v 16. věku hry duchovní do
sáhly výše umělecké a upravily cestu světské tragedii i veselohře.
Autorem nejvíce ceněným byl všestranný a plodný Lope de Vega
(1562—1635). V lyrické poesii působily klassicistické vzory vlaš
ské vedle náboženských motivů, v lidové četbě rytířské romány,
tiskem rozšiřované, zatlačily staré romance a sesilovaly dobrodruž
nou náladu národa tak, že záhy došlo k zjevné reakci proti jejich
přehnanostem v realistických povídkách žebráckých, odhalujících
bezohledně hospodářskou bídu země, zakrytou lesklým rouchem
romantiky a velmocenských úspěchů. Hlavní útok proti rytířské
„četběučinil velký prosaik Miguel Cervantes de Saavedra (1547—
1616) slavným románem »Don Ouixote de la Mancha«.

Zahraniční politika Filipa II. souhlasila rovněž s národním
duchem, směřujíc k nadeládě španělské v Evropě a k restauraci
jednotné církve katolické. Největší však obtíže působily úmyslům
královým trvalé nepořádky finanční. Rozsáhlé državy jeho netvořily
„organického celku a neměly společného vědomí státního; každá
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bránila se příspěvkům na nákladné podniky korunní. V Nizozemí
došlo proto k velkému odboji, osudnému pro panství španělské, a
podobný duch provinciální neodvislosti ukázal se také v Aragonii,
kde byl potlačen jen krajním úsilím. Moci korunní nejvíce podro
bená Kastilie nebyla sama přes velký útisk daňový, kterýza Filipa II.
přes odpor stavů stále vzrůstal, s to. aby udržovala tíhu světové
politiky, vyžadující ohromných sum. zvláště na vojsko. Filip II.
proto vládl namnoze již jen prostřednictvím úvěru domácích a
cizích peněžníků a pomocí periodických bankrotů státních. Proto
snažil se v prvních dobách své vlády zachovati mír v Evropě, jsa
dosti zaujat bojem proti živlu znoslemskému.

Moc turecká byla tehdy ve spojení se severoafrickými Barba
resky metlou moře Středozemského. Piraterii hynul obchod měst
Barcellony a Neapole, korsarské výpravy plenily břehy Španělska
i jižní Italie, odvádějice na tisíce křesťanů na galeje alžirské a tu
niské. Pro poloostrov pyrenejský zvláště ta okolnost byla vážnou, že
jihovýchodní část jeho byla osídlena od Morisků, kteří přes úsilí
světských a duchovních úřadů nechtěli úplně splynouti ve zvycích
a ve víře s křesťanským živlem. Naopak lid maurský, znepokojený
tlakem inguisice a povzbuzený mocí islámu v sousedních vodách,
vzbouřil se roku 1568, zvláště v Granadě. Po dvouletém boji vzbou
ření bylo potlačeno, ale s těžkými obětmi hospodářskými. Mnoho
Morisků opustilo kraj, vzdělávaný dotud vysoce zahradnickou kul
turou východní a zavodňovaný uměle. Průmyslová činnost v městech
pocítila rovněž ztrátu tisíců pilných ruk.

Námořní pokroky Turků donutily současně i jiné moci jiho
evropské k větším činům obranným. Sultán Selim II. opanoval
důležitou državu benátskou Kypros. To usnadnilo horlivému papeži
Piovi V. vzbuzení nového ruchu křižáckého v Italii a roku I57I
Benátky, papež i Toskána a španělská koruna uzavřely svatou ligu
proti Turkům. Vrchním velitelem spojeného loďstva stal se levo
boček Karla V., Don Juan ď Austria, a v námořní bitvě u Lepanta
roku I572 se podařilo zničiti námořní moc tureckou. Nesvornost
spojenců zastavila sice další pokroky a vedla k rozkladu ligy, ale
vážné nebezpečí turecké bylo navždy zažehnáno a korsarství africké
seslabeno, ač nepřestalo úplně.

Maritimní moc Filipa II. zvětšila se značně ovládnutím Portu
galska. Mladý král portugalský Šebestián dal se roku 1578 bez do
statečné přípravy do výbojů v Marokku a zahynul. Tím trůn portu
Nový věk. 7
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galský osiřel a Filip II. jako nejbližší dědic zmocnil se ho po ně
kterém odporu jiných nápadníků roku 1581. Poloostrov pyrenejský
a veškeren svět koloniální byl spojen v jedné ruce a španělské se
bevědomí vzrostlo velice. Filip II. sám byl rozšířením moci po
vzbuzen, aby bez ohledu na kritický stav hospodářství státního, roz
hodněji nežli před tím, zasazoval se o velké cíle španělské politiky,
hlavně o potlačení reformace v Anglii i ve Francii a o zajištění
habsburské hegemonie nad Západní Evropou. Ale obojí bvlo neroz
lučně spoutáno s třetí otázkou, s odbojem nizozemských poddaných,
o který veškeré úsilí španělské se rozbilo.

Odboj nizozemský,

Nižina kolem ústí rýnských, osazená blíže k pobřeží flámským
a dále do vnitra země vallonským živlem, tvořila ve středověku
pestrou směsici knižectví a městských republik, náležiícíchz části pod
lenní svrchovanost králů francouzských, z části k říši německé.
Vévodové burgundští spojili největší část kraje pod svou mocí,
po nich Habsburkové. Zvláště Karel W. rozšířil dědictví burgund
ské o Geldersko, vyprostil západní části z lenního závazku francouz
ského a spojil celek s říší římskou jen zcela volně jako samostatný
kraj burgundský. Nizozemí obsahovalo tehdy skoro celou dnešní
Belgii s Hollandskem, s francouzským Artois, s Hennegavskem a
Lucemburskem; tvořilo zaokrouhlený celek, v němž pouze panství
biskupa Lutyšského a Cambrayského byla cizí enklavou. Těžším
úkolem rodu habsburského bylo překonati samobytnost jednotlivých
historických částí účinnou centralisací.

Kraj zůstal rozdělen na 17 samosprávných provincií, zvou
cích se »státy«. Každá z nich měla zvláštní ústavu s právem
povolovati daně a samostatného místodržitele, obyčejně z prvních
magnátů kraje. Lid opíral se veškeré nivellisací státní, zvláště
sebevědomé měšťanstvo, organisované v ozbrojených gildách, dbalo
starých výsad a neodvyklo ještě středověké svépomocí. Maxmilián
Habsburský i Karel V. byli nuceni bojovati s měšťanskou vzpou
rou Gentu. Šlechta venkovská, ač namnoze schudlá, měla roz
hodný hlas na sněmech a výhradný přístup k bohatým hod
nostem duchovním. Ústřední správa, zavedená Karlem V., sklá
dala se z generálního místodržitele v Bruselu a ze státní rady, se
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stavené hlavně z provinciálních mistodržitelů. K snazšímu projed
návání berní císař pokusil se občasně svolávati sněm ústřední, t. zv.
generálních státi, ale věc posloužila jen k sesilení stavovského sebe
vědomí, aniž seslabila moc sněmů provinciálních, na jejichž svolení
závisel každý nový požadavek panovnikův.

Hospodářský význam Nizozemí byl značný. K bohatství prů
myslových i obchodních měst flanderských a vallonských (Gent,
Antverpy, Brůgge, Ypern, Brusel, Valenciennes, Arras a j.) pojil
se zemědělský rozkvět severních provincií, urvaných úsilím gene
rací moři. Dobytkářství a rybolov tam kvetly, hollandské a zéland
ské přístavy (Amsterdam, Rotterdam a j.) nabývaly od Is. věku
stále většího významu obchodního šířením plavby do Severního a
Baltického moře, na ujmu dosavadního panství hansy německé.

Karel V. snažil se nabýti účasti na vzrůstajícím bohatství kraje
zvyšováním daní a cel přes odpor stavovských sněmů, hájících svýchlokálníchzájmů.Zároveňtakénábošenskáotázka© zaměstná
vala císaře: V nizozemských, vysoce vzdělaných městech čtení bvlo
1 u laiků všeobecně rozšířeno, školství na vysokém stupni, hlavně
zásluhou duchovních družstev »bratří společného života«. Huma
nism šířil se v městech rychle a sesiloval náboženské požadavky.
Různé nedostatky církevního života vynikaly tím křiklavěji, zvláště
nevzdělaná sesvětštělost šlechtického kněžstva vyššího a nečinnost
bohatých klášterů. Obchodní spojení s Německem zaneslo do Nizo
zemí záhy myšlenky Lutherovy, ale Karel V., pobízený nunciem pa
pežským, v zápětí obrátil se proti nim. Hranice kacířské hořely
v Nizozemí již roku I523 a přísné zákazy proti novotám, t. zv. pla
katy, dostaly účinné pozadí novou organisací inkaisice, zakročující
jak proti luterství. tak proti novokřtěncům a kalvinismu, který se
později počal šířiti i ve vallonských i v severních provinciích. Ráz
ným zakročením Karel V. zachoval zemi zevně staré víře, ale po
tají reformace šiřila se dále a bylo zjevno, že pouze důkladná
oprava duchovenstva od základu pojistí panství katolicismu. Úloha
ta připadla však již nástupci císařovu.

Filip II. měl v Nizozemí od počátku postavení nesnadné. Země
byla unavena dlouhým bojem s Francii, zaplavena cizími žoldnéři
a rozmrzena vzrůstem daní. Mladý král byl v rodném kraji svého
otce cizím a nedovedl zapříti svého španělského ducha. Odcházeje
roku I559 do Španěl k trvalému pobytu, nevzal s sebou starých dů
věrníků Karla V. z kruhů nizozemské šlechtv a urazil sebevědomí

7“
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těchto velmožů také tim, že zanechal vládu nevlastní sestře Warkétě
Parmské a kardinálovi Grancellogi, přijímajícím ochotně veškeré
pokyny ze Španěl. (Ostatní členové rady státní měli míti jen zevní
účast na vládě. Při tom Filip II. snažil se udržeti španělské posádky
v zemi, zvýšiti daně a sesiliti katolickou víru velikou opravou cír
kevní organisace nizozemské.

Hustě zalidněný kraj měl tehdy jen trojí biskupství (Tournay,
Arras a Utrecht), podléhající cizím metropolitům, kolinskému
a remešskému. Filip II. vymohl v Římě zřízení mnoha nových
stolců biskupských a dvojího arcibiskupství. hodlaje užiti k jejich
vydržování bohatých statků klášterních, sloužících dotud nejčastěji
k zaopatřování mladších synků šlechtických. Noví biskupové, jme
novaní králem, měli sesiliti na sněmích stavovských stranu panov
mikovi oddanou.

Proti celému programu vlády ohlásila se však rychle opphostce
v kruzích vysokých. Magnáti někteří byli zjevně nespokojeni s bez
významnou úlohou ve státní radě a podporovali všeobecný odpor
stavovský proti vysokým daním i proti španělské soldatesce v mě

stech zanechané. Brabantský místodržitel, Vilém Oranžský, stál
v čele hnutí. uzavřený muž velkých cílů, původem z německých
hrabat Nassavských, zevně katolík, ale sešvakřený s protestantským
kurfirstem saským. Zorganisoval soustavnou opposici ve státní
radě a ve sněmu brabantském, způsobil odpiráním daně, že roku
1564 kardinál Granvella králem byl odvolán ze země a rovněž špa
nělské pluky. Sebevědomí Nizozemců vzrostlo úspěchem, ale klid
nenastal, neboť otázky náboženské postoupily v popředí.

Proti vzrůstající propagandě kalvínské vláda trvala na úsilí
inkvisičním a snažila se v život uvésti nedávná usnesení tridentská
spolu s novou organisaci církevní. To sesililo odpor širokých vrstev
i schudlé šlechty nižší. Prostředkem svých bratří Vilém Oranžský
podněcoval také v těchto kruzích nevůli proti vládě a roku 1565
došlo ke sdružení šlechty nižší v t. zv. kompromis, jehož vůdcové
již počitali s branným odporem proti vládě a s pomocí německých

protestantů. Jednotašlechtická, které ;sedostalo přezdívky »že
bráků« (gueux), přednesla na jaře 1566manifestačně regentce Mar
kétěžádost osvolání generálních stavů a zmírnění náboženského
útisku. Zdálo se, že dosáhne svých přání aspoň z části, neboť i Mar
kéta i Filip II., k němuž zvláštní stavovské poselstvo odešlo, neměli
ještě odvahy k ráznému odporu. Ale věc byla v srpnu 1566 přeru
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šena lidovou bouří. Kalvínský lid ve velkých městech, rozčilený
veřejným ruchem, obrátil se náhle proti chrámům a klášterům,
počal rozbíjet obrazy a kříže.

Revoluce vzbudila v katolickém světě a hlavně ve Španělsku
velké pohoršení. jež přimělo Filipa II. k neočekávané ráznosti.

Starý generál vévodala „4iba byl roku 1567 s italskými pluky a roz
sáhlou plnomocí vypraven do Nizozemí, pokořit rebelii. Když přišel,
bouře byly již vlastně ukončeny a země opět v klidu. Kompromi
tovaní účastníci vzpoury unikali houfně do Němec a do Anglie,
Vilém Oranžský odebral se do Německa na nassavská panství svého
rodu. Alba chtěl však situace užíti, aby hrůzovládou zlomil vůbec
stavovské sebevědomí nizozemské a zvýšil panovníkovu moc v zemi.
Stav se generálním místodržitelem na místě vévodkvně Parmské,
zřídil výjimečný tribunál soudní, t. zv. radu nepokojů, a jal se
přísně trestati živly podezřelé z účasti na odporu. Nastalo houfné

zatýkání a popravy; takékatoličtí členovéstátní rady, vyznamenaní
veslužbách Karla V., hraběEgmont a admirál Horn, byh ke vše

— -——

obecnému zděšení roku 1638 popraveni. Náboženský dozor se
zostřil, mluvilo se o zavedeníšpanělské inkvisice.

S pomocí knížat protestantských Vilém Oranžský pokusil se
sice, aby vpádem do země vyvolal všeobecný odboj, ale byv pora
žen, vzdal se dočasně veškerých nadějí. "Ferrorism a konfiskace
uvedly rozechvěný kraj k úplné poddajnosti, až Alba konečně pro
hlásil generální pardon. Zároveň chtěl však sesíliti finanční zdroje
vlády a vynutil podle vzoru španělského nové daně nepřímé, hlavně
dávku 10*/, ze všech převodů tržních a 5*/, z prodeje nemovitostí.
Spolu stižil obchodní poměry zákazem obchodního styku s Anglií,
hospodářsky ode dávna srostlou s trhem nizozemským. To obnovilo
v průmyslovém a obchodním kraji nespokojenost; v mnohých mě
stech veškera výroba a obchod se zastavily a nálady té Vilém
Oranžský užil k obnovení odporu.

Sbor jeho přívrženců roku 1572 zmocnil se Istí z přístavů an
glických důležitých míst přístavních blíže ústí rýnského a koráby
těchto »námořských gueusů« počaly soustavnou piraterií stěžovati
úspěšně plavbu španělskou. Zároveň severní provincie Holland.
Zéland, Fríssko a Utrecht se vzbouřily a nepopírajíce sice zásadně
suverenity španělské, ale odmiítajíce tyranii Albovu, povolaly za
místodržitele VilémaOranžského. S ním uzavřely smlouvu o meze
moci místodržitelské a prohlásily rovnoprávnost katolické a refor
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mované víry. Alba se snažil mocí pokořiti vzbouřený kraj, na
razil však na hrdinnou obranu zoufalých měst, kdežto u dvora špa
nělského zvítězila strana, kárající jeho nemístnou brutalitu. Byl
tedy roku 1573 v nemilosti odvolán.

Jeho nástupce, ač snažil se užívati větší mírnosti, nezmohl
rovněž odboje; neboť bránily mu sáplavy mořské, způsobené pobo
řením záchranných hrází v Hollandsku, a mimo to 1 neposlušnostšpanělskésoldatesky.© Ta,čekajícmarnědlužnýžold,počalana
vlastní pěst drancovati města; ji utrpěly roku 1575 bohaté Anterbyprvnísmrtelnouránu.— Svízeltenzpůsobilvšak,žetaké
ostatní pacifikované provincie jižní se rozhodly opět k svépomoc
nému odporu. Samovolně svolaný generální sněm postavil do pole
ozbrojenou výzvu stavovskou a roku 1576 došlo v Gentu k vzá
jemnému spolčení všech států nizozemských. vyjimaje Lucemburk ;
spolek nečelil ještě proti králi samému, ale proti přehmatům špa
nělské vlády v zemi. Vilém Oranžský, zjevně k reformaci se při
hlásivší, stál v čele celého hnutí a mladý Don Juan ď Austria, od
Filipa IT. do země vvslaný, nepořidil ve zmatku poměrů ničeho,
nýbrž zemřel náhle roku 1578 uprostřed úplného rozkladu státní
autority. Zdálo se, že moc [Filipa II. v Nizozemí jest dokonale otře
sena spojeným odporem všech provincií.

Věc vzala však později jiný obrat přičiněním nového místodr
žitelešpanělského Ale.vandraFarnese, syna MarkétyParmské.Obrat
ný Vlach užil vnitřních sporů náboženských k rozdvojení neposluš
ných provincií. Jižní, většinou románské kraje zůstaly při staré víře
a hleděly s nevolí na reformaci kalvínskou, ze severních provincií
rychle se šířící. Marně Vilém Oranžský snažil se vyrovnati třenice
vyšším hlediskem rovnoprávnosti náboženské. Farnese získal kato
hcké státy opět na stranu královu a učinil je oporou útoku proti re
formovaným krajům severním, spojeným v unii Utrechtské. Tyto,
Holland, Zéland, Utrecht, Geldersko, Overijssel, Groninky, Západní
Frissko a protestantské části Flander a Brabantu, odřekly se roku
1581 slavnostně rodu habsburského a utvořily spolek států samo
statných pod vedením generálního místodržitele Viléma Oranž
ského. Tak došlo k roztržení země na dvě nepřátelské části, jež se
již nespojily. Mezi oběma rozpoutal se v následujících letech tuhý
boj nasuchu i na moři, zápas důležitý také pro vývoj válečnictcí.

Nešlo tolik o rozhodné bitvy v poli jako o pevná místa; opev
ňovací a obléhací taktika učinila v Nizozemí veliké pokroky, stejně
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jako umělé manévry žoldnéřských sborů. Alexander [Farnese byl
z největších kondotticerů své doby a stísnil značně odbojné státy,
dobývaje města za městem. Flandersko a Brabant padly mu v ruce
skoro úplně. když po dlouhých bojích roku 1585 dobyto Antverp.
Pomocí katolických knižat duchovních v sousedním Německu Špa
nělé sevřeli také od východu spojené provincie severní. Situace těchto
zhoršila se již dříve tím, že Vilém Oranžský úkladnou vraždoubyl
zahuben roku 1584a po delší dobu žádná podobná osobnost nedo
vedla opanovati nesvorných stran v zemi. V kritické chvili reformo
vaná Anelic přispěla Nizozemcům na pomoc a podobně francousští
protestanti, částečně přímou podporou a ještě více tim, že od
vrátili moc španělskou k jiným úkolům. Farnese byl nucen pře
vésti většinu vojska svého do. Francie a zemřel roku 1592, aniž do
končil podrobení nizozemské republiky.

Na moři součinnost loďstva anglického a hollandského zlomila
dokonale námořní převahu španělskou a boj rozšířil se 1 na pole
hospodářské. Antverpy, dvakráte zpleněné, byly blokádou Šeldy od
Hollanďanů zbaveny veškerého obchodního významu, průmyslová
činnost ve španělské části země hynula válkou a vallonský lid vstu
poval raději do žoldnéřských setnin. Za to hollandský obchod sesilil

bojem námořním. Amsterdam, Rotterdam a jiné přístavy přejaly
dědictví Antverp, odvážní podnikatelé jali se ohrožovati koloniální
monopol svých soupeřů, vnikajíce do vod indických a amerických.
V Mořicovi Oranšském, synovi zavražděného Viléma, Nizozemci
nalezli geniálního vůdce,který dovedlužíti nového vzdělánímate
maticko-technického k válce pevnostní a dosáhl také v otevřeném
poli značných úspěchů.

Rozvrat státního hospodářství španělského byl v době té již
zjevným a umírající Filip II. svěřil roku I508 samostatné vyřízení
nizozemské otázky své dceři Isabelle, provdané za rakouského arci
knižete Albrechta. Boj na dolním Rýnu vlekl se za vlády arcivévod
ských manželů dále, otřásaje hluboce blahobytem sousedních krajů
německých, v nichž obojí strana válečná zle hospodařila, a skončil
teprve roku 1609 příměřím, uzavřeným na dvanácte let, v němž
španělská moc skutkem uznala samostatnost nizozemskérepubliky.
Spojené státy nizozemské zůstaly mocnou oporou reformace ve
Střední Evropě.
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Anglie za královny Alžběty.

V královně „llšbětě (1558—1603) Anglie měla panovnici vy
mikajicí. Trudné mládí a důkladné vzdělání humanistické vypěsto
valo v dceři Jindřicha VIII. a Annv Boleynovémužnou neodvislost.
Královna zůstala neprovdána přes dlouholetá vyjednávání o sňatek
s princi katolických a protestantských rodů, vedená namnoze jen
k získání dočasných výhod politických. Vládla prostředkem státní
rady, v níž zvláště první sekretář IWilliam.Cecil vynikal jako zá
stupce směru, který chtěl Anglii od počátku postaviti v čelo pro
testantského hnutí v Evropě. Alžběta sama jednala v ohledu tom
mnohem zdrženlivěji. Nemajíc hlubšího zájmu náboženského a sto
jic úplně pod vlivem renaissančního vkusu, oblibovala si spíše zevní
nádheru katolického kultu, nežli ponurou přísnost reformace a věro
učné hádky kalvínských kazatelů. Přes to odmítala z politických
a osobních ohledů podrobení se Římu a obnovila samostatnou cír
kev anglikánskou opětným prohlášením supremátu koruny ve vě
cech duchovních. Vyznání o 39 článcích potvrdilo hlavní zásady
reformované věrouky z doby Eduarda VI., ale bohoslužba zacho
vala mnoho podobnosti s římskou a rovněž zřízení duchovní, opíra
jicí se o biskupy a posvěcené kněžstvo (systém episkopální), úplně
závislé na koruně. Katolíci, četní hlavně v severních hrabstvích a
v Irsku, nebyli v prvních dobách vlády potlačování; veřejná boho
služba zabraňovala se jim jen podle jména a katoličtí lordi zacho
vali značný vliv ve státní radě. Spíše královna byla hotova stíhati
protestantské puritány, kteří brojili proti polovičatosti státní církve
a žádali úplného provedení reformačních zásad ve státu.

Opatrný poměr královnin ke katolikům byl z velké části pod
míněn obavou, aby oni i celý svět katolický nepostavili se protiAlžbětěnastranunebezpečnésoupeřkyAdfarieStuartové.© Tatokrálovnaškotskávystupovalasnárokemnaa anglickýtrůn,jsouc
vnučkousestry Jindřicha VIII. a zavrhujíc Alžbětu jako dceru
z neplatného manželství. Nárokyjejí byly zvláště tehdy nebezpečné,
když stala se manželkou panovníka francouzského Františka JI.
Roku 1560 došlo ke krátkému boji mezi Francii a Anglii, ale náhlá
smrt francouzského krále rozpoutala spojení mezi Francii a Škot
skem a plány Marie Stuartky ustoupily do pozadí. Mladistvá pa
novnice vrátila se roku 1561 do Skotska, kde byla rychle zachvá
cena místními spory.
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Hornatý kraj skotský byl tehdy ještě ovládán drsným feuda
lismem a divokými náčelníky klánů; královská moc byla nepatrná
a otřesena reformací. Neboť přes odpor katolické vlády žák Kal
vinův John Knox rozšířil v zemi|ženevskou víruj odstranil moc ne
vzdělaných biskupů a rozpoutal obrazoborné bouře proti klášterům.
Marie Stuartovna byla nucena uznati výhradné právo kalvinismu,
organisovaného v svobodných obcích pod dozorem kazatelských
sborů (církev presbyteriální) a snaha o obnovení katolické strany,
povzbuzovaná Filipem II. a tajnými jednateli papežskými, přivedla
ji jen ke srážce s většinou národa. Hlavně násilná smrt druhého
manžela, lorda Darnlevc, zapletla vášnivou královnu do zlých sporů.
Vzbouřená šlechta zmocnila se celé země a počala vládnouti ve
jménu nedospělého syna Mariina, krále Jakuba VI.

Poražená panovnice škotská uprchla roku 1568 do Anglie, hle
dajíc pomoci u královny Alžběty. Ta zajala však bývalou soupeřku
a potlačila rázně hnutí anglických lordů katolických, uchystané ve
prospěch vězněné královny škotské. Nezvyklý případ vzbudil

pozornost V| celé Evropě. Katolický svět postavil se| teprve tehdy

klatbu“avyzval anglické katolíky ke vzpouře. Protireformace za
hájila officiálně boj proti reformované Anglii a hlavně řád jesuit
ský snažil se uvésti hrozby papežovvyv skutek, vysílaje tajné agenty
k pobouření Irska a anglických katoliků, zřídiv na pevnině pro an
glickou mládež zvláštní ústavy výchovné. Došlo 1 k pokusům
o úkladnou vraždu královny. Alžběta odpovídala krutým potlačo
váním skutečných i domnělých spiknutí a zvýšeným útiskem katoli
ckého živlu v zemi. Zvláštní zákon odňal všem, kdož nesložili pří
sahy na církevní supremát koruny, přístup k veřejným hodnostem.

Také reformace francouzská a odboj nizozemský nalézaly v
Anglii zvýšenou podporu. Tím však poměr mezi španělským králem
Filipem II. a Anglii se stále horšil. Španělský král vystříhal se sice
dlouho otevřeného nepřátelství s ostrovní říší, hlavně z ohledu na
své otřesené finance a na jiné otázky evropské, vyžadující jeho
plného zájmu. Ale v Anglii bylo známo, že jako hlavní sloup proti
reformace jest ve spojení se zajatou Marií Stuartkou. že jeho vyslancipovzbuzujíkatolickouopposici.© Vládaanglickásplácela
mu tím, že trpěla rozvoj piraterie, vedené z přístavů ostrova
proti španělské plavbě. Odvážní plavci, jako John Hazkins a Fran
cis Drake přepadali kolonie západoindické a stříbrná loďstva ame
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rická, zmocnili se roku 1508 dočasně Veracruzu. prováděli roz
sáhlé podloudnictví v moří Antillském a ohrožovali španělskou
plavbu 1 v evropských vodách. Byla to válka soukromá (privateer
= pirát), ale sama královna podporovala ji peněžními prostředky
a brala z ni zisk.

Poměryty, nátlak a peněžitá podpora rázného papeže Strta W.
přiměly Filipa II. k rozhodnému kroku. Velká výprava námořní
chystala se ze Španěl proti Anglii. Hotovým tažením křižáckým
Alžběta měla býti svržena a znovuzavedení katolické viry na ostrově
bylo spojováno s plánem osvobození Marie Stuartovny, kteráž z vě
zemnípovzbuzovala zahraničné spojence k činu. Vidouc, že osoba
škotské panovnice jest opravdu vážným nebezpečím vnitřním,

Alzběta odhodlala se ji zahubiti. Na základě rozsudku Marie byla
roku 1587 sfata. To urychlilo však španělské přípravy k útoku
a roku 1588 mělo velké loďstvo, zvané »nepřemožitelnouarmádou«,
udeřiti ve spojení s pluky Alexandra Farnese z nizozemských
přístavů na ostrovy britské. Než nepřízeň moře a obratná činnost
anglického loďstva- zničily armádu v kanálu dřive, nežli dosáhla
cile, a v následujících letech velitelé angličtí přešli sami k útokům
na přístavy pyrenejského poloostrova. Lissabon 1 Cadiz byly jimi
přepadeny a maritimní moc Filipa II. nevzpamatovala se již více
k útočné válce proti Anglii, přes krajní vyčerpávání financí španěl
ských a papežských na stavbu nového loďstva. Reformace anglická
byla uhájena, katolické vzbouření v Irsku po delších bojích poko
řeno a královna Alžběta zaujala opravdu vedoucí postavení v pro
testantském světě, maříc účinnou podporou Nizozemců a francouz
ských protestantů zároveň protireformační proud i španělskou nad
vládu v Západní Evropě. Výhoda ostrovní polohv říše britské vy
stoupila jasně na jevo.

Vláda královny Alžběty byla však pro Anglii také v hospo
dářském ohledu dobou rozhodných úspěchů. dobou úplného osamo
statnění ostrova od výroby pevninné. Královna tušila, že průmyslu
náleží budoucnost, a věnovala mu zvýšenou pozornost. Roku 1562
vydala nový řád šignostenský, který upravil poměry v činnosti ře
meslné, činil práci pro nemajetné třídy závaznou, reguloval výši
mzdy pomoci smírčích soudců, určoval dobu pracovní a zůstal
v platnosti až do počátku Ig. věku. Hlavní rozvoj jevil se stále
ještě v industrii soukenické. Četná protestantská emigrace z Nizo
semí přenesla do Anglie techniku jemné práce, vzrůstající pod
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nikavost obchodnická způsobila, že vedle čistě řemeslnické výroby
rozmáhalo se také větší skladnictví. jsouc podporováno královnou,
jež zakazovala dovoz vlněných tovarů z cizinv, a usnadňováno pře
bytkem pracovních sil, tlačících se z venkova do měst. Národní prů
mysl vzrostl tak, že již Alžběta vydala v jcho zájmu zákazy 7
vozu vlny.

Anglická sukna vnikala však tehdy jinou cestou do Evropy
nežli dříve. Nepřátelství se španělskou vládou v Nizozemí způso
bilo pro Anglii již roku 1567. ztrátu anteerpského trhu, kde bý
valo dotud středisko prodeje vývozného družstva »marchants adventurers«.| Titoobrátilisekpřístavůmněmeckýmazřídilisvé
sklady postupně v Emdenu, v Hamburku a ve Stade, pronikajice
odtud na trhy vnitrozemské a zaplavujíce zbožím soukenným celou
říši německou. Věc ta a zvýšená obchodní činnost anglická v moři
Baltickém způsobily vážné znepokojení v poklesajících městech
hansovních s Lubekem v čele a nářky jejich pohnuly říšskou správu
za Rudolfa II. k pokusům o zabránění anglického dovozu do Ně
mecka. Zákazy císařské neměly však jiného úspěchu., nežli že zne
snadnily otřesené již postavení hanseatů v Anglii.

Obchodní živel domácí naléhal tam již dávno na zrušení zbýva
jicích práv cizinců a dosáhl, že němečtí kupci roku I598 byli vy
pověděni a jejich skladiště »Stahlhof« zavřeno. Poněvadž Vlaši již
po delší dobu rovněž v anglických přístavech nevystupovali a Flan
derští válkou byli zabavení, anglický živel obchodní poprvé opano
val na ostrově a rozvinoval se rychle, jsa podporován válečnými
úspěchy námořskými a vládou, která dovolovala vývoz některých
předmětů, jako plodin zemědělských, jen na anglických lodích a
mocí svou vymáhala anglické vlajce přístupu do vod cizích i ob
chodních smluv se vzdálenými dvory, jako s Rusí a s Tureckem.

Vláda královny Alžběty hleděla na činnost obchodní přede
vším s hlediska fiskálního, vyhlašujíc ji za regál. V obchodu vnitř
ním jednotlivci a společnosti dostávali výhradné právo prodeje jed
notlivých předmětů všeobecné spotřeby nebo přepychu (sůl, mýdlo,
železo, víno, hrozinky, karty a j.). Královna odměňovala podob
nými koncessemi často služby svých dvorských favoritů, kteří pak
zpravidla kruhům obchodním je prodávali. Teprvé stupňující se
odpor parlamentu proti nešvarům těm způsobil, že královna roku
1601 práva udělování monopolů se vzadala skoro úplně. Stejný
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systém vládl v obchodu námořním. Společnosti legantská a guinej
ská dostaly výhradní právo obchodu na březích afrických a středo
zemských, společnost moskocitská, skládající se hlavně z obchod
niků bristolských, konala jediné výpravy do moře Dilého a po Dvině
Severní dále až do středu říše carské, vyvážejíc kožešiny, dehet,
med, vosk, tuk a obilí z Rusi.

Nepřátelství se Španělskem stalo se obchodu anglickému
pobídkou k pokusům o účast v zámořském obchodu koloniál
ním, dotud výhradně ponechávaném v rukou Španělů a Portu
galců. Drake vykonal v letech 1577—1580 první anglickou
plavbu kolem zeměkoule a obsadil na čas některé ostrovy An
tillské. Walter Ralegh, podnikavý dvořan a spisovatel, učinil
na základěkrálovské výsady pokus o trvalou kolonisaci britskou
vNovém světě, usadiv roku 1584 početvystěhovalců na pobřeží
SGverníAmeriky, nazvaném na počest panenské královny Virginii.
Kolonie neudržela se sice, stejně jako se nezdařil pokus o trvalé ob
sazení Nového Foundlandu, ale anglické expansi byl dán do bu
doucnosti určitý směr. Hlavním lákadlem zůstával ovšem výnosnýobchodvýchodotndický.© Marněodvážníplavci,jakoFrobisher,
Davis, Barents, Hudson pokoušeli se o nalezení nové, kratší cestv do
Východní Asie obeplutím severních částí Starého nebo Nového
světa; pokusy jejich vedly jen k poznání arktických krajin a pod
porovaly rozvoj velrybářství. Anglie byla nucena rivalisovati s po
klesající námořní mocí Španělsko-portugalskou na obvyklé dráze
indické plavby kolem Kapska, dosáhla však rychlých úspěchů, když

S podporou královnínou roku 1600 byla zřízena| východolndická

du na. I5 iet a s výsostnými právy koloniálními. Ona zahájila ihned
účinné závodění s portugalským obchodem a roku 1603 uvítal Lon

dýn již první bohatý náklad indického zboží přiveřený na lodich
kompagnie.

Hospodářský pokrok živlu anglického ukázal se jasně na poli
peněšnickém. Na počátku vlády královna Alžběta obracela se často
k cizím kapitalistům v Antverpách shromážděným o půjčky, ne
doufajíc, že by v anglickém světě obchodním bylo lze nalézti dosta
tečné nabídky kapitálu. Politická situace znesnadnila později tento
úvěr na pevnině, ale obratný obchodník a finančník Tomáš Gres
ham, přiměl královnu, že se obrátila k londýnskému obchodnictvu.
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Sám usnadnil věc tím, že vystavěl roku 1566 budovu k bursovním
schůzkám kupcův (roval exchange) a pomohl k hospodářské eman
cipaci ostrova od pevniny. I v nejtěžších dobách boje se Španělskem
ukázalo se, že Anglie sama stačí svým potřebám, při čemž ovšem
značnou část zásluhy měla opatrná a namnoze až lakotná finanční
pohtika královnina, která pojišťovala zároveň koruně nezávislost
na parlamentu, jemuž královna někdy mohla dokonce vraceti ne
spotřebovanou část povolených daní mimořádných. Všeobecný bla
hobyt v zemi jevil se vzrůstem komfortu střední třídy, výstavností
soukromých domů, užíváním skleněných oken, punčoch a peřin.
dotud jen ve vysokých kruzích obvyklých. Také chudinstcí bylo re
gulováno prostředkem závazných daní v obcích a v hrabstvích.

Ruku v ruce s rozvojem hospodářským šel také kulturní rosvoj
Anglie. Význačnou stránkou jeho byl malý ještě vliv vlastních my
šlének náboženských v době, kdy větší část Evropy úplně tonula
ve věroučných sporech. Jen řídká a vládou potlačovaná strana pu
ritánů a katoličtí horlivci byli ovládání plně náboženským zájmem.
Ostatní vyšší společnost hleděla na boj s Římem a na rozklad sťře
dověkého řádu církevního více s hlediska politického. Působení
humanismu a rcnatssančních proudů nebylo u většiny anglických
vzdělanců zatlačeno věroučným hloubáním a vedlo ke skvělým po
krokům národního písemnictví. Gemálním tlumočníkem kultury té
stal se dramatický veleduch William Shaekespeare (1564—1618),
který shrnul ve svých dílech| veškerý bujný život duševní, vypu
čelý v jarní náladě novověku. Hlasatelem novodobého ducha ve
vědeckém rouše byl učený Francis Bacon (1561—1626), který
rozváděl soustavně humanistické požadavky induktivního a empi
rického bádání proti scholastické methodě. Střediskem kulturních
snah byl dvůr královnin, kde ženský živel vedle mužského se účast
nil v uměleckém závodění, kde kvetla učená poesie lyrická vedle

velké epiky Edmunda Spencera, kde divadlo se stalo nezbytným
požitkem (duševním. Jevily se tu však také stinné stránky racionali
stické nálady, bezuzdná zištnost, shon po úřadech, podplatnost, a úpa
dek mravů. Zjevným byl nedostatečný styk vysokých kruhů s nižší
třídou národa, v níž zvolna, ale jistě nabýval síly zájem nábožen
ský, který v následujících dobách přešel v mocný výbuch revoluce
národní proti koruně.
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Náboženské boje ve Francii.

V druhé polovici 16. věku Francie poklesla hluboko náboženskýmrozdvojenímavládouneschopnýchpanovníků.| Zaživota
Jindřicha II. kaleinisim šířil se přes odpor vlády v celé zemi, jsa
podporován hlavně propagandou ženevskou, pročež jeho přívržencibylinazýváni| »hugenotti«,© podlešvýcarskéhonázvu»Eid
genossen«. Ani krvavé stíhání prostředkem zvláštní komory soudní
(chambre ardente) nezabránilo, aby v různých krajích nevznikaly
reformované obce. spiaté jednotným svazkem občasných, tajných
synod.

Věci nebyl však přikládán větší význam, dokud vyšší třídy ne
vedly hnutí. K tomu došlo teprve, kdvž po náhlé smrti otcově
František II. roku 1559 nastoupil na trůn. Churavý, nezletilý pa
novnik svěřil vlastní moc ctižádostivé rodině vévod z Guise, z nichž
pocházela po přeslici jeho choť Marie Stuartka. Proti vládě Guisů,
pokračující v pronásledování protestantů, postavila se však druhá
strana velmožů, vedená od princů Bourbonských, z postranní větve
rodu královského. Tito přiklonili se k reformaci a přiměli živel
dotud trpný k čínnému vystoupení v národním životě. Došlo k
prvním pokusům o vzpouru náboženského rázu, nejprve vládou
snadno potlačeným.

Tu v rozhodné chvili roku I560 František II. náhle ze
mřel a moc přešla, ve jménu nezletilého Karla IX. (1560 až
1574) na královnu matku Kateřinu Medicejskou. To znamenalo
změnu politiky náboženské. Královna, Vlaška, nábožensky lho
stejná, chtěla především zachovati panství nad obojí stranou dvor
skou a ustala v pronásledování hugenottů, nadějíc se, že některými
ústupky ve víře a v bohoslužbě docílí jejich návratu k jednotě cír
kevní. Ale dosáhla opaku. Reformovaná cirkev vzrostla rychle a
nalézajíc odvážné vůdce. žádala o právo veřejné bohoslužby a zmoc
nila se mnohých chrámů katolických, vyhazujíc odtud kříže a
obrazy. Strana horlivých katolíků s Guisy v čele stavěla se rázně
na odpor. Došlo ke srážkám v provinciích a poručnická vláda ztra
tila v rozkolu stran veškeru vážnost, takže nemohla zabrániti oprav
dové válce občanské, vypuknuvší roku 1562.

Královně Kateřině podařilo se sice na čas obnoviti mír v
zemi, ale napětí stran propukalo později znova a strana katolická,
jsouc sesilována všeobecným duchem protireformačním i vlivem
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Spanělských zástupců Filipa II., donucovala také korunu k účasti
v boji proti hugenottům. Tito, ačkoliv tvořili zřejmě menšinu v ná
rodě. měli podporu z „dnelie a Německa a byli silní pevnými řády
duchovních sSynoďa trvalých výborů strany, které řídily odpor a
vvbíraly příspěvky od přívržencův v provinciích. Reformovaná
šlechta nalezla v náboženské organisaci starou bojovnost a feudální
neodvislost, jsouc vedena admirálem Gasparem Colignym, mužem
vynikajícím a nadšeným pro náboženský boj. Válka točila se
především kolem pečných měst, jejichž držení zaručovalo huge
nottům trvalou moc v zemi i tehdy, když byli porážení v jíizdeckých
srážkách polních. Celá země snášela velké pohubení, zvláště od ci
zich rot žoldnéřských, bojujících na obojí straně. Přes to stůpňoval
se fanatism náboženský a dosahoval vrcholu v Paříži, odkud refor
movaná menšina úplně byla vytlačena.

Teprvé roku 1570 nastal obrat k lepšímu, když v zámku St.
Germain u Paříže byl uzavřen mír. který dal hugenottům částečnou
svobodu vyznání i občanskou rovnost a ponechal jako záruku v je
jich rukou čtyři důležité pevnosti, hlavně námořskou La Rochelle.
Zdálo se v následující době, že propast vášně náboženské bude opět
překlenuta aspoň společným zájmem národní politiky proti hab
sburské přemoci.

Soupeřství mezi Francií a Španělskem nezmizelo ani v době ná
boženských bojů úplně. Když odboj nizozemský zmohutněl, přihlá
sil se u dvora francouzského plán, seslabiti moc Filipa II. novým
útočným bojem ve spolku s hollandskými rebelly a s Alžbětou
Anglickou. Hlavním zástupcem myšlenky byl vůdce reformova
ných, admirál Coligny, který dovedl úplně získati mladého krále
Karla IX. pro válku. Než strana Guisů, se Španělskem spojená.
odporovala tomu a nalezla spojence v královně matce Kateřině,
obávající se o svůj vliv u syna. Vypuknutí boje se Španělskem zdálo
se v srpnu I572 skoro jistým, ale Kateřina zadržela jej zoufalým
způsobem. Podle zvyku své vlasti a doby uchystala vražedný útok
na admirála; Coligny byl však pouze zraněn a královna, hrozící se
pomsty jeho a hugenottů, rozpoutala k dokonání díla v noci sv.
Bartoloměje lidovou vášeň katolické Paříže proti veškeré refor
mované šlechtě, v městě shromážděné. Coligny a několik set hu
genottů bylo v jediné noci pobito a vraždění přeneslo se v následu
jicích dnech také do některých provincialních měst, kde katolíci
měli moc v ruce.
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Ukladný čin zabránil sice válce se Španělskem, nezlomil však
strany reformované: obnovil jen občanské boje. Hugenotti udrželi
hlavně na jihu říše četná pevná místa a mladý Jindřich Bourbon,
po matce král Navarrský, postavil se jim v čelo. Reformovaná
strana postavila se tehdy zásadně proti moci královské. Její spiso
vatelé, jako publicista František Hotman, stavěli proti neobmeze
nému panství vladaře učenou theorii o vzniku veškeré veřejné moci
ze smlouvy mezi králem a poddanými, jež může býti lidem zrušena
v případě nespravedlivé tvranie. Země hvnula v bezvýsledných
bojích. Nový panovník Jindřich III. (1574—1589), který zaměnil
po předčasné smrti bratrově polský trůn za francouzský a v prvních
létech chtěl rozhodným vystupováním reformaci zničiti, byl roku
1577 nucen obnoviti náboženský mír a uznati opět částečnou svo
bodu vyznání kalvínského. Hugenotti zachovali i po té samospráv
nou organisaci vojenskou, opírající se o garanční pevnosti a o krá
lovství Navarrské. Poměr tento sám o sobě byl značným otřesením
všemoci královské a Jindřich III. nebyl mužem, který byvdovedl
zjednati nápravu.

Rozmařilý a soustavné činnosti neschopný král kolísal se
mezi zženštilým přepychem a občasnými záchvaty náboženských
výčitek. svěřuje vládu milcům, kteří se neslušně obohacovali přes
nenávist odstrčené starší šlechty, zatim co správa státní ne
vycházela z finančních nesnází 1 bankrotů, nemohouc dodržo
vati věřitelům rostoucích závazků, a pomáhajíc si občasnými
processy proti hlavním spekulantům finančním. Král snažil si zvý
šiti příjmy tím, že prohlásil veškeren obchod v zemi za regál krá
lovský a vymáhal na základě tom dávky neobvyklé od obchodníků.
Rovněž s hlediska fiskalního chtěl reorganisovati zřízení cechovní
v celé říši, ale bez trvalých úspěchů. Pro neplacení rent v buršžoastui,
hlavně pařížské, rostla nálada protikrálovská a byla podporována
od ctižádostivého rodu Guisů, udržujícího kolem sebe velkou stranu
vášnivých katoliků. Nástupnická otázka stala se pak přímým pod
nětem nových bouří.

Bezdětný král byl po smrti svého nejmladšího bratra roku 1584
jediným mužským členem přímé větve rodu Valois, oprávněným
dědicem jeho byl Jindřich Bourbon, král Navarrský. Ale proti mož
nému nástupnictví vůdce hugenottů strana Guisů prohlásila se
otevřeně, a uzavřevší svatou ligu s Filipem II. a s papežem Six
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tem V. donutila krále Jindřicha ITI., že se s ni spojil a roku 1585
veškeré náboženské ústupky odvolal.

To znamenalo obnovení války občanské. Než Jindřich Navarr
ský. podporovaný od Anglic a německých protestantů, odolal útoku
katolické ligy a král Jindřich III., k boji proti vlastní vůli donu
cený, byl záhy nakloněn k dohodnutí s ním. Jen strana Guisů
stála novému míru v cestě, snažíc se strhnouti veškeru moc na
sebe.. Ona mohutněla stále a pobouřila konečně i sfanatiso
vaný lid pařížský prostředkem tajné organisace občanské k revo
luci proti panovníkovi. Jindřich ITT. byl stavěním barikád z hlav
niho města vypuzen a donucen svolati generální stavy říše, pomocí
kterých Guisové chtěli korunu zcela podříditi svému vedení. V roz
hodné chvíli král se však vzepřel, zbavil se úkladnou vraždou ve
doucich členů ctižádostivého rodu a uzavřel spolek s hugenotty,
uznav Jindřicha Navarrského za nástupce.

Než ani to neukončilo bojů; strana katolická nesložila zbrani.
Revoluční vedení pařížské spojilo se s jinými městy a s guisovskou
šlechtou v pevný spolek »svaté ligy« k obraně proti králi, prohla
šovanému za kacíře od pařížských demagogů, farářů a kapucínských
mnichů, kteří v letácích otřásali základem moci panovnické ve pro
spěch světovlády papežské a neváhali schvalovati i úkladnou vraždu
ve službě víry. Pobloudilýfanatik převedl slova jejich v skutek
a zabil roku 1589 krále Jindřicha III., když se chystal k obléhání
Paříže.asere
: Rozdvojení národa francouzského dosáhlo vrcholu. Reformo
vaní a strana mírných katolíků, kteří kladli zájem vlasti nad nábo
ženské spory a byli zváni »politiky«, uznali Bourbona Navarrského
jako Jindřicha IV. za panovníka. Liga, stavící vyznání nad národní
tradici politickou, přivolala však na pomoc Filipa II. a byla ho
tova přijmouti na trůn francouzský mladší jeho dceru. Filip II.
napial sílu vyčerpané říše k tomuto cíli a nový král Jindřich IV.
byl nucen podstoupiti dlouholetý zápas o Řorunu s fanatismem,
soustředěným v hlavním městě, i se španělským vojskem, vnikají
cím z nizozemského bojiště do severní Francie. Rozhodný boj
o převahu habsburské moci a katolické víry v Západní Evropě, ve
dený před tím v Hollandsku a ve vodách anglických, přesunul se
do Francie a Jindřich IV. dostával účinnou podporu jak z Haagu
tak i z Londýna. V průběhu boje poznal však, že zůstávaje kalvín
ským důvěry většiny národa si nezjedná, a jsa v ohledu nábožen
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ském naprostým skeptikem, odhodlal se roku 1593 ku přestoupcční
k víře římské. Tím získal rychle Paříž, unavenou dlouhou anarchií
vnitřní, 1 ostatní národ na svou stranu, takže mohl opět soustředit:
skoro veškeru silu Francie proti cizincům, tím spíše, když také
papež Kliment VIII. se s nim smířil. Španělské vojsko bylo z Fran
cie vytlačeno a umírající Filip II. vzdal se roku 1598 mírem |"er
vinským nároků na dědictví rodu Valois.

Současně podařilo se Jindřichovi IV. urovnati náboženské po
měry své země ediktem Nantským, smlouvou uzavřenou mezi ko
runou a stranou reformovanou, která hugenottům zajišťovala vše
obecnou svobodu svědomí a dovolovala kalvínskou bohoslužbu v

místech, kde té doby již byla zavedena. Občanskou rovnost měly
jim chránit smíšené komory soudní v parlamentech a hugenotté
podržel: v záruku značný počet pevností spolu s dosavadní orga
nisací brannou, takže zůstali 1v následující době samostatným útva
rem, který měl svůj zvláštní život kulturní, vedený spisovateli.
jako byl theolog Du Plessis Mornay, historik Agrippa d'Aubigné
a básník Du Bartas.

Doba Jindřicha IV.

Úsilím Filipa II. a Říma převaha katolicismu byla trvale za
jištěna v zemích románských ; ale v Anglii, Hollandsku a v obci
francouzských hugenottů reformace zachovala pevnou posici. Špa
nělská monarchie, vyčerpavši marně síly v boji proti ní, počala
zjevně klesati, zvláště když trůn přešel na Filipa III. (1598
až 1621). Panovník zrozený spíše ke svatému životu mnicha nežli
k moci, přenechal správu státu vedoucímu ministrovi, vykořisťující
mu chudnoucí říši do dna. Opětné pronásledování Mortsků roku
1609 zbavilo zemi zbytků přičinlivého kmene, finanční nemožnost
k dalšímu nákladnému boji vedla k ponižujícím mírům s Anglii a
Hollandskem. Vliv velmoci španělské počal ustupovati před novým
rozvojem Francie.

V prvním desitiletí vlády Jindřich IV. (1589—1610) snažil se
upraviti vnitřní poměry francouzské, zdivočelé dlouhým bojem ob
čanským. Především bylo nutno sesiliti moc koruny, hluboko po
kleslou stavovskými úchvaty. K dilu tomu král nalezl pomocníka
ve vévodovi ze Sully, který také ve svých memoirech zanechal zá
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kladní dilo o dějinách doby. Sully jako správce financí odstranil
zlořády ve správě berní, zmenšil lichvářské úroky rentových dluhů
státních částečnou konversí a hleděl účelnou politikou hospodářskou
povznésti příjmy panovníka 1 národa, jsa ve věci té účinně podpo
rován všestrannou pílí samého krále.

V první řadě šlo o zemědělství. Bohatství Francie bylo ještě
převahou agrárního rázu, ale řádění soldatesky a zpupnost zvojan
štělé šlechty přivedly rolníka na pokraj záhuby. Jindřich IV. ujímal
se ho proti loupeživým rotám a feudálnímu útisku ; vysušování mo
čálů pod vedením nizozemských odborníků, jako byl podnikatel
Humprey Bradley, mělo zjednati novou plodnou půdu. Král roz
šiřoval ve vyšších kruzích znamenitý spis o zlepšeném zemědělství,
vydaný roku 1600 jihofrancouzským statkářem Oltvterem de Ser
res, a chtěl, aby statky královské se staly vzorem ostatním. Povolení
svobodného vývozu obilin do ciziny usnadňovalo dobré zpeněžení
úrody a-doba-Jindřicha. IV.. zůstala..dlouho.v.paměti venkovafran
couzského.jako zlatývék.

Také jiné obory výrobní činnosti těšily se vládní podpoře. Hor
níci z Německa byli volání, průmysl a obchod staly se vážným
předmětem vládní péče. Obojí odvětví bylo ve Francii ještě spiato
v těsný kruh středověké tradice řemeslné, vyšší společnost brala
přepychové tovary namnoze z ciziny, Nizozemci a Angličané zatla
čovali obchod francouzský na oceánu do pozadí, nenalézajíce od
poru válečného loďstva, jež Francii úplně scházelo. V okolí Jindři
cha IV. prozíraví mužové ukazovali na tyto poměry, a radili k ná
pravě; byl to hlavně Bartoloměj Laffemas, jmenovaný králem před
sedou nové konnnerční rady. Jeho vlivem došlo k prvním pokusům
o celní ochranu domácího průmyslu proti cizím dovozům. Hedváb
nictví stálo v popředí; vláda snažila se rozšířiti kultury hedváb
nické v celé říši, nutila k vysazování stromů morušových a rozšiřo
vala spisy odborné. Úspěchu dosaženo bylo ovšem jen v některých
krajích. Král snažil se zvelebiti průmysl textilní a čalounický vo
laje z ciziny dovedné odborníky, chránil veškerých nových druhů
výroby proti úzkoprsému útisku se strany starších cechů tím, že při
jiímal je v ochranu dvora do Louvru, že vydával rozsáhlé výsady a
monopolní práva podnikavým zakladatelům větších závodů i vyná
lezcům nových method pracovních. Úspěchy nebyly ovšem, hlavně
vinou malé podnikavosti měšťáckého živlu francouzského, příliš
rychlé a pronikavé, ale daly příklad a vzor pozdějšímu vývoji ná

g*
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rodní industrie. Stará řemesla byla namnoze reorganisována zákon
nKou úpravou rozháraných cechovních řádů.

Obchod ve Francii trpěl přílišnýrn počtem soukromých mýt a
cel 1 okolností, že každá provincie tvořila samostatné celní území,
ohražené proti krajům sousedním. stejně jako proti cizině. find
říich IV. nemohl poměrů těch od kořene změniti, zlepšoval je však
péčí věnovanou zanedbaným kommunikacím. Sully, jmenovaný ge
nerálním dozorcem cest, nutil lokální vrchnosti k opravování silnic
a mostů, reorganisoval poštovnictví a věnoval značnou péči odním
drahám. Řeky byly usplavňovány a síť kanálů měla spojiti oblast
moře Atlantického se Středozemním prostředkem Loiry, Seiny,
Rhony a menších toků jižních. Pro technické obtíže a krátkou vládu
Jindřicha IV. byl program jen z malé části uskutečněn stavbou
t. zv. briarského kanálu mezi Loirou a Seinou.

V námořním obchodu snaha Jindřicha IV. nesla se k obchod
ním kompagniím, jež měly Francii zajistiti koloniální zisky. Za
finanční spoluúčasti dvorských kruhů takové společnosti vznikaly
v severofrancouzských přístavech, jako roku 1604 privilegovaná
kompagnie východoindická ; vznikl i plán o obnovení obchodní cesty
přes Egypt do Indie. Ale rivalita sousedních silnějších národů ná
mořských mařila plány královy spolu s nedostatečnou zkuše
ností obchodníků francouzských. Významu pro budoucnost nabyly
jen počátky kolonisace.v Kanadě, kde Champlain zjednal francouz
skému živlu trvalou oporu založením Ouebeku roku 1607. Levant
ský obchod trpěl stále africkým korsarstvem a pokusy Jindřicha IV.
© zřízení ochranného loďstva válečného uvázly v počátcích.

Celkové pokroky hospodářské za vlády Jindřicha IV. dosažené
jevily se však nejjasněji ve státním hospodářství. Přes to, že dvůr
vystupoval s nádherou, že Paříž byla vyzdobována novými, náklad
nými stavbami, bylo možno, že Jindřich IV. uložil značný válečný
poklad v Bastille a nahromadil v arsenálu pařížském četné zásoby
mobilisační, hlavně dělostřelecký materiál. To zvýšilo značně vý
znam Francie v evropských poměrech politických, do nichž Jin
dřich IV. počal zvláště v druhé polovici své vlády mocně zasáhati.

Ač stal se katolíkem z přesvědčení, že jediné vyznání to od
povídá duchu převážné části národa, nepřistoupil na stanovisko
protireformačních snah římských v evropské politice, nýbrž byl
odhodlán, zajistiti Francii světové postavení dalším pokračováním
v'protihabsburské politice, udržuje spojení s reformovanými moc
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nostmi. Jsa jist podporou Anglie a Hollandska, chystal se roku
1609 k vážným krokům proti domu habsburskému. Boje o Milán
a Neapolsko měly býti v Italii obnoveny pomocí ctižádostivého vé
vody Savojského; Jindřich IV. osobně chtěl ohroziti španělské
Nizozemí a zároveň zjednati francouzskému vlivu v Německu pře
vahu nad Habsburky jako ochránce protestantů.

Nálada náboženského míru ustupovala tehdy v říši německé
stále více před vášnivou něnávistí katolíků a protestantů, organiso
vaných z části v pevných, ozbrojených spolcích ; místní spor o dě
dictví dolnorýnského vévodství Klévsko-J/ůlišského měl státi se
podnětem k boji. Jindřich IV. chystal se právě k provádění svých
velkých plánů protihabsburských tažením na Rýn, když byl úkladně
savrašděn na ulici v Paříži od fanatického katolíka roku IÓro.

Jeho neočekávaná smrt znamenala hlubokou změnu v evrop
ských i francouzských poměrech a konec plánů, ohrožujících úspě
chy katolicismu v Německu. Trůn francouzský přešel na nedospělé
dítě, Ludvíka XIII., poručnická vláda stala se opět hříčkou v rukou
dvorských stran. Velké podniky Jindřicha IV. na prospěch národ
ního hospodářství, upadly rychle v zapomenutí, Sully ustoupil ná
stupcům, neschopným udržeti státní správu na dosavádní výši
a znamenitý theoretik hospodářský Monichréhen vybizel nadarmo
ve spise o národním blahobytu, vydaném roku 1614, k ochraně
francouzského průmyslu. Protireformační duch nabyl, hlavně pro
středkem jesuitského řádu, vlivu u dvora královny matky Marte
Medicejské a způsobil dočasné sblížení Francie se Španělskem,
jež umožnilo, že v následujících bojích náboženských v Čechách
a v Německu rod habsburský mohl se opět nerušeně vyšinouti de
popředí evropské politiky.



ČÁST PÁTÁ.

Protireformacev Evropě Severní
a Střední.

Podobným ochráncem nově sesileného katolicismu, jako Filip
II. na západě, stala se v Severní Evropě koruna polská, snažíc se
obnoviti moc Říma ve Švédsku a rozšířiti ji na Rusi. Politika tato,
spojená se snahou po ovládnutí Baltického moře, vedla k dlouhým
bojům mezi severními státy v době, kdy také ve Střední Evropě
rozhodný zápas podobného rázu se rozpoutal, třicetiletý boj o pře
vahu katolicismu a habsburské moci v říši německé. Rozsah tohoto

zápasu byl rozšířen zvláště tím, že vedle reformované Anglie, Švéd
ska a Nizozemcův také katolická Francie se postavila opět proti
spojené moci císařské a španělské. Výsledkem konečným dlouhých
válek byl neúspěch plánů protireformačních a vyšinutí Francse
i S$védskana místo prvních mocností vojenských ; zároveň pak ho
spodářské a kulturní poklesnutí Střední Evropy ve prospěch počí
nající se hegemonie západních států.

Rusko za posledních Rurikovců.

Zbavená právě jha tatarského říše moskevská na počátku 16.
věku nebyla ještě útvarem hotovým. Panství Tatarů krymských od
dělovalo ji od moře Černého, chanát kazaňský a astrachaňský od
středního a dolního toku Volhy a od Urálu, země livonské a finské od
moře Baltického. Západní kraje ruské byly zabrány říší polsko
litevskou, která toužila zřejmě po spojení veškerého Slovanstva
východního pod svým žezlem.
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Dlouhá léta poroby a odloučení od moře zdržela značně kul
turní vývoj Rusi. Jen ve střední části říše, kolem Moskvy, bylo
hustší obyvatelstvo a ustálené zemědělství ; více na jih i na východ,
v kraji pustošeném vpády tatarských kočovníků, a na nehostinném
severu, kolonisovalo se teprve zvolna a těkavé obyvatelstvo vykoři
sťovalo namnoze jen extensivním žárováním a lovectvím přiroze
ného bohatství země. Afěsta měla v národním životě ještě nepa
trnou úlohu. Vyjimaje Velký Novgorod a Pskov, dotčené obchod
ním ruchem cizím, byly tc hlavně jen opevněné vojenské osady
(gorody), hosticí především knižecí družinu a nevolníky, věnčené
zřídka kruhem řemeslných předměstí (slobodv). Dřevěná Moskva
sama byla vlastně ohromným dvorcem carským. Městům chyběl
existenční základ soustředěné výroby průmyslové, která se prová
děla domáckým způsobem všude na venkově (kustarstvo).

Naturální hospodářství činilo skoro veškeren vnitřní obchod
zbytečným, neboť každý dvůr vyráběl jen pro vlastní spotřebu
a prodával přebytky na občasných trzích jen, aby získal peníze na
knížecí daně. Neznala se ještě skoro potřeba cizího zboží a značný vý
voz kožešin, vosku a jiných surovin ruských, prostředkovaný hlavně
německými městy v Livonsku. rozmnožoval pouze zásobu drahých
kovů v zemi. Při úplném nedostatku umělých cestsloužily kommuni
kaci jen sanice a říční plavba; teprve v 16. věku vznikaly první
stanice poštocní, vyhrazené poslům panovniíkovým.

Kulturní stav země odpovídal hospodářské chudobě. Knižné
vzdělání se obmezovalo na klášterní (černé) duchovenstvo, opisu
jici mechanicky podle starých vzorů legendy a bohoslovné traktáty ;
ono mělo v rukou stolce biskupské, kdežto světské (bílé) kněžstvo,
ženaté, měrou svého vzdělání splývalo skoro s lidem, jenž hledal
v náboženství namnoze jen divotvorné obřady a lpěl s velikou zbož
ností na nejmenších podrobnostech zevního výkonu v chrámech,
bez hlubších představ o jádru víry. Západní Evropa platila za pro
kletý kraj kacířský a veškera církev ruská byla odleskem řecké,
ač nabývala po pádu Cařihradu, vykládaném za božský trest
řeckých pokusů o unii s Římem, národního rázu a samostatnosti.
Mezi ruským duchovenstvem 16. věku vznikla představa, že jenom
Rus si zachovala neporušenou tradici pravé víry mezi ostatním,
zkaženým křesťanstvem, a vedoucí hlavy mnišstva, jako moskevský
metropolita Makarij, podporovaly horlivě toto sebevědomí ruské,
národní církve.
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Při těchto nedostatečných základech kulturních sila ruského
zivlu spočívala výhradně v plném soustředění veškeré síly národní
v rukou panovníkův. Nabyvše vlády nad ostatními knižaty Střední
Rusi, panovníci moskevšti založili své samodržaví částečně na staré
patriarchální moci slovanské, částečně podle vzoru despotismu ta
tarských chánů, jejichž východní přepych nápodobili horlivě nasvýchdvorech.| Sebevědomínárodnícírkveadomnělédědictví
vševládných nároků byzantských dodalo velkoknižecí moci moskev
ské posvátného lesku, vyjádřeného tstulecm carským, který stal se
obvyklým v polovici 16. věku. Rozvoj panovnické moci usnadnila
okolnost, že ruskému národu chyběl feudalismus, který v Západní
Evropě především bránil postupu mocí absolutních. Na Rusi ne
bylo historických provincii, které by hájily vědomě své samosprávy
proti centralisaci, národní život trval roztříštén v jednotlivých
osadách a panských dvorcích, údělná knížata rodu Rurikova a Gedi
minova splynula na moskevském dvoře rychle s ostatní šlechtou
v bojarský stav, jehož členové zápasili vzájemně jen o nároky ro
dové přednosti v carské radě (bojarská duma) a v dvorské sluzbé.
Hosudaři moskevští byli nucení novou Rus z chaotických poměrů
teprve utvářeti, vykazujíce pevné místo ve státní službě každému
stavu.

Šlechtický sbor t. zv. bojarských dětí zavázán byl k jizdní
službě vojenské a rozmnožoval se udělováním statků (poměstí) no
vým »služebným lidem« a »opričníkům« carským. Církev dávala
písma znalé ďáky k úřednické správě ústřední, která vznikla na
mnoze podle byzantských vzorů, byla však velmi neurovnaná a ob
mezovala se hlavně na finance, nerozlišujíc při tom přesně dvor
ského hospodářství carského od státní správy. Selský lid měl živiti
šlechtu 1 služebné lidi carovy a platil daň, zavedenou již od Ta
tarů. Při častém přecházení neustáleného obyvatelstva na novou
půdu bylo nutno obraceti se s požadavky berními k celým osadám
a nikoliv k jednotlivcům. Pomoci přibližných soupisů selského lidu
byl každé vsi vyměřen určitý počet daňových jednotek (těhlo,
socha), za jejichž splácení celá obec ručila společně. Tato poruka
daňová přispěla především k větší usedlosti obyvatelstva venkov
ského a stala se základem společného vlastnictví vesnické půdy,
přidělované obcí jednotlivcům občasným dělením (mirové zří
zení). Určování selských okršků k výživě služebné šlechty šiřilo
soukromé poddanství lidu venkovského.
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Takovým způsobem carové připoutali všechny třídy k službě
své, učinili Moskvu srdcem národního těla a zároveň hlavním sta
nem vojenským, odkud se řídila obrana proti cizím útokům 1 výboj,
nutný k dosažení přirozených hranic říše. Již za Vasila IV Ivano
zuče (1505—1533) byl bojem proti Litvě získán Smolensk; vlastní
doba ruského rozpětí pak nastala za /cana IV Vasiljeviče (1533 až
1584).

Panovník, stráviv léta nedospělosti uprostřed řevnivých bojarskýchstrandvorských,podjalsezáhyúkoluvýboje.| Podle
vzorů západních snažil se sesilíti vojsko, dotud skoro výhradně
jezdecké, zřizováním dělostřelby hrubé a zavedením nového sboru
pravidelné pěchoty (střelci, píšťalníce), ozbrojené z části mušketami.
Proti útokům krymských Tatarův sesiloval na jihu řeky Oky sou
stavně vojenskou hranice prostředkem četných pevnůstek a záseků.
pod jejichž ochranou kolonisace ruská mohla postupovati k stepní
oblasti. Válkou podrobil v letech I552—1I557 chanáty kazaňský a
astrachaňský, které nebyly sice ihned proniknuty ruským živlem,
ale ovládnuty zřizováním nových, pevných míst (Saratov, Samara)
a chráněny proti vpádům krymským organisací kozácké milice na
Donu.

Toto rozpětí moci moskevské sesililo také obchodní styk s ta
tarským východem, soustřeďující se rychle na velkých trzích nej
prve v Makarjevě na Volze, potom v Nižním Novgorodě. Na horní
Kamě kolonisace ruská počala pronikati až k Urálu, hlavně záslu
hou podnikavých Novgorodcův, bratří Siroganovů, kteří pomýšleli
již na dolování v bohatém horstvu. Narážejíce na odpor zaural
ského chanátu stbirského, postavili proti němu dobrodružný sbor,
vedený donským kozákem Jermakem Timofejičem, který pronikl
roku I579 přes horstvo uralské a opanoval sibiřský kraj až k Obi.
Tak byl položen základ k ruské mnocsv Asi.

Ivan IV. kladl však větší důraz na rozšíření ruské moci

v Evropě samé. Uznávaje technické pokroky západních národů,
hledal přímého a trvalého spojení s nimi. Anglickýmplavcům, pro
niknuvším při hledání severní cesty do Indie roku 1553 až do moře
Bílého, usnadnil přístup na trh moskevský a podporoval jejich ob
chody, jež se záhy ustálily ve způsobu pravidelných transportů
zimních z Moskvy do Vologdy, odkud zboží v následujícím létě bylo
voženo po Dvině do Archandělska. Hromadný vývoz koží, vosku,
Jlehtu, konopi, vlny, sádla a obilí rozmnožoval zásobu oběžného
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kovu na Rusi tak rvchle, že cena peněz, dotud převysoká, postupně
se snižovala.

Touha po snažším spojení se západem vedla však Ivana IV. ke
snaze, aby prorazil násilím državy, jež dělily Rus od Baltu. Proti
pokleslému livonskému řádu rytířův mečových, opanoval r. 1558
Narvu a Jurjev a snažil se trvale zachovati toto »okno do Evropy«.
"Tim však vzbudil nepřátelství Švédska, toužícího po nadvládě na
okraji moře Baltického a zostřil starší soupeřství Ruska s říší
polsko-litevskou. Věc vedla k dlouhým bojům, provázeným znač
nými převratv ve vnitřních poměrech říše carské.

Volnost ruské šlechty na Litvě budila v moskevském bojar
stou snahu po obmezení carského samodrzaví. Proti tomu nebez
peči Ivan IV., nedůvěřivý přirozeným sklonem povahy a trpkou
zkušeností z mládí, neváhal užití násilí. Bezohledně počal stihatí
skutečné a domnělé zrady ve svém okoli a podlamoval soustavné
zvůli bojarstva. Útěk na Litvu, provedený od některých nespoko
jenců, byl zakázán jako velezráda a celý rod měl ručiti za jednot
livce; bojarské rodiny byly hubeny popravami a zákazy sňatků.
Nervosa a opilství stupňovaly nedůvěřivou náladu carovu až k ší
leným výbuchům, které přinesly zhoubu celým městům a zjednaly
carovi název Ivana Hrozného. Často následovala po výbuchu
mnišská pokora a lítost, slavnostní mše za utracené, jejichž počet
car sám páčil na čtyři tisíce.

Po několik let Ivan IV. chtěl poměry vnitřní upraviti úplným
rozdělením říše na semštínu, podléhající vlivu bojarů, a na oprič
inu, neobmezeně spravovanou carem samým; 1 Moskva byla
dočasně rozdělena. Než později Ivan IV. ovládl opět celou říši
a provedl značné opravy ve státní správě, odděliv dvorské hospo
dářství od financi, svěřených »velké komoře«, rozdělené na čtyři
čtvrti, kterým byly přiděleny v pestrém neladu jednotlivé gorody.
Zvýšený náklad na vojsko vedl k vypisování nových daní, zvláštní
správní dvorce (prikazy) byly založeny v Moskvě pro nově dobyté
kraje, pro odbor vojenský a pro vyslanecký styk s cízínou, jemůž
Ivan IV. velikou péči věnoval, snaže se získati v Anglii trvalého
spojence proti Polákům. Nabízel se šlechtě polské také jako ná
padník uprázdněného trůnu polského.

Cizí vyslanci do Moskvy přicházející, hlavně císařský jednatel
Herberstein, rozšířili po Evropě zprávy o drsném životě na ruském
dvoře a vzbudili zájem pro moskevské carství, dotud skoro úplně
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neznámé. "Také směr katolické protireformace, probuzený k nové
všestranné činnosti, počal se zajímati o Rus, doufaje, že podaří .se
pravoslaví přivésti k poslušenství papežskému. Ivan IV. neváhal
z politických ohledů podporovati naděje tyto, zvláště když vlašský
jesuita Possevino mu zjednal mír roku 1582, kdy byl nejvíce stísněn
od Poláků, kteří tehdy odňali Rusku výboje livonské a odstrčili je
znova na více nežli sto let od moře Baltického. Opravdu car nedal
se ziskati ani od jezovitův pro víru římskou, ani od českého bratraRokytyproreformaci.| Pohližejevpevnémsebevědomípravo
slavném na západní křesťanstvo jako na zkažené sekty kacířské,
ukájel v rozpravách věroučných jen svou samolibost. vzbuzenou
horlivou četbou náboženských spisů, pro něž zařídil v Moskvě
proní knihliskárnu.

Roku 1584 Ivan Hrozný zemřel, zanechávaje zvětšenou říši
v slabých rukou pobožnůstkářského syna Feodora Ivanoviče (1584
až I598), jenž v zápětí podlehl úplně vlivu ctižádostivého svaka.
bojara Borise Godunova. "Tentodovršil samostatnost národní církve
ruské od Cařihradu povýšením moskevského metropolity na patri
archu. Vraždou mladšího bratra carova, Dimitrije, zbavil se posled
ního mužského potomka vládnoucí větve rodu Rurikova a dosedl
po smrti Feodorově sám na stolec panovnický.

Boris Godunov chtěl pokračovati ve snahách Ivana IV. po
spojení kulturním se vzdělanou Evropou, vysilaje mladé Rusv na
západ a snaže se nabýti účasti v politických sporech sousedů. Proti
bojarům opíral se o nižší šlechtu, podporuje navzájem jeji žádosti
hospodářské. Při rozsahu nevzdělané půdy a řídkosti obyvatelstva
usedlého, byla na Rusi pracovní síla hlavním bohatstvím. Proto
každý statkář hleděl si zachovati své sedláky a zavazoval si je
pevně půjčkami a jinými závazky, aby neucházeli na novou půdu
kolonisační nebo do služeb sousedův. Bohatí bojaři překupo
vali však přes to drobné šlechtě často nespokojené poddané a
zalidňovali jimi své rozsáhlé pustiny. Služebná šlechta nižší vymohla
si tedy roku 1601 u cara Borisa zákon proti, stěhování rolnictva do
okolin říše a proti vyvážení poddaných chudších pánů na statky
bojarů. Zákaz byl sice jen z části zachován, ale přispěl v následcích
svých k postupnému připoutání selského lidu k panské půdě.

Než nespokojenost bojarů proti Borisovi rostla, hladová léta
roznitila v některých krajích bouře a k dovršení rozvratu katolická
protireformace, podporovaná Polskou, učinila nový, vážnější pokus
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proti víře pravoslavné. V riši polské vystoupil tehdy ruský dobro
druh, vydávající se za zavražděného careviče Dimitrije. Nalezl pod
poru některých velmožů a získal krále i řád jezovitský slibem. že
zavede katolickou unit v Moskvě. S houfem žoldnéřů polských
vpadl roku 1605 na Rus a zjednal si úspěchy tím snáze, když Boris
Godunov v rozhodné chvíli byl zasažen náhlou smrtí. Samozvanec
dosedl na carský stolec a byl uznán za zavražděného Dimitrije. Leč
rozpínavosti svých polských přátel a podporou katolicismu vyvolal
rychle národní odpor v Moskvě a podlehl lidovému vzbouření.

Trudná doba nastala pro Rus; boje o trůn a úplný rovzrat
vnitřní. Noví Lžidimitrijové vznikali, král polský ohrožoval Mosk
vu a chtěl říši zajistiti svému rodu a Římu; Švédové se upevnili
na březích Finského zálivu. Z obecného zmatku obrat k lepšímu
nastal teprve, když mladičký Michail Feodorovič Romanov bvl roku
1613 povolán za caře a zjednal si všeobecné uznání, jsa podpo
rován svým otcem, moskevským patriarchou Filaretem. Nové dy
nastii Romanovcův bylo však nutno počíti v následujících létech
znova dílo vykonané Ivanem Hrozným, především obnovu samo
državí proti úchvatům šlechty, a dlouhý boj proti zahraničním
soupeřům, hlavně proti Polsce, která podržela v moci své Simalen
sko, Seversko a Černigovsko a utlačovala pravoslavnou víru svých
ruských poddaných.

Protireformace v Polsku a ve Švédsku.

V 16. věku Polsko, spojené dynasticky s Litvou, se Západnínu
Prusy a s částí krajů běloruských i maloruských, bylo největší říší
na severu. Než poslední králové z rodu jagiellovského, Zikmund I.
(1503—1548) a Zikmund II. August (1548—1572), nedovedli utvo
řiti z volného svazku četných vévodství státu jednotného se silnou
mocí ústřední. Zůstávali obmezení senátem, složeným z dědičných
vojevodů, biskupů a velmožů feudálních, kteří hleděli zachovati roz
hodující moc v provinciích a bránili tomu, aby král vyrostl nad své
těsné, středověké postavení v národě prostředkem reformy státního
vojenství a korunních financi. Po některou dobu se zdálo, že silná
ústřední moc bude založena od stavů samých v obecném sněmě po
selském, skládajícím se z volených zástupců sněmíků provinciálních.
Než pro odpor králův a velmožův ani sněm říšský nenabyl moci
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rozhodné a zůstal závislým na snemících ; ani zásada majority zá
vazné v něm nezvítězila a neurovnalé poměry středověké potrvaly
v Polsku i v době nové.

Ve společenském životě jevilo se to stoupající převahou šlecli
tického živlu. Šlechta, spojující různé vrstvy od chudého zemana až
k vojevodům v jednotnou kastu, považovala jediné sebe za vlastní,
plnoprávný národ, stlačujíc ostatní třídy do úplné bezvýznamnosti.
Vyloučila zásadně plebejskou intelligenci z vyšších hodnosti du
chovních, zbavila, s výjimkou sídelního Krakova, královská města,
v nichž polská národnost počínala vítěziti nad původním německým
rázem, účasti na veřejném životě a přispěla bez rozpaků k jejich
hospodářskému úpadku. Měšťák ztratil právo kupovati zemské
statky, šlechta brala přepychové potřeby výhradně z ciziny a vy
mohla k tomu cíli zrušení veškerých ochranných cel, ničíc městský
průmysl cechovní také osazováním nevolnických řemeslníkův na
panských dvorcích, bez ohledu na staré výsady městské. Židé a ve
východních částech říše Arméni stali se rozkladným Zivlem v hospo
dářském životě, osazujíce se houfně v Polsku, kde dostávali od
šlechty a od koruny svobody takové jako nikde v křesťanstvu, a kde
rvchle ovládli trhy i úvěr a nájem veřejných příjmův.

Mezinárodní význam polských měst klesal zvláště od té doby,
co panství tatarské a turecké zničilo středověké dráhy obchodní
mezi mořem Černým a Baltickým, vedoucí na severu od Karpat.
Značně rozkvétalo jen bývalé město hansovní Gdaňsko, ovládající
obchod na Visle, který se stal hlavním podkladem šlechtického bla
hobytu. Polští velkostatkáři v 16. věku rozšiřovali stále vývoz obilí,
dobytka, koňstva, dříví a jiných surovin, nalézajících v Západní
Evropě stoupající poptávku a cenu. Panské zemědělství v Polsku
vzrůstalo, s ním však spolu také robotnictví selských poddaných
šlechtických. Když proto lid houfně počal prchati do řídce osidle
ných krajů maloruských, byl přísnými zákony připoután k rodné,
nevolnické půdě. Šlechta nabyla neobmezeného dominia nad chlop
stvem, zakazovala mu vstup do škol a do svobodných řemesel. Tak
znemožnila vývoj středního stavu v zemi a vracela cizině peníze,
ziskané vývozemsurovin, kupujíc průmyslové výrobky západní.

Zároveň odcizovala se i kulturně ostatnímu národu. Styk s ro
mánským ovzduším, podporovaný četnými cestami a studiem mla
dých Poláků na vlašských universitách, zjednal ji zevní uhlazenost
a rozšířil na jejích dvorcích západní vkus i přepych, s potřebou vyš
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šiho vzdělání. FIumanislická studia potlačovala rychle středověkou
scholastiku, která jen na krakovské universitě déle se udržela. Rc
formace, vnášená ze zemí sousedních rychle do Polska, působila
příznivě na rozvoj písemnictví v národním jazyku, dotud bezvý
znamného. Překlady Písma a postilly zdokonalují řeč spisovnou,
umělé básnictví dosahuje rychle vysokého stupně ve spisech pro
testanta Mikuláše Reje z Naglovic i katolíka Jana Kochanozoského.

Reformace luterská šířila se zvláště mezi šlechtou, nenaléza
jíc dostatečného odporu vlády; čeští bratří, kalvinisté a jiné sekty
drobné rozmnožily záhy počet nepřátel Říma, jsouce podporováni
všeobecnou náladou k odporu proti sesvětštělému duchovenstvu. Za
vlády Zikmunda II. Augusta mluvilo se mnoho o zřízení národní
církve polské podle vzoru Anglie, a poměr krále ke dvoru papež
skému byl velmi nepřátelský. Horlivá činnost nuncia Commendone
sesilila však později stranu katolickou a zachovala krále v poslu
šenství papežském. Opravy koncilu tridentského a koleje jesuitské,
zaváděné v zemi od roku 1564 pruským kardinálem Hosiem, po
vzbudily pak v duchovenstvu novou horlivost církevní. Proti proudu
reformačnímu začala působiti protireformace a převedla záhy většinu
národa na svou stranu. Strany protestantské, zastavené takto ve
vítězném postupu, snažily se dohodnouti se o společnou obranu a
uzavřely roku 1570 v Sandowměřijednotu, která spojila v jednotnou
stranu disstdentů luterány, kalvíny a Jednotu bratrskou, vylučujíc
radikální sekty drobné. K politické rozervanosti přibyly tak spory
náboženské.

Hlavním úspěchem vlády Zikmunda II. Augusta bylo upevnění
ume s Litvou. Velkovévodství Litevské tvořilo dotud samostatnou
říši, spojenou s Polskou jen osobou panovníkovou. Přes odpor vel
možů litevských král provedl na sněmu v Lublině roku 1569 zákon
nité spojení obojí říše v nerozlučný celek se společným sněmem,
mincí a zastoupením zahraničným, ale s rozdělenou správou úřed
nickou. Vyšší kruhy litevské podléhaly potom tím rychleji kultur
nímu vlivu polské šlechty a splynuly s ní v jedno.

Zevní politika posledních Jagiellovců nebyla šťastná. Habsbur
kové odňali jim naději na trvalé dynastické spojení s korunou
českou a uherskou, rozvoj moci moskevské zabránil jim v ovlád
nutí celého východního Slovanstva. Pokusy proniknouti k Černému
moři neměly úspěchu; naopak hordy fatarské a turecké vnikaly
často z Krymu a Multanska loupeživě do Podolí, Volyňska 1 do
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Haliče, takže bylo nutno zříditi proti nim. obranný pás tvrzi
a hraničarských pluků na dolním Dněpru a Dněstru. Ani upevnění
polské moci na moři Baltickém nepokročilo dostatečně. Sackulari
sact řádu německého rod hohenzollerský ovládl roku 1525 Wý
chodní Prusy, uznávaje jen podle jména polskou svrchovanost;
ústí Visly říše polská nedovedla užíti ke zřízení vlastní moci ná
mořské v době, kdy poklesnuti hansy německé věc usnadňovalo.

Pokroky učiněny byly jen v Livonsku. Tam reformace a spory
s biskupy otřásly panstvím řádu rytířů mečových tak, že nedovedl
vzdorovati útokům ruského cara Ivana IV., který obsadil část země
a pustošil oštatek prudkými nájezdy. Proto poslední landmistr
řádový dal se pod polskou ochranu a postoupil Zikmudoví II.
Augustovi skoro celou zemi, ponechav si Kuronsko jako léno pol
ské. Tím bylo Polsko však uvedeno v boj nejens carem Ivanem IV.,
nýbrž také se Svédy, opanovavšími Estonsko, a s Dány, osadiv
šími biskupství Olizijské. Více let trval boj o dědictví livonské a
Oospojenou s ním převahu na moři Baltickém; Polsko zachovalo
v něm největší část Livonska, nedovedlo však výhody té rvchle
užíti k rozšíření samostatné plavby.

Smrti bezdětného Zikmunda II. Augusta roku I572 ústavní
vývoj říše utrpěl nejtěžší ránu. Šlechta osvojila si právo trůn ob
sazovati svobodnou volbou na všeobecných, šlechtických sjezdech,

koruny. Volební sněm roku 1I573 dosadil na trůn francouzského
prince Jindřicha, zavázal ho však podmínkami (pacta conventa),
které vymezovaly úzce moc nového krále, žádaly na něm obranu
země bez zajištění dostatečných důchodů veřejných a dávaly šlechtě
právo odporu k hájení svých výsad. Bylo zjevno, že snaha
směřovala kezřízení šlechtické republiky s bezmocným králem
representantem v čele. Tato bezmocnost a zákonné přiznání nábožen
ské svobody všem církvím způsobily, že katolický a v jiném ovzduší
uvyklý král Jindřich panství polské rychle si znechutil a útěkem
opustil zemi, jakmile mu roku I574 smrt staršího bratra otevřela
cestu na francouzský trůn.

Následovalo nové, dlouhé bezkráloví a volba, při níž zvítězil
proti císaři Maxmiliánovi II. z carovi Ivanovi IV., sedmihradský
vévoda Štěpán Batory (1575—1586). Král Štěpán, muž rázný a
vojenských věcí znalý, snažil se především novou organisací vojska
nabýti zahraničných úspěchů a postupně sesilovati pokleslou moc



128

koruny. Již v předešlé době rusínské obyvatelstvo na jihovýchodní
hranici, sužované stálými vpády hord tatarských, utvořilo samo
volně ozbrojená družstva kozácká, mezi nimiž zvláště vynikla vo
Jenská rota, soustředěná v Sičíiza prahy Dněpru. Tito divocí Zapo
rošci, spojující extensivní hospodaření v stepi s válečným řemeslem.
přecházeli záhy z obrany k útokům a konali loupežná tažení na ta
tarské územíi plavecké výpravyna lehkých »čajkách« k ústí Dněpru
a na břehy černomořské. Vznikalo z toho stálé nebezpečí
pro mír mezi Tureckem a Polskem, pročež král Štěpán se snažil
především, aby kozáky vládě podřídil a organisoval jako pravidel
nou milici hraničárskou, vedenou volenými atamany. K zápasu s
Rusi sestavil první řadové sbory žoldnéřské, oddělené od nedisci
plinované výzvy šlechtické, a úspěšným bojem donutil starého cara
Ivana IV. k vydání Narvy a ostatních livonských výbojů. S pa
pežem jednal o veliké tažení proti Turkům, když byl zastižen upro
střed nadějné činnosti k sesílení královské moci náhlou smrtí roku
1586. O korunu jeho rozpoutal se zápas stran; jedna zvolila si ra
kouského arciknížete Maxmiliána, podlehla však v otevřeném poli
straně druhé, prohlásivší za krále švédského prince, Jana Zikmunda,
který jako Zikmund III. (1587—1632) ujal se vlády a sídlo své
přenesl později do Varšavy.

Po smrti otce svého Jana roku 1592 král Zikmund III. spojil
na své hlavě vedle polské také švédskou korunu a zdálo se, že
ohromnou říší pod jeho vládou spojenou bude zajištěna rodu Va
sovců nadvláda v Severní Evropě a na Baltu. Náboženské otázky
změnily však záhy celou situaci.

Švédský národ byl úplně oddán luterskému vyznání, král Zik
mund byl však horlivý katolík. Jezozuté, kteří nabyli skrytě
vlivu na dvoře švédském, získali ho již v mládí úplně pro Řím a
protireformační snahy. Snahou Zikmundovou bylo užíti své moci
k vitězství katolické víry v celé Severní Evropě. Než vůle jeho na
razila záhy na tuhý odpor ve Švédsku ; stavové, vedení strýcem krá
lovým Karlem, postavili se proti panovníkovi v zjevný odpor a vy
pudili ho roku I599 ze země. Pod vládou Karla IX., prohlášeného
za národního vladaře, Švédsko uhájilo svousamostatnost a reforma
ci proti Zikmundovi a místo unie nastalo tuhé nepřátelství mezi ním
a Polskem, zvláště když Švédové se jali také Livonsko odtrhovat
od polské koruny. Jejich nároky a zájmy reformace nalezly zvláště
vynikajícího zástupce v synovi Karla IX., králi Gustavovi II. Adol
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fozi (1611—1632). Ten s nevšední rázností povznesl vojenství
švédské, zaváděje hlavně pro pěchotu účelné novoty taktické a doko
nalejší výzbroj. Švédové pod jeho vedením zmocnili se veškerého
kraje kolem Finského zálivu, odňali Polsku celé Livonsko a vnikali
útočně až do krajů velkopolských. Gustav II. Adolf učinil vlast svou
první gojenskou mocností severní a přispěl také v posledních létech
života svým účastenstvím ve válce třicetileté značně k ochrané re
formace v Německu.

Jeho hlavní soupeř, Zikmund III., nevzdávaje se titulu švéd
ského krále, zůstal se stejnou rozhodnosti v táboře protireformač
ním a podporoval rod habsburský účinné v boji proti českému po
vstání a v bojích uherských, ač přivedl tím říši svou do nových,
zhoubných konfliktů s Tureckem. Uživaje zmatků po vymření rodu
Rurikova, podporoval pokusy o zavedení katolického panství v
Rusku, kterému odňal některé západní kraje. Než úspěch ten byl ne
patrnoú náhradou za vysílení celého národa polského dlouhým bojem.

Jsa ovládán radou jezovitů, Zikmund III. snažil se ve vlastní
říši podporovati katolickou víru proti reformovaným dissidentům,
a šířiti ji také na ujmu pravoslaví, rozšířeného jak na Litvě, tak v
ruských krajích říše polské. Podle návrhů slavného kazatele jezovit
ského Skargy došlo k jednání o církevní spojení pravoslavných s Ří
mem, a vlivem královým roku 1506 byla smluvena unie náboženská.
Litevští biskupové uznali svrchovanost papežskou a zachovali pra
voslavný řád církevní 1 liturgii. Než pouze část pravoslavných při
stoupila k unii a násilné rozšiřování její mocí polskou způsobilo
hlavně na Malé Rusi nevoli a touhu po spojení s Aloskvou. V Polsku
samém katolicism učinil sice veliké pokroky a připial k sobě zájem
největší části národa, ale menšina reformovaná zůstala a stala se
předním živlem odporu proti jakémukoliv sesílení ústřední moci
katolických králů.

Zikmund III., ačkoliv snil o dosažení neobmezené moci podle
západních vzorů, zvýšil nešťastnou politikou vnitřní zmatky ve' sprá
vě veřejné. Za jeho vlády vzrostla pod heslem »slaté scobody«.
šlechtická anarchie k plné moci, jsouc podporována zásadou jedno
hlasnosti, podle které na sněmech sebe menší minorita nebyla vá
zána vůlí většiny a mohla ohledem na sobecké zájmy osobní mařití
jednání o opravu veřejných řádů. Rytířská chrabrost šlechty na bo
jišti nedovedla nahraditi nedostatek pevného vojenství; v době, kdy
v ostatní Evropě státní celky stále pevněji se scelovalv, Polsko



130

ztrácelo stále více ráz monarchie a vzniklo o něm pořekadlo, že pouze
»bezvládim stojí«.

An koruna, ani senát, ani sněm říšský neměly autority dosta
tečné k jakékoliv sebe nutnější opravě; veškeré větší podniky ve
řejné byly umožňovány pouze tvořením se soukromých konfederací
šlechtických, k nimž často i král a většina sněmu se přidávala.

Počátky protireformace v Německu.

Náboženský mír, uzavřený roku I5535v Augšpurce, neobnovil
sice kulturní jednoty německého národa, umožnil však na delší dobu
protestantům 1 katolíkům spolužití bez zjevného boje. Spory
o výklad a rozsah jeho ovšem nepřestaly. Reformace, nevzdávajíc
se naděje na konečné vítězství úplné, popírala výliradu duchovní
a snažila se ovládnouti biskupské stolce, bez nichž nemohla do
sáhnouti trvalé většiny na říšském sněmu. Úspěchy její byly však
značně stěžovány dogmatickými spory ve vlastním táboře. Většina
kazatelů, vedená Matějem Flaciem (Vlašič), Istrijcem v Německu
naturalisovaným, hájila bezpodmínečně tvrzení Lutherových proti
názorům kalvínským a proti těm, kteří, jako sám Melanchton, za
ujali střední stanovisko ve sporu. Jednalo se hlavně o svátost oltářní
a jiné subtilní otázky, rozvášnění bohoslovci vzbudili však i v nej
širších kruzích zájem pro spor, a zatlačili ostatní kulturní snahy do
pozadi.

Duševní život protestantského Německa utonul skoro úplně v
neplodných hádkách a humanistický duch ustupoval před nimi
úplně, zvláště na universitách, nově zakládaných od protestant
ských knížat. I básnictví bylo proniknuto timto ovzduším, a nej
nadanější duchové, jako satirik Jan Fischart, podléhali jeho vlivu.
Vědecké snahy trvaly hlavně jen, pokud sloužily náboženskému
zájmu stran; tak pěstovány dějiny církevní, kterým skupina pro
testantských spisovatelů věnovala důležité dilo t. zv. Magdebur
ských centurii.

Jednostranností touto větší část německého národa ztratila
skoro úplně styk se vzdělaností ostatní a počala hledati svéráznosti
v surové jadrnosti výrazů a mravů. Náboženský zápas nedovedl
zakrýti vzrůstající pověry, jevicí se v upalování čarodějnic a v roz
šíření alchymie i magických kejklů. Nevkusný přepych a soustavné
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opilství kvetlo ve vyšší společnosti, zvláště v kruzích knížat říšských,
ovládaných od úzkoprsých bohoslovců a zabraných do stálého hašte
ření se stavy svých území, o finance a hromadicí se dluhy. Kní
zatům chyběl rozhled po evropských poměrech a schopnost, sdružiti
se v pevný celek k hájení společného zájmu. Pokusy o novou jed
notu protestantských stavů třištily se o věroučné a osobní spory,
zvláště pak o soupeřství mezi přísně luterským domem saským a
mezi kurfirsty falckými, kteří se přiklonili ke kalvinismu. Vnitřní
rozervanost překážela tak veškerým dalším pokrokům německé re
formace v druhé polovici 16. věku. Jednotliví členové strany zmoc
nili se sice prostředkem závislých kapitul některých severoněme
ckých biskupství, ale nedovedli odstraniti duchovní výhrady, zá
sadně hájené od katolíků, v jejichž prospěch také vláda ústřední
působila.

Ferdinandův nástupce, císař Ma.rmilián II. (1564—1576), klo
nil se sice za života otcova k reformaci a vyslovoval se rozhodně
proti kněžskému panování Říma, neschopnost rozervaného luterství
a ohledy na politické poměry zachovaly ho však katolické církví a
způsobily, že nedovolil protestantům žádné větší změny augšpur
ského míru. Jeho syn Rudolf II. (1576—1612), vychovaný v proti
reformačním ovzduší španělského dvora, -nezasahoval sice osobně
mnoho do zapletených poměrů říšských, dvorské okolí jeho pod
porovalo však značně rozvoj nového ducha katolického, který v
Němcích zřejmě počal se jeviti v poslední čtvrti 16. věku.

V předešlých dobách kladlo domácí duchovenstvo německé jen
zřídka vážný odpor proti reformaci, postrádajíc jednotného vedení
a jsouc samo proniknuto nepřízní proti papežské všemoci v církvi.
Zvláště sesvětštělé šlechtické kapituly biskupské byly netečné nebo
klonily se namnoze samy k reformaci. — Teprve vliv protirefor
mace, rozkvětlé v románských zemích, zorganisoval německé du
chovenstvo katolické k účinnější obraně. Řád jezovitský zřídil v Ba
vořích a v duchovních územích porýnských své kolleje a vychoval
v nich novou generaci, Římu naprosto oddanou. Papežští nunciové,
do Němec zvláště od Řehoře XIII. a Sixta V. v hojném počtu vy
sílaní, podporovali provedení oprav tridentských a zřizování se
minářů k přemoženínedostatku duchovenstva. Řehoř XIII. umožnil
velikému počtu Němců studium v německém kollegiu v Římě, svě
řeném správě jezovitů, podporoval mariánská družstva, šiřící hor
Iivost církevní do širokých vrstev. Tak vznikla postupně pevná
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strana katolická, kladoucí zájem církve nad vše ostatní. Její kulturní
závislost na cizině ukazovala se záhy rozšířením mravů španěl
ských a italského baroku.

V čelo této strany, nehodlající již ani o krok ustoupiti před
reformací, postavili se vévodové bavorští, kteří se stali hlavními
ochránci jezovitů v Německu a zakročili rázně proti luterství ve
vlastní zemi. Jejich přičiněním Bavorsko stalo se opět katolickým,
a příklad byl rychle napodobován od horlivějších duchovních kni
žat jihoněmeckých, kteří přes hrozby protestantských sousedův po
čali násilím odvraceti poddané své od reformace. Zároveň vystou
pila sesilená strana katolická na sněmech říšských s požadavkem o
skutečné zachovávání výhrady duchovní. Proti kolínskému arci
biskupovi Gebhardovi Truchsessovi, který se prohlásil roku 1583
otevřeně za protestanta, prosadila novou volbu bavorského prince
a vytlačila Truchsessa zbrojnou moci z kurfirství dříve, nežli ne
svorní stavové luterští v jeho prospěch zakročili. Vítězství kolínské
sesililo sebevědomí katolíků; pomocí dvora počali protestantským
administrátorům severoněmeckých biskupství vůbec popírati hlas
na říšském sněmu, komorní soud troufal si opět zahájiti processy
proti saekularisaci některých klášterů, provedené od protestant
ských stavů po míru augšpurském. Spory náboženských stran stá
valy se tak ostřejšími. zvláště proto, že také na straně protestantské
vznikala nová generace, vychovaná jednostranně v protiřímském
ovzduší, a šiřil se kalcintsm, naplněný ohlasem bojů ze Západní
Evropy. Vzájemná polemika s kazatelny rostla stejně jako počet
hanlivých a pobuřujících pamfletů, jednání na sněmech říšských
rozbíjelo se o zvýšenou nenávist stran tím spíše, že vláda Rudolfa II.,
stojící na straně katolické, nedovedla krotiti vášní.

Krise zostřila se zvláště, když v čele katolické strany vystoupil
mladý vévoda bavorský Maxmilián I., odhodlaný spojiti svůj zájemterritoriálníspodporouprotireformace.| Uživajeněkterých
vnitřních sporů říšského města Donauzwórthu, zmocnil se Ho roku
1607 jako císařem jmenovaný ochránce katolické menšiny měšťan
stva a značným zbrojením ukázal, že jest hotov s podobnou ráz
ností vystoupiti i v jiných sporných otázkách. Jeho protestantští
sousedé poznali nutnost pevnější organisace obranné a roku -1608
sdružila se některá knížata a města reformovaná pod vedenim fal
ckého kurfirsta v ozbrojený spolek zvaný unií protestantskou. Vé
voda bavorský utvořil však v zápětí podobné sdružení katolické
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gy. V obou táborech nebyla sice veškerá knižata německá : zvláště
na straně protestántské přísní luteráni s kurfirstem saským v čele
zůstali stranou. jednak z roztrpčenosti proti kalvinskému rázu
unie, jednak ze žárlivosti na vedení falcké. Ale přes snahv těchto
nerozhodných živlů o zachování miru v říši, zdála se srážka nevv
hnutelnou. když roku 1609 došlo mezi katolickými a protestant
skými nápadníky k tuhému sporu o uprázdněné vévodství Jitlišsko
klevské na dolním Rýnu a do věci vložil se i francouzský král
Jindřich IV.. doufaje, že s podporou rozhodné strany protestantské
otřese mocí habsburskou v říši. Než náhlá smrt francouzského pa
novnika a finanční tíseň většiny knižat německých zmírnila rozhod
nost stran a otázka júlišská byla odročena prozatímním vyrovnáním.
Spor náboženských stran odsuzoval však 1 dále ústřední orgány říš
ské k bezmocnosti a hrozil vypuknouti znova při nejbližší příležitosti.

Zároveň ohlašovalo se zhoršení poměrů hospodářských. Dosa
vadní rozkvět německého průmyslu a obchodu byl dílem samostat
ných obcí městských, které tvořily v říši hustou síť obchodních styků
a dovedly sdružováním hájiti zájmů společných i proti cizině.
V průběhu 16. stoleti města ustoupila však do pozadí před rostoucí
mocí-knížat, přetvořujících svá území na opravdové státečky a za
sahujících hluboko do hospodářských otázek. Snaha knížat nesla se
k ustálení pevných zřízení zemských (landrecht) a k podřízení
starých výsad stavovských a místních pod společný zájem celku
a panovníka. Knížata počala vydávati všeobecné řády tržní a ce
chovní, chránila šlechtický venkov proti městům, dbala o vlastní
správu domaniální a hleděla svésti co možno největší proud obchodu
do svých celnic. Vzorem podobné territoriální politiky byla činnost
saského kurfirsta Augusta (1553—1586), který povznesl své statky,
účastnil se sám v obchodních spekulacích a přispěl značně k tomu,
že Lipsko se stalo trhem zvláště důležitým pro obchodní styk s Pol
skem a sousedními zeměmi.

Většina knížat německých hledala zvýšení příjmů hlavně pro
středkem celnictví“ Na místo starých differenciálních cel městských
vznikaly všude nové dávky territoriální, které stěžovaly citelně
především plavbu na řekách, pokud nebyla úplně znemožňována
občasnými zákazy obchodu, zaviněnými sousedskou žárlivostí. Ó ob
chod labský Sasko svářilo se stále s arcibiskupem Magdeburským,
s Lůneburkem a Hamburskými. Na Odře Vratislavští střehli žár
livě svých zájmů proti braniborskému Frankfurtu, který s nepřízní
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hleděl na rozvoj Štětina a stavěl se proti obcházení vlastního sklad
ního práva novou plavbou po Vartč a pozemní dopravou. Mezi
kurfirstem braniborským a vévodou pomořanským došlo pro tuto
otázku k tuhým bojům obchodním, které dočasně znemožnily ve
škeren obchod oderský a způsobily, že braniborská vláda již na
počátku 17. věku hledala vodního spojení mezi horní Odrou a La
bem prostředkem průplavu finowského.

Tak fiskální zájmy knížat rušily starší dráhy interurbálního
obchodu a stejně nepříznivě působilo 1 zhoršování mince, postu
pující přes různá usnesení říšských sněmů o nápravě říšské měny.
Knižata odvykala si stále více bráti ohled na společné zájmy říše.
Marně císař Rudolf II. se snažil roku I593 zavésti jednotné po
štocnictví, které svěřil jako říšský regál rodině Taxisů; knížata
zřizovala si samostatně své kursy poštovní.

Proto německý obchodník neměl na světovém trhu skoro
žádné opory, ježto také městské spolky a podobné útvarv samo
správné již byly úplně přežilé. To jevilo se především u hansy,
která počítala jen čtrnácte přímořských měst, ježto většina býva
lých členů spolku podlehla nadvládě sousedních knižat. Dánský král
Kristian IV (1588—1648) zrušil v zemích svých poslední zbytky
hansovních výsad, strhl na sebe veškeré clo v Sundu a snažil se
povznésti dánský obchod založením konkurenčního přístavu Glůck
stadtu při ústí labském. Švédové jednali podobně, počet holland
ských lodí v'Baltickém moři vzrůstal, nalézaje hlavně v polském
Gdaňsku otevřený přístav. Sledě nepřicházely již na stará loviště
do Skon, livonské kraje staly se bojištěm severních států a ruský
obchod byl obrácen od Angličanů do Bílého moře. Hanseaté ztratili“
londýnský trh ráznou politikou královny Alžběty, války v Západní
Evropě znesnadňovaly plavby do Antverp, Lissabonu 1 Sevilly.
Duch společných zájmů v hanse uhasínal a marně Lubek, vedený
syndikem Sudermannem, snažil se donutiti ostatní. města, hlavně
Hamburk, k ráznějšímu. vystoupení proti cizt konkurenci. U Ru
dolfa II. Lubečtí vymohli některá ustanovení císařská ve svůj pro
spěch, ale o provedení jejich nikdo se nestaral.

Říše německá jako celek nepůsobila již v evropské politice
a neposkytovala ochrany ani jihoněmeckým firmám, když ztrácely
své bohatství v bankrotech koruny španělské a francouzské.
Cisař Rudolf II. nedovedl zabrániti, aby boj inezi Filipem II. a
republikou nizozemskou nezasahoval pustošivě do sousedních né
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meckých krajů. Dolní Rýn, stížený novými cly obou stran válčících,
ztratil obchodní význam a to přispělo spolu s pádem Antverp k postupnémuklesáníjihoněmeckýchměst,kdebankroty| větších
domů zlomily veškeru podnikavost. Roku 1614 padl dům Welserů,
několik let potom likvidovala i banka Fuggerů s ohromným ale ne
dobytným aktivem u španělské koruny. Nová velká jmění obchodní
se netvořila, neboť patriciát německý podlehal stále více touze po
šlechtických titulech a mezi šlechtou podle španělského vzoru upev
nil se názor, že výdělkové podnikání kazí erbovní Čistotu.

Válka nizozemská měla pro Německo ovšem také některé pří
znivé následky. Četní emigranti nizozemští zanesli do Kolína n. R.
a do Lipska dokonalejší techniku výrobní a značné kapitály, které
ozivily ruch na německém trhu. Pád Antverp způsobil, že potřeba
nového střediska peněžnického přispěla k založení první německé

stě na zboží a směnky v říši. Než největší část obchodů provádě
ných v těchto městech nebyla již v rukou domácích měšťanů; 44
gličané a Hollanďané ovládali svými zástupci na počátku 17. věku

vnikajíce i na venkov prostředkem hauzírnictví t. zv. Škotů. Ně
mecko, bez jednotné politiky hospodářské, stalo se zvolna kořistí
sousedních států ; velký boj, který se rozpoutal v sedmnáctém věku
na půdě říšské, urychlil jen tento úpadek.

Habsburské země za Maxmiliána II. a Rudolfa II.

Nezdar velikých plánů Karla V. v Němcích měl také v zemích
jeho bratra zřejmé následky. Pokroky, učiněné mocí královskou,
zvláště v Čechách po válce šmalkaldské, zastavily se; král Ferdi
nand I., stisněný obnoveným bojem tureckým v Uhrách, nemohl se
již se stejnou silou brániti moci stavovské a reformaci. Sebevědomí
luterské strany v Čechách vzpružilo se znova a podobně i Jednota
bratrská, mravněutužená pronásledováním a nalézající vůdce vzdě

na Moravu, polská odnož dodávala jí však významu i mimo hra
nice zemí českých. Také v Rakousích většina stavů obnovila zádost
o svobodu evangelia a v Uhrách kalvinism šířil se mezi šlechtou
a v německém měšťanstvu.
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Ferdinand I., nemoha s úspěchem pokračovati v otevřeném
boji proti reformaci, v posledních létech života snažil se aspoň,
aby sesilil zbytky katolicismu ve svých zemích. Vida nedostatek
schopného duchovenstva, skládal značné naděje do působnosti no
vého řádu jezovitů, jimž zařídil roku 1551 kollej ve Vídni, roku
1556 dal klášter sv. Klimenta v Praze a přiznal právo k zřízení
katolické university. U papeže prosadil, že arcibiskupstcí pražské,
uprázdněné od doby husitské, roku 1561 znova bylo obsazeno Anto
ninem Brusem z Mohelnice. Arcibiskup měl Římu zachovati také
zbytky strany podobojí a král odňal proto roku 1562 stavům právo
obsazovati utrakvisttickou konsistoř, aby v ní luteráni nenalezli stře
diska své duchovní správy. Chtěje získati živly nerozhodné, Ferdi
nand I. vymáhal na koncilu tridentském rozsáhlé opravy církevní
a dostal roku 1564 od Pia IV. povolení kalicha pro své země. Ale
pozdní ústupek nedovedl již zastaviti rozklad strany husitstké,
uhasínající neslavně přestupováním celé mladší generace pod pra
porv rozhodných protivníků nebo přátel Říma. Téhož roku Ferdi
nand I. zemřel, odkazuje mladším synům Ferdinandovi země ven
kovské s Tyrolskem a Karlovi Štýrsko s Korutanskem, Krajinou,
Gorici a Terstem. Nejstarší syn Maxmilián II., nástupce otcův na
stolci císařském, dostal země české. rakouské a uherské.

Naděje, které protestantští stavové kladli do vlády Ma.vmili
ána II. (1564—1576), nesplnily se úplně. Podobně jako v říši ně
mecké,císař nehodlal ani ve svých zemích podporovati upevnění re
formace, ač také nekladl svobodě náboženství vážných překá
žek v cestu. Vedle ohledů na papeže a katolické mocnosti Max
milián II. choval naději, že klidem a částečnými ústupky nábožen
ské vášně budou zmirněny a že obnoví se církevní jednota. Proto
nechtěl přivoliti k prohloubení rozkolu zákonnou úpravou evangé
lických církví ve svých državách. Než finanční závislost na refor
movaných stavech nutila ho přece k některým ústupkům, zvláště
když věci uherské žádaly zvýšených nákladů.

Roku 1566 starý Soliinán II. udeřil opět na země habsburské,
ale hrdinná obrana Sigetu, vedená hrvatským bánem Mikulášem
Zrynským, a smrt sultánova zlomily prudkost útoku. Maxmilián II.
chystal se tehdy k velké válce odvetné; než tíseň finanční donutila
ho roku 1568 k uzavření nevýhodného míru, který nezbavil ho ani
nutnosti, udržovati četné posádky hraniční v Uhrách proti loupež
ným vpádům nepravidelných čet osmanských.
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JRakouští stavové užili tísně císařovy a vynutili na něm roku
1571 náboženskou koncessi pro vyznání augšpurské. Maxmilián II.
stvrdil ústupek také písemně, obmezoval jej však výhradně na zboží
šlechtická a vylučoval z něho města.

V Čechách reformovaná strana domáhala se rovněž zákonného

zaručení náboženské svobody a práva obsazovati konsistoř pod
obojí. Císař dlouho se vyhýbal a teprve odepřením berní byl přive
den k jednání o tom na dlouhém sněmě roku 1575. Ježto odůvod
ňoval své odklady růzností reformovaných stran v zemi, luterští
a Jednota bratrská dohodli se o společné vyznání, t. zv. české
Řonfessí, obcházejíce sporné kusy obojetnými slovy. Z ohledu na
katolické mocnosti Maxmilián II. nedal se pohnouti ani tehdy k pi
semnému závazku, ústně však povolil českou konfessí, k jejiž
ochraně stavové směli si zvoliti ze svého středu zvláštní defensory.
Při tom nevzdal se král obsazování konsistoře a nezrušil starších

zákonů proti Jednotě bratrské. Než pokrok reformace byl zjevný
a sotva desetina obyvatelstva zůstávala ještě věrna Římu. Stejné
byly poměry na Moravě, ve Slezsku a v Lužici, ač reformace ani
tam neměla zákonných záruk.

Také v politickém ohledu stavovská moc v Čechách vzrůstala
proti koruně, která, upadajíc do těžkých dluhů a nucena jsouc stále
žádati finanční pomoci stavů, ustupovala před sněmy. Stavové zvy
šovali moc svou proti byrokracii komorní, zvláště samosprávným
vybíráním berní tureckých. Tento opětný vzrůst jejich vlivu byl
ovšem nejvíce na prospěch šlechtě, která nepodporovala obnovy
práv. městských, po válce šmalkaldské zmenšených, a zachovávala
také v hospodářských poměrech vedoucí postavení.

Kapitalistický ruch, hlásící se v jihoněmeckých městech v 16.
věku, nenalezl ohlasu na půdě české. Země zůstala obchodně zá
vislou na starém spojení s Lincem, s Frankfurtem nad Mohanem.
s Norimberkem a Lipskem ; značně vzrostl jen vývoz hospodářských
plodin, ryb a dříví po Labi do Magdeburka a dále na sever. Novo
tou byla pravidelná pošta královská, vyjiždějící dvakráte za týden
z Malostranského náměstí do Vídně a do Lince. V druhé polovici
16. věku sloužila již také soukromým zásilkám. Vnitřní obchod
stejně jako ve středověku byl poután na určité cesty a zdržován
častými cly i výsadními právy skladu jednotlivých měst. Průmysl
vývozní scházel skoro úplně ; jen sklářství české stávalose i v cizině
známým. Za to kvetla řemesla v množicích se družstvech cechov
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nich; stoupající životní potřebv a přepych, vzrostlý podle západ
ních vzorů, podporovaly zvláště jemnější výrobu a umělecký prů
mysl. Afčěsta,stojící namnoze pod vládou patricijských rodin, podpo
rovaných královskou komorou, zachovávala svůj starosvětský, uza
vřený ráz, s přísnou regulací trhu a marnými pokusy, brániti pev
nými taxami všeobecnému stoupání cen. Úvěr zůstával nejvíce v ru
kou Židů. Jen živel šlechtický zanášel větší pestrost do života měst
ského, ježto páni i rytíři počinali stále častěji pobývati v městech.
a stavěli si tam mohutné domy v novém, renaissančním slohu.

Šlechta žila z výnosu svých zboží, přenechávajíc zemědělskou
výrobu skoro výhradně poddaným, kteří dlouhým trváním míru
v zemi a stoupáním cen plodin nabývali většího blahobytu, ale zů
stávali v úplné závislosti na pánech. Šlechta sama věnovala pouze
pivovarnictví a rybníkářství větší pozornost a množství rybníků
v Čechách překvapovalo cizince. V oboru tom veliké pokroky byly
učiněny na statcích Pernštejnských a Rožmberských, na těchto
především zásluhou vynikajících hospodářů Štěpánka Netolického
a Jakuba Krčína z Jelčan. Jinak panství šlechtická byla namnoze
pouhým podkladem pevných rent poddanských a přecházela snadno
z ruky do ruky. Šlechta libovala si v okázalé zevní nádheře vlaš
ských a španělských mód, volala do země cizí umělcea dobrodruhy
alchymisty, snažila se na cestách za hranicemi vystupovati s leskem.
zachovávala však namnoze starou bujnost, nevážnost k právům
jiných a nezřízenou vášnivost při banketech a rvačkách. Velká část
jeji zadlužovala se, ztrácela a měnila otcovské statky; veliká mo
bilnost nemovitého majetku umožnila některým rodům, že sou
středily ve svých rukou velkou část království. Tito pánové, v čele
s velmožným Vilémem z Rožmberka, vystupovali pak jako oprav
doví dynastové, hledajíce rodinného spojení s cizinou a usilujíce
o oligarchické ovládnutí země.

V duchovním ohledu bylo velkým pokrokem. že Čechové ne
trpěli již isolací od světa ostatního, nýbrž účastnili se ve velkých
proudech humanismu a reformace. Působení šlechtických mece
nášů, jako byl Jan Hodějovský z Hodějova, spojovalo české písem

nictví těsně s velkou obcí evropského humanismu, luteráni navá
zali četné styky s Wittenberkem a jinými universitami v Něme
cku, Jednota a kalvínšti navštěvovali Heidelberk, Ženevu, Nizo
zemí i Polsko a dopisovali si s předáky reformovanými v celé
Evropě. Šlechta česká cestovala a někteří počali literárně zvěčňovati
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své zkušenosti, jako Fáclac ratislav z Mitrovic nebo Krištof Ha
rant z Polžic. Mnoho bylo psáno po latině, ale vliv rozšířeného ob
zoru a zvětšené potřeby vzdělanostní jevil se také v národním pí
semnictví úsilnou Činnosti vydavatelskou, v jejímž popředí stály
bratrské tiskárny a vynikajici stilista Daniel Adam z Veleslavína.
Obsahem písemnictví to nebylo ovšem bohaté; řemeslné veršov
nictví nahrazovalo poesii, převládal zájem věroučný a praktický.
nebo snaha po slohové eleganci podle klassických vzorův. Ale pi
semná řeč česká byla v bratrské bibli Králické a jiných památkách
učiněna dokonalým nástrojem pro budoucí umělecké výkony a vě
decký zájem vzrůstal postupně, jak ukazovala 1 universita, povzná
šejic se zvolna pod vedením humanistických mistrů Cholína a Ba
cháčka z bývalého úpadku. Ve stvku s cizinou vzrůstalo národní
sebevědomí českého živlu, třebas že reformace značně rozšířila opět
známost němčiny v zemi.

Po smrti Maxmiliánově nejstarší syn jeho Rudolf II. nastou
pil ve všech zemích otcových 1 v císařské hodnosti, kdežto ostatní
bratři dostali jen některé důchody. Jsa přírodou povahy plaché a
sklonný k melancholii, Rudolf II. (1576—1612) nedovedl vlád
nouti rázně. Žárlivě bránii každému zkrácení svých práv, ale vá
havou nerozhodnosti a nechutí k veřejnému ruchu byl vzdálován
od vlastního užívání moci. Napodobě Filipa II. Španělského v ne
přístupné uzavřenosti, neměl jeho soustavné pile k vyřizování stát
nich prací a přenechával vládu svému okoli. Od roku 1583 usadil se
v Praze trvale, ale neučinil ji střediskem svých zemí. Ústřední úřady
dvorské zůstaly ve Vídni, kde vedl vládu císařův bratr Arnošť, po
něm Matyáš. Císař na Hradčanech obklopoval se vlašskou nádherou
a. rozsáhlými, světusnepřístupnými sbírkami skvostů, uměleckých
děl a zámořských kuriosit. Výtvarní umělci přicházeli z ciziny,
astrologové a alchymisté měli císaři otevírati cestu k nadpřiroze
nému světu hvězd a přírodních tajemství. Byli mezi nimi oprav
doví učenci, jako slavní hvězdáři Tycho de Brahe a Kepler. Praha
oživla rojem vyslanců a dobrodruhů, dvůr zůstával však cizím ná
rodnímu životu českému.

V náboženských věcech Rudolf II. vychovaný ve Španělích
byl přítelem protireformace, která vlivem různých činitelů za jeho
vládv v habsburských zemích učinila velké pokroky. V zemích ra
kouských především bratři císařovi Arnošt a později Matyáš půso
bili v její prospěch, podléhajíce vlivu vídeňského probošta Meli
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chara Khlesla. Jimi katolicism byl opět zaváděn v městech arcivé
vodských a důrazně vystupováno proti luterským kazatelům. V Hor
nich Rakousích přispělo k sesílení protireformace rozsáhlé povstání
selské, vypuknuvší a potlačené roku 1596. Šlechta rakouská zacho
vala však své náboženské svobody a jevila proti vládě stupňovaný
odpor. Dokonaleji obnovení katolicismu bylo provedeno v Tyrolsku
arciknižetem Ferdinandem, po jehož smrti roku 1594 země spadla
na císaře Rudolfa II.

V zemích českých pokroky katolické vírv nebyly zahájeny
vládou královskou, nýbrž spiše samostatnou činností katolické men
šiny, vzbuzené z dosavadní nečinnosti hlavně působením řádu Je
žišova. Po marných prvních pokusech působiti na širší vrstvy, jeso
vité pražští obmezili se na Činnost mezi katolickým duchovenstvem
a Slechtou. Tam podařilo se jim na sklonku 16. věku vychovati novou“
generaci, ovládanou výbojným duchem protireformace, vnikající do
země také prostředkem sňatků českých pánů se šlechtičnami ze
Španěl a Vlach. Na statcích svých příznivců jezovité zřizovali nové
kolleje: v Krumlově, v Hradci [indřichově, v Chomutově a v Klad
sku. Na Moravě řád zapustil pevné kořeny v Olomouci i v Brně.
Vedle Tovaryšstva Ježíšova od roku 1599, také kapucíni působili
v Čechách, později občasné synody katolického duchovenstva se
silovaly organisaci papežské strany, pracující zjevně k postupné
rekatolisaci země. V čelo hnutí postavili se mezi šlechtou Zdeněk
Popel z Lobkovic, Jaroslaz Bořita z Marhnic a Vilém Slavata
z Chluma, přestoupivší od bratrství ke katolicismu s řadou jiných
horlivců. Strana nečetná počtem vynikala bohatstvím, vlivem u
dvora a přízní hlavních rádců Rudolfa II. Její význam stal se
zvláště zjevným, když vojenské úspěchy v Uhrách povznesly opět
sebevědomí a odvahu dvora císařského.

Roku 1593 z pohraničních bojů rozvinul se nový, velký zápas
mezi osmanskou a habsburskou mocí. Vojsko císařské, v jehož
čelo arcikníže Matyáš byl postaven, nabylo značných úspěchů proti
chabnoucí turecké moci, zvláště když sedmihradský vévoda Zik
mund Batory roku 1602 vydal Sedmihrady a Zátisí císařovi. Ustu
pující Turci žádali o mír a Rudolf II. honosil se již, že obnoví
císařskou moc jejich úplnou porážkou. Jeho okolí užilo vítězné ná
lady k rozhodujícímu postupu proti reformaci. Roku 1602 staré
mandáty proti Jednotě bratrské slavnostně byly obnoveny a počalo
se přísněji vystupovati proti evangelikům v královských městechi ná
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statcích komorních. Protestanté v čele s učeným rytiřem Václavem
Budovcem z Budova na sněmě marně ohražovali se proti tomu.
Také na Moravě pod vedením biskupa Františka Dietrichštejna
rozhodná strana katolická vystoupila a stavovské svobody byly dvo
rem značně zkráceny. Nespokojenost protestantů českých byla zjev
na, ale nalezla příležitosti k ráznému projevu, teprve když poměry
uherské úplně se změnily.

V segerních Uhrách protireformační politika císařských zá
stupců a jezovitů způsobila roku 1604 nenadálý odboj šlechtický,
v jehož čelo se postavil polní hejtman Štěpán Bočkaj, jenž utvořil
z divokých čet hajduků útočný sbor, opanoval severní Uhry a zple
nil roku 1605 1 jihovýchodní Moravu. Turci vystoupili na bojišti
s novou silou, dosavadní úspěchy císařských vojsk byly rychle ztra
ceny a arcikniže Matyáš nucen jednati o mír s obojím nepřítelem.
Smlouvou uzavřenou ve Wídní roku 1606 povolil Uhrům nábožen
skou svobodu a Dočkajovi postoupil Sedmihradsko se Zátisím jako
doživotní knížectví. Mírem, umluveným brzy potom v Toroku nad
Žitvou, ponechal Turkům dosavadní panství v Uhrách, oni pak
přestali žádati dřívějších poplatkův.

Byla to naprostá ztráta velkých nadějí císařského dvora a
Rudolf II. zdráhal se potvrditi obojí mír, hodlaje obnoviti boj,
usnadněný náhlou smrti Bočkajovou. Matyáš odporoval tomu a
poměr mezi bratry stal se i z jiných příčin napiatým. Neženatý
cisař neměl dědiců, nechtěl však bratra výslovně uznati nástupcem.
Matyáš tvrdil naproti tomu, že v rukou Rudolfových zájmy rodu
habsburského jsou ohroženy, protože císařova melancholie od ně
kolika let vzrostla v duševní chorobu, která činila -ho hříčkou dvor
ských rádců a komorníků. Opravdu Matyáš získal většinu ostatních
arciknížat na svou stranu a nenalézaje u císaře povolnosti, neváhal
se postaviti otevřeně proti němu s podporou stavovských nespoko
jenců. Stavové uherští a protestantská šlechta rakouská uzavřeli
s ním roku 1608 na sněmu v Prešpurce konfederací; k ni přistou
pili moravští stavové, vedení předním šlechticem Jednoty bratrské,
Karlem starším ze Žerotína. V čele značného vojska Matyáš táhna
proti Praze, žádal také české stavy, aby se pro něho prohlásili
proti Rudolfovi. Protestanté čeští šli však jinou cestou; za slib
rozsáhlých ústupků politických i náboženských zůstali při císaři.
Jejich vlivem v červnu 1608 v zámku libeňském došlo k smírnému
vyrovnání. Císař uznal Matyáše za následníka a postoupil mu ihned
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Uhry, rakouské země a Moravu. ponechávaje sobě Čechy se Slez
skem a Lužici.

Rozkol v rodu habsburském znamenal vítězství stavů a refor

mace proti snahám císařského dvora. Stavové zemi Matyášových,
jsouce vedení rozhodnými kalyjnisty, jako byl uherský hrabě /lyc
házy, hornorakouský šlechtic Tschernemůl a Karel se Žerotína,
zjednali si společným postupem potvrzení svobod politických i ná
boženských. V Čechách Rudolf II. marně se bránil se stranou kato
lickou proti podobným požadavkům. Vůdcové strany reformované,
mezi nimiž byli Václav Budovec a Petr Vok z Rožmberka, spojili
se se Slezáky, zvolili si sbor direktorů, sebrali vojsko a důraznou
hrozbou odboje donutili roku 1609 císaře k tomu, že podepsal slav
nostní majestát, který zaručoval české konfessí zákonné právo v
zemi, postupoval stavům konsistoř utrakvistickou a universitu, do
voloval jim volbu defensorů k ochraně náboženských svobod. Na
straně katolické protestanté vymohli si smlouvu. povolující jejich
souvěrcům chrámy 2 školy v městech a na statcích královských. Po
dobné svobody zjednali si také Slezané, spojení trvalým spolkem
se stavy českými.

Vítězství stavovské opposice bylo dokonalé, reformace dosáhla
zákonitých práv a směla se pevně organisovati, k čemuž byl ihned
učiněn počátek dosazením rozhodných luteránů do konsistoře. Marně
roztrpčený císař chtěl v následujících létech pomocí ctižádostivého
bratrovce, arciknížete Leopolda, biskupa pasovského a štrasbur
ského, zvrátiti násilně nové poměry. Vpád soldatesky v Pasově
sebrané do Čech skončil porážkou a s pomocí českých stavů Matyáš
donutil roku 1611 císaře, že vzdal se v jeho prospěch vlády i v Če
chách. Deposedovaný Rudolf II. konejšil se ještě několik měsíců
dobrodružnými plány o znovudobytí moci pomocí německých pro
testantů a zemřel na počátku roku 1612. Matyáš dosáhl po smrti
jeho také císařské koruny.

České povstání.

Katastrofa Rudolfa II. sesilila sebevědomí a požadavky sla
vovské v Čechách. Vůdcové hnutí byli hotovi, přivésti moc pa
novnickou úplně v odvislost od sněmů velkým spolkem všech sta
vovských jednot zemí českých, rakouských a uherských. Panovník
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měl stavům českým přiznati právo svobodných sjezdů a sbírání
vojska k vlastní obraně, měl uzavřiíti za země přátelské smlouvy
s protestantskými sousedy v Německu. Požadavek výhradného uži
vání českého jazyka ve veřejném životě byl namířen hlavně proti
ústředním úřadům dvorským, uživajícím němčiny. Císař Matyáš
(1612—1619) nedovedl vystupovati s rázností proti stavovským
úchvatům. Řídě se ve všem radou Melichara Khlesla, povýšeného
na kardinála, zdržoval pouze jejich postup vyhýbavými odklady,
potvrdiv jen spolek stavů českých se slezskými a připustiv roku
1613 uzákonění úřední češtiny. Právě proto však mezi sněmem
českým a dvorem do Vídně přeneseným vznikaly záhy nechutě,
stavové odpírali prostředky k novému boji proti Turkům a novému
vévodovi sedmihradskému. Gabrielovi Betlenovi. Císař, stísněný
dluhem předešlých vlád, který dosáhl 30 millionů zlatých, marné
jednal o věci na prvním společném sněmě všech svých zemi, odbý
vaném v Linci roku 1614 i na následujícím generálním sněmě zemí
českých. Zároveň v Čechách spor rozvinul se mezi stranou katoli
ckou a protestantskou o rozsah smlouvy z roku 1609, hlavně o to,
zdali dlužno počítati také duchovní statky mezi zboží královské,
kde poddaným slušelo právo, stavěti si evangelické chrámy. Prote
stanté tak tvrdili a hájili měšťanů pražského arcibiskupa v Hrobě
a klášterních osadníků v Broumově, zřídivších si evangelické kostely
přes zákazy vrchností.

Katolici, vedení Jaroslavem Bořitou z Martinic a Vilémem
Slavatou z Chlumu, zastupujícími panovníka jako místodržitelé ve
sboru zemských úředníků, měli na. své straně dvůr. Nespokojenost
rozhodných opposičníků stavovských byla zvýšena nenadálým roz
řešením otázky nástupmcké. Na místo bezdětného císaře byl obrat
ným jednáním katolické strany jeho bratranec Ferdinand Štyrský
roku 1617 přijat za krále českého od sněmu, korunován a uznán
i v ostatních zemích českých, dříve nežliprotestanti proti tomu se
mohli opříti. Jsa vychovancem bavorské kolleje jezovitské, Ferdi
nand byl naprosto oddán katolickým zájmům, kterých hájil s roz
hodností, cizí povaze jeho v jiných otázkách. V zemích šťýrských,
kde za vlády jeho otce Karla luterství si bylo zjednalo velkého roz
šíření i práv, potlačil v několika létech reformaci úplně, což zvláště
těžce postihlo kulturní rozvoj slovinského živlu. Neboť protirefor
mací byly zničeny první náběhy národního písemnictví, jako slo
vinský překlad bible, zhotovený od Dalmatina a Trubara.
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Vůdcové stavovsko-protestantského hnutí v Čechách, v čele s
Matyášem Thurnem, Václavem z Roupova a jinými pány, podnice
nými také osobní ctižádosti a stykem s reformovanou cizinou, od
hodlal se zmařiti nastoupení Ferdinandovo odbojem, jaký již proti
Rudolfovi II. se byl osvědčil. Otázka protestantských chrámů v
Broumově a v Hrobě, zostřená zasažením dvora ve prospěch du
chovních vrchnosti, sloužila k rozechvění širších kruhů. Přes zákaz
císařův defensoři svolali v květnu 1618 všeobecný sjezd strany evan
gelické do Prahy a návodem vůdců došlo k bouřlivé demonstraci
proti katolickým miístodržitelům; Slavata a Martinic s bezvýznam
ným úředníkem Fabriciem byli svržení z oken kanceláře zemské.
Spolu byl prohlášen zjevně odboj proti panovníkovi a zřízena ihned
stavovská vláda třiceti direktorů, kteří se jali sbírati vojsko a jed
nati v celé Evropě o spojeneckou pomoc.

Císař Matyáš, těžce churavějici, byl českou rebelii úplně pře
kvapen. Nemaje hotových prostředků, nerozhodným jednáním
usnadnil českým stavům, podporovaným ihned od Slezáků a Lu
žických, že odrazili první útoky nedostatečných vojsk císařských a
přivedli také nerozhodné Moravany a stavy hornorakouské na svou
stranu. V březnu 1619 cisaf zemřel a postavení jeho nástupce stalo
se tak povážlivým, že hrabě Thurn s českým vojskem se mohl ob
jeviti před samou Vídní a nalézal četné přívržence mezi dolnora
kouskými stavy.

Naděje českého odboje opíraly se však hlavné o cizinu.
Rozhodná -strana protestantů německých, spojená v unii pod
vedením kurfirsta Bedřicha Falckého, zetě anglického krále
Jakuba I.; doufala, že pádem domu habsburského dosáhne vrchu
v náboženských otázkách říšských. Proto vstoupila ihned v jednání
s odbojem českým a společně s dobrodružným vévodou savojským
Karlem Emanuelem, chovajícím smělé naděje na korunu císařskou
a českou, vypravila do Čech vojenského dobrodruha, hraběte Mans
felda, který se zmocnil Plzně a zaujal v jihozápadních Čechách
pevné postavení samostatné. Další podpory čeští stavové čekali od
Anglie a protestantského Hollandska, od starých nepřátel rodu
habsburského Francousů, Benátčanů a Turků. V Uhrách vévoda
sedmihradský Gabriel Betlen vystoupil proti Habsburkům s náro
kem na korunu Sv. Štěpána.

Spoléhajíce na tuto situaci evropskou, stavové čeští zřekli
se naprosto rodu habsburského a zvolili si za panovníka Bed
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řicha Falckého v srpnu 1619.. Volba odboji však neposloužila
valně. Kurfirst nebyl mužem činu, horlivostí kalvínskou, kte
rou záhy projevil také v Praze samé, popudil proti sobě většinu
luterských knižat v čele se Saskem. "Ti odvrátili se rozhodně od
Čechů a dopustili, že ferdinand II. byl zvolen za římského císaře.
Stejně ochladl ve svém zájmu pro českou otázku vévoda savojský,
pomoc anglická a, nizozemská zůstala bezvýznamná a vláda fran
couzská, chtějic zabrániti náboženskému boji v Německu, zdržela
unii protestantskou diplomatickým jednáním od účinné pomoci ve
prospěch Čechů. Bedřich Falcký zůstal osamocen, kdežto Ferdi
nand II. nalézal horlivé spojence ve Španělich, v králi polském a
v kurfirstovi saském Janu Jiřím, jemuž dal v zástavu Lužici. Hlavně
však bavorský vévoda Ma.vmilián umožnil císaři rázný postup.

Vévoda poznal, žé vítězství stavů v zemích habsburských by
znamenalo pohromu celého katolictví ve Střední Evropě; doufal
také, že za pomoc odcísaře získá Horní Rakousy a kurfirstskou hod
nost pro Bavorsko. S podporou ligy katolické sebral značné vojsko,
v jehož čele, jsa podporován zkušeným generálem Tillym. opanoval
nejprve Rakousy Horní. Pak spojil se na podzim 1620 s císařským
vojskem. vedeným od hraběte Buguoie, k vpádu do Čech. Bedřich
Falcký nemohl spojencům klásti rázný odpor. Jeho neobratnost
a malá obětavost českých stavů způsobily, že poměry v Čechách zů
staly neurovnány. finance bídné a žoldnéřské vojsko, vedené vévo
dou z Anhaltu. špatně opatřeno. Ukazovalo se, že odboj byl pod
niknut bezdostatečnépřípravya bezssoučinnosti nižších tříd. Vojsko
české ustupovalo šarvátkujíc před spojenci až ku Praze a svedlo
v listopadu na Bílé Hoře nešťastnou bitvu, jejíž rvchlý výsledek
rozhodl o osudu odboje. Bedřich Falcký opustil po porážce Prahu,
doufaje, že ve Slezsku se udrží. Tam však vystoupil proti němu
kurfirst saský, který byl již dříve dobyl Lužice, a opanoval ve spo
jení s císařskými skoro celou zemi bez vážného odporu. Bezbranný
»zimní král český« byl nucen prchati dále do říše německé. Zatím
také Morava složila zbraně a roku 1621 zbyl.z habsburských nepřá
tel v českých -zemích jen Mansfeld, držící se v Plzni a některých
jihočeských městech. Než také on ustoupil do Horní Falce, osa

mělých pevnosti jeho Zvýkova, Tábora a Třeboně bylo dobvto a celá
země pacifikována.

Rychlého a dokonalého vítězství Ferdinand II. užil k upevnění
panovnické moci proti stavům a zároveň k rozmnožení katolické
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viry. Zemskou vládu v Čechách svěřil mimořádnému míistodržiteli
Karlovi z Lichtenštejna, na Moravě kardinálovi Františkovi Die
trichštejnoci; práva sněmů byla na řadu let vůbec zastavena. Wý
jimečný soud obstaral neobvykle přísné potrestání rebelie. Z hlav
nich účastníků odboje, pokud neunikli do ciziny, dvacet sedm bylo
v červnu 1021 na Staroměstském náměstí popraveno, jiní žalářováni.
Konfiskační Rommisse odsoudila v následující době přes šest set
osob, většinou stavu panského a rytiřského, ke ztrátě statků.
Dvě třetiny statků v zemi propadly konfiskaci a byly ukvapeně
pod cenou prodávány nebo rozdány přívržencům vítězného dvora.
Hejno cizinců a válečných dobrodruhů zaujalo mista domácí šlech
tv, obratní spekulanti stali se pány rozsáhlých latifundii, aniž rozer
vané finance dvorské z převratu majetkového mělv jaký prospěch.
Zvláště členové vlády prozatímní a jejich přátelé těžili z katastrofy
poraženého národa, rozmnožujíce zmatek hospodářských poměrů
v zemi také vydáváním zlehčené mince, až klesnutí jeji na osminu
nominální hodnoty přinutilo císaře, že učinil zlořádu tomu konec
roku 1623. :

Vítězství protireformace naplňovalo se postupně. Hned po
bitvě bělohorské arcibiskup a vypuzené řády mnišské vrátili se do
Prahy; jezovitům byla roku 1622 universita a veškero vyšší škol
ství svěřeno. Církev katolická měla bohatý podíl na zisku konfis
kačním. Rozhodné krokyproti evangelikům následovaly, když zbraně
císařské i v říši německé vitězily a ve Vídni papežský legát, kardi
nál Caraffa důrazně toho žádal. Nejprve kazatelé bratrští a kal
vínští byli vypovědění ze zemí českých, po nich 1 luterští duchovní.
Roku 1624 vydán byl rozkaz, aby veškerá beneficia jen katolickým
kněžím byla odevzdána; nové vrchnosti podporovaly provedení
věci a počaly donucovati své poddané ku přestoupení. Misie zvláště
jezovitské nalézaly ochotné podpory vládní moci, až roku 1627
zvláštní kommisse prohreformační byla zřízena a vydán rozkaz, by
všichni svobodní obyvatelé, nehodlající se ve víře srovnati s pa
novníkem, zemi opustili do určité lhůty.

Emigrace tímto nátlakem způsobená dokonala hmotný 1kultur
ní rozvrat českého národa. Tisíce rodin, kladoucích evangelické
přesvědčení nad ostatní statky, odešlo do Polska, do Uher a do
Němec, národ pozbýval vzdělané a vůdčí třídy. Mezi odcházejí
cími byli důchové vynikající, jako bratrský biskup Jan Amos Ko
menský, církevní historik Pavel Skála ze Zhoře, státovědecký spi
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sovatel Pavel Stránský a mnozí mužové, u nichž se osobitá vzdě
lanost národní jevila nejjadrnějším způsobem. Také na Moravě a
v zemich rakouských protireformace pokračovala, jen Slezsko. sto
jicí pod ochranou saského kurfirsta, zachovalo částečně svobodu
vyznání protestantského.

Po zlomení veškerého odporu prostředkem výjimečné vlády
císař roku 1627 vrátil Čechám pravidelné řády. Stalo se tak vydá

nim »obnoveného sřísení semského«. Stavové nabyli zase politi
ckých svobod, hlavně práva povolovatin na sněmě zemskéberněa hotovosti“Nežsněmměljednatipouzeopředloháchvládních
a vliv koruny vzrostl zřízením nové kurie katolického duchoven
stva, která obdržela na sněmě místo před stavem panským, rytíř
ským a městským. Němčina stala se opět vedle české řeči plno
právným jazykem úředním, což usnadnilo v otázkách zemských
vliv nových cizích pánů a dvorské kanceláře české, od roku 1624
s českým kancléřem trvale ve Vídni zřízené. Státoprávní neod
vislost koruny nebyla však obnoveným zřízením nikterak poru
šena, jen rodu habsburskému pojištěna dědičnost po meči 1 po pře
slici. Podobné zřízení zemské také Morava obdržela roku 1628.

Úspěchy Habsburků a protireformace v Německu.

Česká válka byla jen prvním jednáním v rozhodném zápasu
o Střední Evropu, který vyžádal si celá tři desítileti. Neutrální kni
žata luterská a spojenec císařův, kurfirst saský, sklamala se do
mněnim, že císařské vítězství v Čechách nezpůsobí převratů v říši
německé. Již v době českého tažení španělský sbor z Nizozemí
vnikl do Falce Rýnské, roku 1621 bavorský vévoda vytlačil Mans
felda z Falce Horní a v následujících dvou letech kurfirst Bedřich,
stižený achtem říšským, byl přes podporu některých přátel svých
vypuzen z veškerých držav svých a přinucen hledati útulku v re
formovaném Hollandsku. Císař přiřkl jeho Rurfirstský hlas bavor
skému Maxmiliánovi, jenž podržel v náhradu válečných útrat také
vládu v zemích falckých. Protestantská unie rozpadla se pádem
svého náčelníka a sebevědomí katolické strany vzrostlo tak, ze po
čala v duchu výhrady církevní opět žádati rázných kroků protiprotestantskýmadministrátorům© dolnoněmeckýchstolicbiskup

10*
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ských.© Pohotovostvojskakatolickéligy,podvedenímTillyho
v Hessensku a Durynsku rozloženého, dodávala věci hrozivého
důrazu, stejně jako současný vojenský rozmach Španělska v Po
rýnsku.NovýpanovníkFilipIW© (1621—1665),vedenýctižádosti
vým ministrem Olivarezem, obnovil světovou politiku svého děda,
nechápaje, že tim jen urychluje neodvratný úpadek své vlasti.
Svrchované napětí daňového tlaku a hazardní úvěr janovských
bankéřův umožnily Španělsku ještě na několik desitiletí velké akce
vojenské, které měly ve spojení s válečnými podniky vídeňskéhodvoraznovapovznéstihabsburskoumocvEvropě.© Nadolním
Rýnu bvl obnoven boj s Hollandskem, částečným obsazením Rýn
ské Falce skoro celý levý břeh Rýna zajištěn habsburské moci.
Spojení Elsassu 1 Tyrolska se španělským Milánskem bylo dosa
ženo získáním švýcarského Veltlinu prostředkem katolické revoluce,
povzbuzené z Milána roku 1620 proti reformovaným Grisoncům.

Vítězný postup moci habsburské i protireformace s ní těsné
spojené bvl zjevným a ohrožení luteráni dolnoněmečtí počali se
ohližeti po spojencích k jeho zastavení. Opravdu vystoupil dánský
král Kristian IV., přímo dotčený náboženskou otázkou německou
jako člen říše a držitel některých duchovních knižectví. Ve spojení
s protestantskými knížaty kraje dolnosaského postavil proti Tillymu
roku 1625 na Veseře vojenský sbor a pohnul Anglii a Hollanďany,
že umožnili AMansfeldovi sebrání druhé armády, jež měla podél
Labe operovati proti zemím českým, obnoviti tam odboj a spojiti
se k velkému útoku na císaře s uherským Gabrielem Betlenem.

Tímto náhlým obratem poměrů dvůr vídeňský byl zle stísněn.
Vojsko císařské stačilo sotva na posádky v zemích českých a uher
ských, k postavení nového sboru 'nebvlo prostředků finančních.
V nesnázích těch pomoc přišla od Albrechta s Waldštýna. Tento
český šlechtic byl v mladých letech získán od jezovitů pro katoli
cism, ve válkách s Benátčany a v Uhrách nabyl vojenských zkuše
"ností a zbohatl velmi výhodným sňatkem i obratným skoupením
konfiskovaných statků v severních Čechách. Prudká ctižádostivost
a víra v jistý úspěch způsobily. že se nabídl císařovi k naverbo
vání velké armády z vlastních prostředků.

Věc nebyla v době tehdejší příliš nezvyklou. Vlády najímaly
zřídka vojsko samy, přenechávajíce to soukromé podnikavosti ge
nerálů a kapitánů. jimž dávaly jen patenty verbovací a platily žold
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pro určitý počet mužstva v řemesle vojenském vycvičeného, jaké
na některých místech vždy bylo lze sehnati. Voják měl vydržovati
sebe sama sjednanou mzdou a podílem na kořisti a býval provázen
často celou rodinou po různých táborech; důstojníci hleděli na
válku namnoze jako na výnosnou spekulaci, vyžadující ovšem vedle
znalostí odborných také značný kapitál závodní, ježto žold od vlády
často nebýval správně vvplácen.

Ferdinand II. přijal nabídku Valdštejnovu a již roku 1026
nový velite! císařský porazil Mansfelda u Dessacv na Labi, zničil
jeho sbor úplně na dobrodružném útěku přes Slezsko a Aloravu
do Uher. Vrátiv se potom do říše, kde illy byl zatím donutil dán
ského krále k ústupu, Valdštejn pronikl až k moři Daltickému
a rozvinul tu postupným zvětšováním svých vojsk podivuhodnou
moc. Kristian IV. a stavové protestantsti byli dokonale pokoření
a Valdštejn, stav se vévodou meklenburským, pojal veliký plán
povznesení moci habsburské v říši prostředkem převahy vojenské
i námořní. Ve spolku se Španělskem a s králem polským císař měl
opanovati Baltické 1 Segčrní moře proti refonmovaným Hollan
ďanům i Švédům; města hansovní měla pod habsburskou nadvlá
dou znova rozkvésti. Proto Valdštýn usiloval o ně a obléhal zvláště
Stralsund, který se udržel jen pomocí švédskou. Zároveň byly ob
noveny důrazně nároky císařské moci v Italii při sporu právě vy
puknuvším o uprázdněné vévodství dfantovské, a ani myšlenky
o velkém podniku proti Turkům nebyly odmitány. Ve vědomí ro
stoucí moci všemocný generál císařský choval se bezohledně ke
knížatům říšským; vymáhaje válečných kontribucí a množe svou
soldatesku vzbuzoval obavu i nevoli jak u protestantů, tak u ka
toliků.

Na dvoře císařském touha po rozmnožení katolické víry na
lezla však větší pochopení nežli velké plány Valdštejnovy, jsouc
podporována zástupci papežskými, duchovními kurfirstv a Max
miliánem Bavorským, s Valdštejnem zřejmě znepřáteleným. Vý
sledkem vlivů těch byl t. zv. restituční edikt, vydaný císařem roku
1629 k rozřešení dávných sporů o výhradu duchovní. Zcela podle
přání katolíků císař nařizoval protestantům vrácení všech duchov
nich statků a úřadů. zaujatých po roce 1555. To znamenalo nejen
velké vitězství katolicismu zvláště v severních částech říše, nýbrž
také ohromný převrat majetkových poměrů a finanční ruinu vět
šiny protestantských knižat. Reformace německá byla v základech
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ohrožena a s ni dosavadní řád říše. Byly to podobné poměry jako
za Karla V. po válce šmalkaldské. V rozhodné chvíli nastal však
také tentokráte obrat, způsobený především zasažením zahranič
ních mocnosti, Švédska a Francie, do věcí německých.

Válka švédská a francouzská.

Velké úspěchy Ferdinanda II. a církve katolické, jak v ze
mích českých, tak v říši německé, byly usnadněny tím, že po smrti
Jindřicha IV. Francie upustila od soupeřství s domem habsbur
ským. Vláda Ludvika XIII. (1610—1643). panovníka nesamostat
ného a ovládaného okolím, byla z počátku proniknuta duchem
protireformačním a vyčerpávala sílu svou úplně v rozervaných
vnitřních poměrech. Obrat nastal roku 1624, když rozhodná moc
přešla do železných rukou opravdového státníka, kardinála Riche
heu, hotového od počátku obnoviti politické tradice protihabsbur
ské. V prvních létech kardinál ovšem byl nuceň věnovati se pře
vážně vnitřnímu povznesení královské moci, valně otřesené a po
kořiti dobytím pevného města La Rochelle vojenskou organisaci
hugenottů, která do té doby tvořila zcela samostatný stát ve státu
a měla čilé styky s reformovanou cizinou. Nantský edikt zůstal
však i po zničení politického významu strany reformované v plat
nosti, tím spíše, protože Richelieu spěchal, aby mohl v evropské
politice činně vystoupiti.

Postavil se nejprve rázně proti vzrůstu císařského i španěl
ského vlivu v ffalii, zatim co francouzská diplomacie dodala ně
meckým knížatům odvahy, že na sněmu v Řesně roku 1630 dů
razně se ozvali proti hrozivé moci a přehmatům Valdštejnovým.
Cisař, ovládaný snahou po zajištění hlasů kurfirstských pro svého
syna, dal se pohnouti k tomu, aby nechal plánů italských a pro
pustil ze služeb svých velkého generála s částí vojska, nedbaje
toho, že právě tehdy vystupoval proti němu nový nepřítel, král
švédský.

Gustav IT. Adolf pochopil jasně nebezpečí, hrozíci celé refor
maci rychlým postupem císaře a ligy v Němcích; námořské plány
Valdštejnovy ohrožovaly zároveň švédskou převahu na Baltu.
Proto vešel ve spojení s francouzskou diplomacií, jež pomohla mu
ukončiti výhodným mírem dosavadní zápas s Polskem, a přistál
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roku 1630 jako ochránce německého protestantismu v Pomořanech.
Zvolna přidávala se k němu některá knížata severoněmecká a, když
1 saský kurfirst byl nepovolností katolické strany vehnán do od
poru proti císařovi, král švédský mohl roku 1631 proniknouti až
do Sas. Jeho vojsko nevynikalo počtem, ale tuhou disciplinou,
zdokonalenou výzbrojí pěchoty a taktickým výcvikem. Královský
vojevůdce dovedl pluky naplňovati vlastní odhodlanosti a nadše
ním. Po menších bitkách Gustav Adolf srazil se u Brcitenfelda
s hlavním vojskem ligv katolické a porazil je na hlavu.Jedinábitvazměnilaevropskousituacidokonale.© Švédové
stáli u českých hranic a císař neměl vojska na obranu země; Cmi
granti čeští doufali pevně, že Gustav Adolf ohrozí vpádem do
Čech sotva upevněnou moc Ferdinanda II. v samých základech.
Naděje nesplnila se úplně. Švédský král odtáhl ze Sas skrze Pomo
haní k Rýnu. chtěje pokořiti duchovní knížata a zůstati rozhodčím
v říšských sporech. Saský sbor pod důvěrným rádcem kurfirstovým
Arnimem obsadil severní Čechy s Prahou a obnovil tu svobodu
luterství. Ale přes to saská politika nechtěla učiniti dočasné nepřá
telství s Vídní nesmiřitelným a nedopustila úplného převratu po
měrů v zemi ve prospěch emigrace.

Roku 1632 Gustav Adolf proniknul vítězně do Bavor, poraziv
Tillyho na Lechu. zmocnil se Mnichova a hodlal udeřiti potom na
země habsburské. Jeho spojenci Francouzové obsadili pomocí du
chovních knížat některá místa v Porýnsku bez výslovného prohlá
šení války proti císaři.

V největší tísni dvůr vídeňský obrátil se opět k Valdštejnovi,
který po svém propuštění žil knížecky v Čechách, utvořiv ze svých
statků samostatné az řádů zemských skoro úplně vyňatévévodstvífrýdlandské.PoněkterémzdráháníValdštejn1 přijalopětněvrchní
generalát s úkolem utvořit! novou armádu ; vyhradil si však velkou
odměnu a úplnou politickov i strategickou nezávislost na dvoře
císařském. Než jeho úmyslem ubylo tentokrát založiti novou hege
monii habsburskou; Valdštejn crtěl naopak mocným ovládnutím

poměrů zjednati soběsamému rozhodující postavení V| Evropě, bez

dříve prostředkem, české emigrace byl vošel ve styk. Rozhořčení
nad potupou řezenskou a hněv proti kurfirsiovi bavorskému pojily
se v jeho duši s nenávistí proti některým dvorským rádcům Ferdi
nandovým, hlavně proti jezovitům, kteří měli rozhodující vliv ve
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Vídní. Císař vydal tak zájem svůj a věci katolické do rukou skry
tého nepřítele.

Sbiraje vojsko Valdštejn počal ihned jednati o dohodu s králem
švédským, ale bez úspěchu. hlavně pro vzájemnou řevnivost a ne
upřímnou součinnost saského doora, který si nepřál ani pádu cisa
řova ani přílišné moci švédské v říši a sesiloval nedůvěru obojí
strany. Valdštejn rozhodl se tedy, že se stane nejprve pánem si
tuace válečnou akcí. Vytlačiv Sasy z Čech, měřil se se švédským
králem v dlouhé taktické hře před Norimberkem a srazil se s nim
konečně rozhodně v krvavé bitvě u Liitsena v Sasku na podzím
roku 1632. V boji Švédové podrželi vrch a Valdštejn ustoupil do
Čech: než zahynutím Gustava Adolfa na bojišti poměry byly změ
něny.

Švédové nevzdali se ovšem boje. Za nezletilou dědičku trůnu
Kristinu říšský kancléř A.rel O.vcnstierna se státní radou ujal se
vedení politiky. Pomocí spolku s většinou protestantských knižat
německých a zvýšených subsidií francouzských Švédové obnovili
roku 1633 útočnou válku na rozličných stranách. Saské vojsko vnik
lo do Slezska, švédský sbor pod vévodou Bernardem WýÝmarským
dokončoval pokoření Bavorska, zatím co generál Horn ohrožoval
Elsassy a Švábsko, snaže se přerušiti dobytím Bretsachu porýnské
spojení mezi španělským Nizozemím a ostatnimi državami habsbur
skými. Císařský, španělský a bavorský dvůr obracely se v tomto
krajním nebezpečí o pomoc k Valdštejnovi, jenž však doplniv a zre
organisovav armádu v Čechách, zůstával nečinným a překážel jen
podnikům jiných sborůcísařských, v jižních Němcích do pole posta
vených. Při tom jednal prostředkem tajných důvěrníků stále se
Švédy, se Sasy a s Francouzi. V jeho okolí vlivem emigrace české se
ozýval smělý plán, obnoviti stavovskou moc v Čechách s Valdštý
nem v čele, obmeziti císaře na země alpské a urovnati poměry. říše
německé dohodou mezi vůdci válčících stran.

V rozhodné chvíli váhal však vévoda strhnouti škrabošku, jsa
zdržován vlivem saské diplomacie Arnimovy, úpadkem vlastní od
vahy a pověrečným vyčkáváním příznivých konstellaci astrologi
ckých. Stálými odklady vzbudil nedůzěru na všech stranách, až
císařský dvůr, zoufalý nad nečinností velké armády a nad vyssá
váním Čech dlouhým pobytem jejím v zemi, uvěřil zprávám o zrád
ných úmyslech svého generalissima. Záleželo především na tom, jak
armáda se zachová. Valdštejn snažil se v ležení plzeňském zabez
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pečití si zvláštním zápisem oddanost svých důstojníků; ale přední
generálové byli již dvorem získání a zachovali většinu vojska ci
sařovi. Generalissimus, otevřeně za zrádce prohlášený, snažil se
s malou částkou věrných přejíti ke SŠvédům, nalezl však konec
v Chebu, kde byl v únoru 1634 s hlavními strůjci svého spiknutí
zabit.

Pád Valdštejnův bvl obratem ve válce. Vojska císařská vystou
pila z dosavadní nečinnosti a opanovala vítěznou bitvou u Wórdlink
jižní Německo. Saský kurfirst, uživ dlouho očekávané příležitosti,
přešel na stranu císařovu mírem uzavřeným v Prase 1635 a dostal
trvale v léno obojí Lužici. Odložení restitučního ediktu přimělo také
většinu ostatních protestantů německých ke složení zbraní; jen vé
voda Výmarský a Hessensko-Kasselský zůstali ve švédských služ
bách. Ferdinand II. upustil od velkého programmu protireformač
niho, náboženský boj německý byl ukončen.

Mir však nenastal, neboť zbývaly velké ořásky politické. Ri
chelieu směřoval neúnavně k dokonalému zlomení moci habsburské,
majé při tom na mysli rozšíření hranic francouzských k Rýnu na
útraty Elsassu a španělského Nizozemí. Proto snažil se udržeti v
boji proti Španělům Hollanďany a zmařiti mír mezi Švédy a cí
sařem. Toho dosáhl jen tím, že Francie, dotud v pozadí stojící, otěv
řeně vstoupila na bojiště. Náboženský ráz boje bvl tím naprosto
setřen. Zároveň zápas rozšířil se skoro po celé Evropě. Na stranu
Francouzů postavili se Neapolůné, Katalonci a Portugalci; vzbou
ření proti tíživému panství španělskému ; došlo k námořním bojům
ve Středozemském moři. Francie pohnula sedmihradského vévodu
Jiřího Rakocsvho k útočnému vystoupení proti císařagí v Uhrách.
Na straně habsburské zůstalo Bavorsko a přibylo protestantské
Dánsko, soupeřící se Švédskem; také vévoda Lotrinský a část
šlechty francouzské, nespokojené s tuhou vládou velkého kardinála,
spojovali se se španělským dvorem. Bojovalo se v Nizozemí, v Lot
rinsku a především na půdě řiše německé.

Francouzské sbory Z počátku -nebyly vojenským výcvikem
rovny otůžilým plukům svých soupeřů; pod vedením slavných
strategů, vévodů z Condé a Turenne nabyly však později vel
kých úspěchů jak v Belgii, tak v Porýnsku a jižních Němcích. Sz'ó
dové, v řemesle vojenském úplně zdomácnělí, bojovali na všech stra
nách říše; u nich loupeživý ráz boje vedeného namnoze k vůli ko
řisti nejvíce vynikl a hojné spousty znamenalv jejich stopy. Země
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české, zvláště od roku 1630, často byly navštěvovány švédskými
sbory vedenými Banerem a později obratným strategem Torsten
soucm. Země stala se jevištěm velkých operací válečných, jako byla
bitva u Jankova roku 1045; důležité pevnosti, jako Olomouc, padly
do rukou švédských a kraj trpěl nevýslovnou bídu.

Válka protahovala se a císař Ferdinand [I. nedočkal se konce.
Jeho nástupcem bvl Perdinand III. (16037—1657),kdežto na straně
francouzské po smrti kardinála Richelieu (T 1642) a Ludvika XIII.
vedení politického se ujal vlašský kardinál Mazarin za nedospělého
Ludvíka XIV., zachovávaje předešlý směr protihabsburský. Únava
zjevná na všech stranách vedla již roku 1643 k zahájení všeobec
ného jednání o mir ve vestfalských městech Miinsteru a Osna
briicku. Ale složitost otázek a navzájem protivné návrhy rozličných
stran v boji zúčastněných protáhly vyjednávání na mnoho let. Roku
1648, když příznivý konec byl již skoro jistým, Švédové podnikli po
slední loupeživý vpád do Čech, zmocnili se Malé Strany a Hradčan
s velkou kořistí. Než uzavření míru právě prohlášené překazilo jim
započaté již dobývání Starého 1 Nového města pražského.

Mír vestfalský a pyrenejský.

Smlouvy uzavřené v říjnu roku 1648 v Můnsteru a Osna
briicku ukončily dlouhý zápas evropský a staly se zároveň podkla
dem dalších poměrů říše německé. V ohledu náboženském zname
naly porážku protireformačních snah. Plná rovnocennost luterského
1 kalvínského vyznání s katolickým byla prohlášena, římské císař
ství zbaveno veškerého náboženského přídechu a středověké sou
vislosti s Římem. Reformovaným přiznána parita s katolíky na soudě
komorním a v dvorní radě říšské, při jednání o náboženských
otázkách na říšském sněmě neměla platiti vůle většiny, nýbrž přá
telské dohodnutí obou stran, sestavených později k tomu účelu
v pevné skupiny: corpus evangelicorum pod vedením kurfirsta sa
ského a corpus cotholicorum pod vedením arcibiskupa mohučského.
Některé duchovní državy mír vestfalský úplně odevzdal světským
knížatům v náhradu ztrát válečných; tak vzrostlo zvláště kurfirství
braniborské a vévodství meklenburské. Ostatek v otázce duchov
ních knížectví poměry z roku 1624 opět byly obnoveny, takže větší
část severoněmeckých biskupství s veškerými právy ponechána
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v rukou protestantských administrátorův. Vítězství protireformace
v semích habsburských ovšem zůstalo nedotčeno a naděje české
emigrace, kladené do poslední chvíle na intervenci švédskou, byly
na dobro zklamány. V říši samé zásada náboženské svrchovanosti
vrchností byla však poněkud zmirněna tím, že poddaným aspoň měla
býti popřána soukromá svoboda víry bez bohoslužby nebo právo
volné emigrace.

V territoriálním ohledu mír vestfalský znamenal opětné poru
šení celistvosti říše a plný úspěch cizích, protihabsburských moc
nosti. Výslovná neodvislost byla přiznána švýcarské jednotě a repu
blice nizozemské. Švédové dostali válečnou náhradou pět millionů
tolarův a území arcibiskupství brémského s biskupstvím verden
ským. Švédská moc na baltickém pobřeží vzrostla o Přední Pomo
řany s Rujanou, Štětínem a Wismarem, kdežto vlastní dědic vy
mřevších vévod pomořanských, braniborský kurfirst, dostal pouze
Zadní Pomořany. Podobně Francie nabyla plné suverennity v lotrin
ských biskupstvích. již v 16. věku obsazených (Mety, Toul a Ver
dun) a habsburských držav v Elsasku, s rozsáhlými právy země
panskými a s Breisachem i Sundgovskem. Učinila rozhodný krok
k dosažení rýnské hranice a nabyla jako jeden z ochránců vestfal
ského miru příležitosti, stále zasahati do vnitřních záležitosti ně
meckých. Mir ohlašoval všeobecnou amnestii v říši a vracel všemsvětskýmknižatůmzeměvprůběhuválkyztracené.| Bavorsku
kurfirstská důstojnost s Horní Falci byla ponechána, kdežto sy
novi »zíimního krále« dostalo se pouze Falce Rýnské s novým.
osmým hlasem kurfirstským.

Mírem vestfalským ústava německá byla doplněna na prospěch
říšských stavů proti moci ústřední. Ve všech vážnějších věcech
císař byl vázán říšským sněmem, obesilaným od 240 vrchností a
měst, rozděléným na kurie kurfirstů, knížat a měst říšských.
Ustanovení o nutnosti jednohlasné shody všech kurií k říšskému
snesení zajišťovalo trvalou neschopnost sněmu k opravdové vládě
ústřední; výslovně uznané právo říšských knízat, svobodně zdaňo
vati své državy, sesílilo moc territoriální značně. Říše německá
poklesla na volný svazek samostatných státečků, spojených bez
mocnou repraesentací. Právem již současní politikové, jako věhlasný
spisovatel státovědecký Samuel Pufendorf, prohlašovali ji za po
divný útvar, života neschopný. Knížecí samostatnost byla pový
šena na plnou suverennitu tím, že vestfalský mír přiznal knížatům
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právo, spojovati se s cizími státy, pokud by věc nesměřovala proti
cisařství a říši; a také toto obmezení ukázalo se záhy bezvýznam
ným.

Neboť hned v následujících. letech proticisařský vliv cizích“
mocnosti, spojujících se s knižaty římskými, byl zjevný, zvláště vliv
Švédska a Irancie, která uzavřela s knížaty západoněmeckýmit. zv.
rýnský spolek, snažíc se zároveň po smrti Ferdinanda III. vyrvati
císařskou důstojnost Habsburkům. Při volbě císařův syn Leopold I.
(1657—1705) zůstal sice vítězem, ale římská koruna pro něho zna
menala namnoze již jen drahý titul a podnět k nevděčným zápletkámválečným.© Zaněhoříšskýsněmproměnilsevtrvalou,
v Řezně usazenou schůzi stavovských vyslanců, v čele s jédním
knížetem, zastupujícím císaře, a stal se pověstným neplodnými prů
tahy svého obšírného jednání. Teprvé později války turecké a fran
couzské povznesly poněkud cit pro společné zájmy říše a připou
taly dočasně některá knížata více-k její hlavě. Než ústava říšská
tim nebyla utužena.

Dlouhou válkou poměry německé utrpěly hrozné rány; boj
třicítiletý urychlil a dovršil zvláště klesání říše v hospodář
ském ohledu, které se ohlašovalo již od sklonku 16. věku
především v městském životě. Velká města, jako Magdeburk, lehla
popelem, jiná byla zničena opětovným obléháním, drancovánim.
vysokými kontribučemi a výpalným. Veškera podnikavost a úvěr
byly zastaveny nejistotou válečných poměrů i v těch krajích, kam
válka přímo nezasáhla. Po uzavření míru vláda císařská i jednotlivá
knížata pro všeobecnou tíseň dlužníkův povolovala opětovně mora
foria pro splatné závazky a rušila namnoze nároky věřitelů na
mnoholeté úrokv: Platební poměry se zhoršily houfným vydáváním
zlehčené mince, rozšiřivším se ořezáváním peněz (kippen) a vybí
ráním těžších kusů z oběhu («ippen). Proto trosky bývalých kapi
tálů měšťanských vyhýbaly se hospodářskému ruchu neužitečnou
thesaurací nebo kupováním nemovitostí. Počátky většího průmyslu
vývozného zmizely skoro úplně, zmenšené spotřebě domácí postačo
vala opět drobná výroba řemeslná, která v nejbližší době propadla
úzkoprsému formalismu cechovnickému a soustavně se bránila všem.
změnám starých řádů, přes některé neúspěšné pokusy říšského
sněmu ve prospěch větší volnosti výrobní. Také slavné hornictví
německé vvčerpalo své síly. Velké firmy obchodní mizely již před
válkou častými úpadky; po válce německý obchodník byl již jen



157

místním kramářem nebo kommissionářem cizího zboží, které bez
odporu do říše německé proudilo z Anglie a z Hollandska, později
také z Francie. Německo stalo se zemí obchodně passiční; neboť
sila pokleslých a od knížat obmezených měst nestačila k udržení
samostatné obchodní politiky, kdežto státní rozervanost říše nepo
skytovala možnosti účinné ochrany a jednotné soustavy hospodářské,
jakou ucelené státy západní stále více projevovaly.

Hospodářská politika vlád německých jevila se namnoze jen ve
vzájemných sporech lokálních a ve vzrůstu territoriálních cel, které
škodily více vnitřnímu obchodu, nežli poskytovaly ochrany proti ci
zině. Nommunikace se zhoršily, v pracích splavňovacich se nepokra
čovalo. Ústí hlavních řek zůstala v rukou cizinců; Dánové ovládli
Labe, Švédové Veseru a Odru. v rukou polských byla Visla, v nizo
zemských Rýn. Zbytky organisace hansoení dohasly úplně; r. 1669
Lubek naposledy pokoušel se s nezdarem o oživení spolku. Větší
význam z měst zachovaly jen Brémy a Hamburk, nejvíce však ob
chodní činností faktorů cizích firem, zásobujících říši koloniálním
a průmyslovým zbožím, vyvážejících suroviny a polotovary. Nizo
zemští peněžníci rozhodovali na peněžních bursách ve Frankfurtu
n. M. a v Hamburce, kde směnečný a úvěrní trh německý se kon
centroval. Zvláštní význam zachovalo Lipsko, kde v druhé polovici
17. století rozkvétal knižní obchod, jsa podporován vládou, univer
sitou a zmírněním censury. Obchod jihoněmecký s Italii byl skoro
úplně passivní a ztratil význam zvláště od té doby, co Hollanďané
a Angličané v Středozemním moři ovládli plavbu a tržbu lcvant
ského zboží převedli do svých přístavů.

Poklesnutim městského života zemědělství se stalo opět hlav
nim činitelem v životě výrobním. Bylo však stejně těžce stiženo
válkou. Kraj ukazoval všude vypálené vesnice, prořídlé obyvatel
stvo selské bez dobytka a závodního jmění, pole po léta nevzdělá
vaná. rostoucí počet vlků a medvědů. I v míru venkov jen zvolna
se zotavoval, mnohé vsi vůbec již nevstaly ze ssutin. Nemovitý ma
jetek nedostatkem pračovních sil klesl v ceně a osud poddanského
lidu zhoršil se všeobecně, neboť uprázdněné statky byly přiráženy
k panským dvorcům a vzdělávány stupňovanou robotnou prací zby
lých osadníků, jichž zvyková práva v bouřlivých dobách upadla na
mnoze v zapomenutí. Vrchnosti. hlavně v severovýchodním Né
mecku, zvyšovaly často nevolnictví na svých statcích v hotové
otroctví a territoriální vlády, stále sesilující útisk daňový, ponechá
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valy jim volnou ruku. Nenalézajíc protiváhy vzdělaného měšťan
stva, šlechta německá vůbec vracela se částečně k surovému feuda
lismu a stavěla se příkře opodál ostatních tříd národních; jemnější
část její přijímala cizí mravy. Velice rozšiřovalo se zavádění svě
řenských a majorátních statků podle španělského vzoru.

Upadek kulturní v Německu byl všeobecný. Jevil se rozvojem
pověr. pálením čarodějnic a zdivočilosti nižších tříd stejně jako
barbarským a podplatným soudnictvím, které zachovávalo právo
útrpné a v mnohých územích neprovedlo ještě oprav, žádaných již
Karlem V. v trestním zákoníku říšském (Carolina). Potulná če
ládka a propuštění žoldnéři ohrožovali veřejnou bezpečnost; drsný
současný román »Swunuplicisstmus«od Grimmelshausena vylíčil rea
listicky bidu všeobecnou. S drsností pronikající všemi kruhy a je
vící se význačně v kázáních augustiniána Abrahama a Sancta Clara
závodila neobratná strojenost vyumělkované literatury, nápodobu
jící románské vzory v lyrickém bombastu veršů Kristiána Hof
manna z Hofmannsealdau nebo v nekonečných románech sentimen
tálních. V učeném veršovnictví podle klassických vzorů vynikla
hlavně slezská škola básnická s Alartinem Obpitzemv čele. Úpadek
národní svéráznosti jevil se v znešvařování řeči spisovné spoustou
cizích výrazů.

Podobně jako říše německá také /ťalie v 17. věku ustupovala
v hospodářském i kulturním ohledu do pozadí, ač veliká válka
středoevropská jen krajními výběžky se jí dotýkala. Poloostrovu
především scházela státní ucelenost k účinnému závodění s rostoucí
konkurenci států západoevropských. Benátky byly vysilovány obra
nou levantských kolonií proti Turkům, rostoucí plavbou holland
skou a anglickou v moři Středozemním a vznikající konkurencí
manufaktur na jemné zboží v okolních zemích; Florencie ztratila
moc svého kapitalismu v úvěrním styku s Francií a neobratným
despotismem velkovévodského domu Medici, španělská vláda zničila
fiskalismem Neapol a Milán a bankroty svými Janov. Bankéři:
janovští v první polovici 17. věku dovedli jí ještě sháněti značné
půjčky prostředkem dovedné organisace nových peněžních trhů,
které po pádu Antverp svolávali periodicky nejprve do Besanconu,
později do měst severoitalských. Tyto schůzky zástupců hlavních
firem evropských, od Janovanů ovládané, sloužily středoevropskému
obchodu především jako občasné řízení clearingové, provádějicí
vzájemné kompensace závazků za pomoci fiktivní jednotky pe



159

něžní, t. zv. trhových dukátů. Janované uživali jich k shánění půj
ček pro vládu Filipa IV., ale opětovanými státními bankroty špa
nělskými byla také tato poslední velká organisace středoevropského
obchodu zničena.

V polovici 17. věku vlašské domy ztratily veškeren vý
znam v mezinárodním peněžnictví a obmezovaly se namnoze na
anticipování státních příjmů v. jednotlivých territoriich italských
prostředkem dlužních úpisů, zvaných »lnoghi di monte«, z nichž
zvláště úpisy fundovaných půjček papežského dvora byly oblibeny,
poskytujíce dobře zaručené a výnosné umístění kapitálu. Pouze
občasné Řongerse vysokých úroků rušily klid bývalých světových
peněžníků, proměnivších se v klidné rentovníky a velkostatkáře.

Také kulturní význam Italie se zmenšoval. V básnictví zvítě
zila prázdná mnohoslovnost, zvaná »marinismem« podle modního
básníka Jana Marini. V umění výtvarném sloh barokový hlavně
činností sochaře a stavitele Lorenza Bernint (11680) doveden byl
do krajních mezí nádherné účinnosti, které jiní umělci současní,
jako Francesco Borromini, přílišnou snahou po effektu již počali
překračovati. Bernini stal se důležitým tim, že počal velkolepým
způsobem prováděti jednotnou úpravu větších skupin architektoni
ckých, zřizováním grandiosních náměstí a perspektiv (kolonnády
u sv. Petra), zakládáním velkých parků a fontán. V jednotlivostech
jemný vkus ustupoval však již povrchnější dekoraci a virtuositě
mistrů, kteří dovedli v nejkratší době velké sály freskami pokrývat.
V umění malířském vynikla zvláště realistická škola neapolská,
zvláště krajinář a malíř bitev Salvator Rosa a Španěl Ribera. Velmi
rozmohla se v Italii obliba divadla a zpěvohry; v hudbě, tanci a
v šermu Vlaši zůstávají mistry evropské společnosti, vlašské spo
lečnosti herecké putují celým světem. Ale v širokých vrstvách země
rostla chudoba a národ v celku počíná se obmeškávati za Evropou
Západní.

Kulturní zříceninou na konci války třicítileté bylo Španělsko,
vyčerpavší poslední sily velkou politikou Filipa IV. Cizopasným
květem na troskách národního rozvoje byla společnost dvorská,
umožňující ještě vynikající zjevy, jako byl slavný dramatický básník
Calderon de la Barca (i 1681), pak malířiDiego Velasguez (i 1660)
a Bartolomé Murillo (+ 1682). Ostatní národ propadl bídě, pouze
měděné peníze s nuceným kursem kolovaly v širších kruzích; kdo
cestoval po zemi, zvláště v spustlé Kastilii, byl nucen voziti s sebou
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potraviny a bráti zbrojný průvod proti množícím se žebrákům a ci
kánům.

A říše ani vestfalským mírem nenabvla klidu. Francouzská
politika, vedená kardinálem Masarinim, chtěla Španěly z Nizozemí
úplně vytlačiti a neustala v boji, který prodloužil se na mnoho let,
poněvadž španělská vláda nalézala spojence ve stavovské opposici
francouzské, bouřící se proti poručnické vládě kardinálově.
Teprvé když Anglie rozmnožila počet nepřátel osamoceného Špa
nělska, Filip 17 byl nucen složiti zbraň a uzavřiti s Francii roku
1659 mír pyrenejský, kterým postoupil jí hrabství Artois s počtem
pevností nizozemských a pyrenejské kraje Roussillon a Cerdagne.
Strategické postavení Irancie získalo tím značně, zvláště protože
zachovala přes odpor vévody Karla některé lotrinské pevnosti
a tvrz Pinerolo, zajišťující přechod přes Alpy Přímořské. Mazarin
nespokojil se však s pokořením domu španělského. on chtěl učiniti
svého krále jeho dědicem. Proto mír pyrenejský spojen byl se sňat
kem mezi mladým Ludvíkem XIV. a nejstarší dcerou Filipa IV.,
Marií Terezií. Francouzská politika zničila světovládné snahy domu
habsburského a byla hotova sama v nich pokračovati.

Anglie za prvních Stuartů.

Nástupcem anglické královny Alžběty stal se roku 1603 Ja
kub I., syn Marie Stuartky. Od útlého dětství vládl ve Skotsku,
dlouho jako hříčka v rukou neklidných velmozů a kazatelů ; schola
stická studia, kterým se horlivě věnoval, vzbudila v něm přesvěd
čení o neobmezeném právu monarchie a božském původu královské
moci. Theorii snažil se pak ve skutek uváděti, pokud zmatený stav
země dovoloval. Hlavně panovačnost národní církve presbyterián
ské měla býti pokořena obnovením královských biskupů, ač národ
škotský s odporem a posměchem je vítal. Stav se anglickým pa
novníkem Jakub I. (1603—1625) přenesl snahu svou na širší pole
a snil o neobmezné moci, spojující celé souostroví britské, třebas
že neměl opravdu dostatečné sily a osobní důstojnosti k rázné vládě.
Církevní supremát koruny a episkopální církev anglikánskou ob
líbil si od počátku jako hlavní oporu panovnické moci. Katolici
angličtí, kteří nadáli se uvolnění: byli zklamáni a útisk jejich vzrostl,
T
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když roku 1005 byl učiněn od některých horlivců z jejich strany
nezdařenýpokus, vyhoditi prachem krále s parlamentem.

Než katolíci tvořili tehdy již jen maloučást národa ; největší po
čet anglické intelligence přihlašoval se k puritanismu, pronásledova
nému od předešlé vlády. Náboženský zájem šířil se ve všech třídách
tim více, čím jasněji vystupovalystinné stránky světácké indifference
v dvorní společnosti a v státní církvi. Přísný duch kalvinismu počal
v Anghi mocné působiti teprve v době, kdy na pevnině jeho rozhodné
úspěchy již přestávaiy. Proti nemravnosti šlechty, proti korrupci
úřednictva a proti renaissanční volnosti umění, zvláště scénického,
puritanism v mladší generaci budil nový, vážný názor životní. Jeho
přívrženci od počátku dělili se na dvě skupiny, stranu presbyterián
skou, žádající silné hierarchie evangelické podle škotského vzoru,
a na stranuiudependentů, kteří kladli důraz na duchovní neodvislost
Jednotlivců. sdružených jen ve svobodných obcích křesťanských,
a jevících demokratickou náladu. Společným přáním bylo, odstraniti
polovičatost státní církve a obřady katolickým podobné. Osm set
kazatelů žádalo o to společně nového krále; Jakub I. disputoval
s nimi učeně, ale nepovolil. Tím obrátil proti sobě náboženský
proud a zostřil své spory s parlamentem.

Za Alžběty dobrá shoda mezi korunou a obojí sněmovnou
byla pravidlem; spořádané hospodářství státní nedalo parlamentu
mnoho příležitosti vystupovati do popředí. Přes to zachoval svá
práva a přisuzoval si výhradnou moc povolovati koruně vedle daní
přímých také cla přístavní, dříve uznávaná za regál; odpor proti
monopolům uvedl sněmovnu také na pole obchodních otázek. Jakub I.
se svými absolutistickými názory narazil na tuhý odpor dolní sně
movny, v níž vážné sebevědomí puritánské zavládlo u většiny členů.Parlamentzmařil plán,spojiti Škotskoa IrskosAngliívjediný
stát, a protivil se otevřeně církevní politice králově, odpiraje mu
zároveň nové daně a překážeje vzrůstu královských příjmů, o nějž
Jakub I. usiloval prostředkem zvyšování tarifů celních a vymá
háním zastaralých dávek feudálních.

Roku 1623 parlament učinil veškeré snonopoly obchodní
závislými na vlastním povolení a ponechal králi jen obmezené
právo dočasného patentování vynálezů. Rozhodní řečníci vystu
pujíce proti králi nalézali ohlas v národě, znepokojeném také za
hraničnou politikou Jakuba I., který se snažil zachovati vliv
v Evropě jen umělým kolísáním mezi táborem protestantským a
Nový věk. 11
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Španělskem, s nimž uzavřel mír a hledal spojení dynastické. Anglie
byla nespokojena s nedostatečnou pomocí, poskytnutou králem
zeti svému Bedřichovi Falckému, a teprve když v posledním roce
vlády Jakub I. rozhodněji se postavil na stranu reformace německé,
parlament povolil mu větší sumy.

Konflikty vrátily se však ve zvýšené míře za následujícího
krále Karla I. (1625—1649). Mladý panovník, kavalirský zjev
jemného vkusu, ctitel divadla a cizích umělců, jako byl Rubensův
žák maliř van Dyck, znelíbil se rychle puritánským kruhům svým
dynastickým sebevědomím a tvrdošijnou touhou po neobmezené
moci. S parlamentem, který odepřel mu obvyklé doživotní povolení
cel (tonnage and poundage Na žádal změnu církevní politiky, Zil
od počátku v otevřeném sporu. Ani opětovné rozpouštění nezjednalo
králi většiny v dolní sněmovně a roku 1628 byl donucen přijmoutislavnostnížádost(kelitiou,of „right),zdůrazňujícíprávaparla
mentu a zakazující libovolné zatýkání osob králi nepohodlných,
stejně jako nezákonné požadavky fiskální, nucené půjčky a tíživá
ubytování vojska.

V pevném přesvědčení obožském právu své neobmezené moci
Karel I. nechtěl však dbáti ani starých ani nových zákonů a tradic
země. Nepohodnuv se znova se zástupci národa, rozpustil parlament
roku I629, uvěznil některé vůdce opposice a snažil se panovati
dále bez stavovského shromáždění. Finanční nesnáze překonával
vybíráním zvýšených cel, ač nebyla parlamentem povolena, zostře
ním všech regálů a zaváděním nové daně na loďstvo, rozšířené
z přístavních měst na celé Království. Odpor jednotlivců proti ne
zákonným požadavkům koruny byl stíhán pomocí poddajných
soudů, poskytujících vládě zdání formální zákonitosti.

K zavedení takového absolutismu Karel I. nalezl horlivého po
mocníka především v Tomáši Wentworthovi, povýšeném na hraběte
Straffordského. Tento sesilil autoritu královskou v severních hrab
stvích a stav se místodržitelem trským, ovládl silnou rukou rozervané
poměry nešťastného ostrova, který byl od sklonku 16. věku zmítán
vzpourami, bojem náboženským a násilným vnucováním anglických
řádů feudálních na místo dosavadních patriarchálních poměrů klá
nových. Bezohledná kolonisace, systematicky zavedená zvláště
v kraji ulsterském, zatlačovala domácí živel keltický do neúrod
ných krajin nebo jej zotročovala cizím lordům, vsunuvším se na
místo klánových náčelníků. O Anglii hrabě Strafford domníval se,
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že pomocí soudních nálezů bude lze zavésti tam další nové dávky
na vojsko a učiniti tak parlament úplně bezvýznamným. Spojencem
koruny měla býti především anglikánská církev, vedená arcibisku
pem Laudem, zavádějícím slavnostní liturgii a zostřujícím stihání
všech dissenterů puritánských prostředkem t. zv. vysoké kormmisse
církevní. Ale přes to šířil se presbyterianism v říši a unikal na
mnoze před útiskem za oceán.

Tehdy Anglie měla již některé pevné osady v Americe Severní.
Nezdar soukromých pokusů koloniálních za Alžběty vedl k tomu,
že věc přešla na privilegované společnosti, vládnoucí většími pro
středky. Roku 1606 Jakub I. udělil dvojímu družstvu obchodníků
londýnských a plymouthských rozsáhlé výsady k osazení východního
pobřeží Nového Světa mezi 34 a 45“ sev. šířky. Pouze londýnská
společnost, obravší si jižní část velkého territoria, věnovala pokusu
větší úsilí a založila roku 1607 Jamestown, kolem něhož po těžkých
začátcích zvolna vyrostla kolonie, nazvaná na památku Raleghova
pokusu irgintí. Nedostatek drahých kovů a jiných pramenů ry
chlého zisku způsobil, že zemědělství a hlavně pěstování tabáku
stalo se hospodářským podkladem osady. Zavedení černých otroků
způsobilo, že plantážníciví ve velkém zatlačovalo rychle drobné
statky svobodných sedláků bílých, ale rozdil proti španělským osa
dám zůstal značný, hlavně proto, že britští vystěhovalci přinesli
s sebou potřebu a schopnost samosprávy. Již roku I619 Virginie
měla ústavu, podle níž vedení veřejných věcí připadalo voleným
zástupcům kolonistů (assembly) spolu s vládní radou (council) a
s guvernérem, jmenovaným od londýnské společnosti a po jejím

zrušení roku 1623 od krále dosazovaným. Vedle korunníkolonie
virginskéroku 1633 vznikla v severním sousedství jiná, zvaná na
počestmanželkykrálovyMarydand.T Tobyla osadavlastnická(pro
prietary), neboť práva královská v ní dostal od Karla I. katolický,
lord Baltimore, který chtěl svým souvěrcům v Novém Světě zjed
nati svobodný život.

Druhá privilegovaná společnost osadní, plymouthská, obravší
si severní oblast t. zv. Nové Anglie, pečovala méně o získání pevné
půdy v Novém Světě a obmezovala se raději na rybolov v soused
ních vodách. Počátky britických osad v oblasti její vyšly ze samo
statné činnosti hloučků puritánských vystěhovalců, kteří hledali
za mořem útulek před pronásledováním. Tito »poutničtí otcové«
založili roku 1620 Nový Plymouth a úspěch jejich způsobil, že

11*



164

v presbvteriánských kruzích anglických roku 1629 vznikla nová
společnost, která získala právo kolonisace v zátoce Massachusetts
á založila roku 1630 Boston. Náboženská emigrace z Anglie dala
pak základ jiným osadám novoanglickým, jako byly Connecticut,
Rhode Island, New Hampshire a Maine. V této severní skupině,
oddělené od Marylandu a Virginie osadami Nizozemců, zatim na
Hudsonu se usadivších, přísná theokracie presbyteriánská spojila se
s duchem anglické samosprávy a s tuhou, rolnickou pracovitosti.
Klima nedovolovalo život lehký a puritanism ani mu nepřál:
v osadách těch záhy důraz byl kladen na školství. roku 1638

>
vznikla vysoká škola harwardská u Bostonu. Poměr k materské
zemnibyl zaručen ústavní listinou (charter) a kolonie uzavřely
mimo to proti nebezpečí stále hrozícímu od bojovných kmenů indi
ánských jakousi volnou federaci obrannou.

Tak Anglie za doby Karla I. nabývala prvních osad zámoř
ských, rozsahem a bohatstvím nerovných španělským, ale pevně
zakotvených v cizím kraji. Věc povzbuzovala maritsmní rozvoj
Anglie, který vzrůstal zároveň také tím, že smlouvy se Španělskem
a s papežem anglické plavbě otevřely moře Středozemní. Roku
1636 učiněn byl pokus, vytlačiti hollandská loďstva rybářská z vod
britských a povznésti také tento odbor národní činnosti. Východo
indická společnost anglická, zatlačená od Hollanďanů násilně ze
souostroví malajského, rozšiřovala své faktorie hlavně v Přední
Indii, kde opanovala roku 1639 Madras. Ale veškeré otázky hospo
dářské brzy ustoupily úplně do pozadí před velkým konfliktem
mezi národem anglickým a Karlem I.

První popud k němu vyšel ze Skotska, kde se většina národa
vzbouřila proti královským pokusům o zavedení anglické liturgie
a uzavřela na obranu presbyteriánských řádů církevně-stavovský
spolek ozbrojený (covenant). Chtěje nabýti válečných prostředků
Karel I. po desetileté vládě samostatné roku 1640 svolal v Anglii
nový parlament. Naraziv však na starého a sesileného duchaoppo
sice puritánské, rozpustil sněmovnu sotva svolanou. Než pokroky
Škotů přinutily ho v krátce k novému svolání zástupců stavovských.
Přišla doba »dlouhého parlamentu«, který se měl státi králi osud
ným.

V dolní sněmovně vládla opposice, získavší veřejné mínění
užitím skoro všech agitačních prostředků, veřejných schůzí i tisku,
pod vedením odhodlaných mužů, jako byl řečník John Pym. Užíva
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jic tísně královy, přivedla na popraviště jeho přední rádce, Straf
forda i Lauda, zrušila nezákonné daně a chystala se uvésti svste
matickv korunu v závislost právem. určovati královy ministry a
kontrolovati státní výdaje. Po některé době ústupnosti Karel [.
vzchopil se opět k úsilovnému obhájení své moci, ale parlament ne
váhal rovněž užíti zbraně k uhájení svých nároků a uzavřel podle
škotského vzoru slavnostní spolek protikrálovský.

Roku 1642 země se rozdělila na dva nepřátelské tábory;
západ a sever s Irskemstály při králi, Londýn a východní hrab
ství poskytly parlamentu prostředků k boji, v němž Škotové se
účastnili na obojí straně. Válka skončila se roku 1645 porážkou
a zajetim královým. Nový duch puritánský vítězil a měnil národní
život; divadla v Londýně byla zavřena, veškeren přepych ustupo
val vážné nábožnosti. Vítězný parlament žádal zavedení presbyteri
ánské církve a zaručení svých politických práv; k provedení této
věci chtěl zachovati vojenskou moc v nejbližších létech pod svým
dozorem. Král váhal, doufaje, že získá roztržkou mezi parlamen
tem a jeho armádou.

Ve vítězném vojsku totiž zavládla radikální strana indepen
dentů, zavrhující řády církevní a naplněná ráznějším odporem proti
monarchii nežli parlament, většinou presbyteriánský. V čele drsných
pluků, jichž zákoníkem se stala bible, nabyl hlavní váhy generál
Oliwer Cromavell, mezi ním a sněmovnou pak vznikly spory. Uží
vaje poměrů těch Karel I. unikl na ostrov Wight a jeho přívrženci
počali boj znova, avšak beze zdaru; porážka jejich ještě sesilila
význam independentské armády a král, znova zajatý, roku 1648
bvl přiveden do Londýna. Tehdy Cromwell vyloučiv mírnější členy
vynutil na »kusém parlamentu«,že postavil krále před soud a svolil
k jeho popravení v lednu 1649. S králem padla sněmovna lordů
i monarchie, Anglie přeměněna v republiku, v niž vládl parlament
a vojsko.



ČÁST ŠESTÁ.

Počátky merkantilismu.
V době války třicetileté ochabl značně zájem pro náboženské

spory a jiná hlediska opanovala znenáhla evropské dějinv. Nové
pokroky exaktních věd obnovily přes odpor církví racio
nalistickou náladu vyšší společnosti západoevropské, zájmy hmotné
vstoupily do popředí veřejného života. Utužení státních útvarů.
zastavené poněkud reformací, která bez ohledu na národnost rozdě
lila Evropu na veliké tábory náboženskéa sílila namnoze stavovský
odpor, počalo znova postupovati, zvláště tam, kde se panovník stal
hlavní osou národního života.

Význačným výrazem změněných poměrů se stal merkantihsm.
Merkantilism byl především novým způsobem nazírání na stát jako
na jednotný organism hospodářský, scelený silnou ústřední mocí a
přesně oddělený od sousedního světa hranicemi celními. Merkan
tilistický stát brání se soustavně každé závislosti na cizině. V Cir
kevním ohledu snaží se obmeziti vliv universální hierarchie na míru
nejmenší, v hospodářském chce získati plnou autarkii vzrůstem a
všestrannosti vlastní výroby, nabýváním kolonií a ochranářstvím.
Při tom nevzdává se však snahy, aby sám prostředkem zvýšeného
vývozu ssál z ostatního světa bohatství a hlavně drahé kovy,které
se stávaly hlavní zárukou moci a vojenských úspěchů. Uvědomělá
rivalita hospodářská zostřila tak bezohledný zápas států mezi sebou.

Nové směry vystoupilv nejjasněji ve Francit, jsouce tu pod
porovány přirozenou soustředěností zeměpisnou a národní. Dosáhši
plného vítězství nad světovými plány Habsburků, říše francouzská
přestává býti ochranou rovnováhy evropské a stává se ji hlavním
nebezpečím, zneužívajíc svépřevahy k tomu, aby si zajistila trvalou
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hegemonn v křesťanstvu. Ludvík XIV. převzal úkol Filipa II. jako
hlavní odpůrce reformace ve vlastní zemi 1 v sousedství. V pro
grammu merkantilním nabyl nové, nebezpečné zbraně k dosažení
velkých cílů. Také kulturní vliv Francie vítězil v Evropě a francouz
ská světovláda hrozila vážně, když rod Bourbonů měl spojiti vlastní
soustředěnou moc s ohromným rozsahem španělské říše.

Proti. imperialismu Ludvika XIV. ozval se však všeobecný
odpor. Právě jeho brutální důraz na právo meče a jeho neobmezené
nárokvsesilily potřebu mezinárodních řádů pro spolužití evropských
států a požadavek jejich vzájemné rovnováhy. Hlavně císař hájil
proti králi francouzskému. jak ohroženého prvenství své důstojnosti,
tak i zájmů svého rodu velmi vytrvale, ač byl současně zabaven
neustálým bojem proti Turkům. Námořní státy, Hollandsko 1
Angle. ohrožené Francii v ohledu hospodářském, náboženském 1
politickém, postavily se rovněž s plnou mocí do boje, zvláště když
byly spojeny pod vedením Viléma Oranžského. Tento uvědomělý
odpůrce francouzské rozpínavosti dovedl proti Ludvíkovi XIV. spo
jiti skoro celou Evropu a přispěl nejvíce k tomu, že se dlouhé zá
pasy skončily vítězstvím rovnováhy evropské. Idey merkantilismu
přešly však s neztenčenou silou ještě do následující doby dějin.

Vědecké pokroky 16. a 17. věku.

Humanistická snaha po dokonalém proniknutí klassického sta
rověku zůstala také v době reformace základem vyššího vzdělání.
Ještě na počátku 17. věku učení polyhistorové, ovládající všestranně
celý obor antických starožitností, měli první úlohu ve vědeckém
světě; tak Francouzové Scaliger, Casaubonus a Salmasius, nebo
Nizozemci Lipsius a Vossius, Angličan Bentley. Humanism působil
stále mocněji na literatury národní, sesiluje v nich především péči
o přesnost výrazu a krásu slohovou. Avšak: jeho původní útočnost
značně ochabla. Zjevy, jako byl pařížský mathematik Pierre de -la
Rameé (Ramus), přívrženec Platonův, bojující až do své násilné
smrti v noci Bartolomějské neúnavně proti scholastice, staly se říd
kými. Vliv církevní, sestlený reformaci, osvěžil na katolických 1 na
protestantských universitách autoritu Aristotelovu i jeho scholasti
ckých vykladačů a nepřestal vědomě hájiti světového názoru středo
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věkého. Humanisté byli nuceni bráti ohled na moc církevní a proná
šeti nové názory s větší opatrnosti.

Znamením změněného ovzduší bvlo přijetí. jakého se dostalo
největšímu objevu tehdejšího hvězdářství. V době předchozí kardi
nál Mikuláš Kues (Cusanus $ 1464) a Lionardo da Vinci vyslovo
vali bez obalu svou pochybnost o geocentrickém názoru světovém.
V první polovici 16. věku Mikuláš Koperník, kanovník frauenbur
ský, rodilý z Toruně, dospěl ve stopách řeckých filosofů k určitému
poznání, že země a jiná tělesa nebeská se točí kolem slunce. Sou
stavnou praci třicíti let, která ho přivedla také k úplnému přepra
cování dosavadních tabulek astronomických, dokázal svůj objev a
uveřejnil krátce před smrtí roku 1543 ve spise »De revolutionibus
orbium coelestium«. Protestantský theolog Osiander, obstarávaje
tisk spisu v Norimberce, předeslal mu však opatrnou předmluvu,
kde vyhlašoval nový názor jen za duchaplnou smyšlenku, která ne
žádá naprosté víry. Opravdu velký objev byl přijat jako umělá
hříčka vědecká, které Luther i Melanchton se posmívali o závod
se scholastiky katolickými ; nenabyla hned rozhodných obhájců, jaké
humanism dříve poskytoval všem novým myšlenkám.

Větší pozornost nežli klidné a vědecké dedukce Kopernikovy
budily tehdy různé fantastické pokusy, směřující k poznání a ovlád
nutí fajemných sil přírodních. Proti starší nauce o čtyřech živlech
základních vitězilo novoplatonské učení, oživující celý svět nadpři
rozenými silami duchů, a s ním kabalistická pověra. Zvláště v Ně
mecku potulní dobrodruzi lékařští, jako Agrippa z Nettesheimu
nebo nadaný Theofrast Bombastus Paracelsus a vynikající vlašský
mathematik Jeronym Cardanus, hlásali vášnivě a často dryáčnicky
přírodní magii a nové nauky o základních substancích. Za nimi šel
celý roj alchymistů a astrologů, vydržovaných od velmožů a panov
níků, libujících si v horoskopech a čarovných laboratořích. Spekulace
ty vnikaly také do širokých vrstev lidu a budice tu pověsti o zázrač
ném doktoru Janovi Faustovi (7 1540), mísily se s mystickým hlou
báním náboženským ve filosofii německého obuvníka Jakuba Bohme
(T 1624). Ale pověrčivý shon měl přece značný význam pro vědu.
Pokusy alchymistů vedly k četným poznatkům přírodovědeckým
a budily zájem pro zjevy světa zevnějšího.

Zámořské plavby a styk s cizím podnebím působily rovněž na
rozmnožení positivních vědomostí. Panovníci počinali zakládati
sbírky kuriosit z cizí zvířeny a flory, vznikaly první botanické za
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hrady (v Pavii 1325, v Pise 1344, v Paříží 1597). v nichž se pěsto
valy indické a americké rostliny a odkud se rozšířily zvláště pome
rančovník, akát a kukuřice v jižní Evropě. Popisy rostlin byly
shrnovány ve velkých /crbářích, jako bvl rostlinář Vlacha Mattio
liho, zpracovaný po česku od Tadeáše Hájka, lékaře Rudolfa II.
Farmakologie vznikala a zároveň první pokusy o vědeckou svste
misaci přírodního světa, jako byly práce curvšského učence Konrada
Gesnera. Také poznání lidského těla pokračovalo v kruzích lékař
ských. Nizozemec Ondřej Vesalius (T 1564) založil novou ana
tomu, ač církevní kruhy mu značně znesnadňovaly užívání mrtvol
k sekci; Španěl Michal Servet, upálený roku 1553 v Ženevě, objevil
malý oběh krve, Francouz Ambroise Paré naučil léčiti střelné rány,
dotud železem vypalované.Počtářstčí a geometric pokročily již dále
nežli byl došel antický svět, a sama církev katolická vvhověla nové
mu duchu počtářské exaktnosti opravou kalendáře, provedenou roku
1583 papežem Řehořem XIII. (kalendář gregoriánský).

Zvýšený zájem o přírodu vzbudil u mnohých, zvláště vlašských
myslitelů pokusy, © sestrojení nového, uceleného názoru na svět
hmotný. Mužové, jako Bernardo Telesio a Tomáš Campanella, sna
žili se vysvětlovati dění světové jednotně působností velkých prin
cipů tepla a chladu, sympatie a odporu; různé systémy řecké filo
sofie byly jimi obnoveny. Všechny předstihl Giordano Bruno, muž
životem divoce zmítaný, který studiem antikv a Koperníkových
myšlenek přiveden byl k přesvědčení o nekonečnosti světů a posta
vil se směle proti středověkému pojetí uzavřené sféry světové, kte
rého sám Koperník se ještě přidržoval. Jeho vývody, vyslovované
v polobásnických spisech, vzbudily pozornost inkvisice, která trpěla
sice nové názory jako učené domněnky, přednášené po latině v
úzkém kruhu učenců, ale byla odhodlána brániti jejich popularisaci.
Bruno byl roku 1600 v Římě upálen a s kazatelen počal boj proti
objevu Koperníkovu, který odnímal zemi ústřední postavení ve světě
a mohl otřásti věrou ve výlučnou péči boží o lidstvo. Roku 1616
spis Kopernikův přišel na index.

Než proud nového poznání nedal se již zadržeti. Tycho de

Brahe, slavný hvězdář dánský, povolaný ke dvoru Rudolfa II., přijal
nauku o pohybu oběžnic kolem slunce, snaže se ostatně zachrániti
aspoň zemi nepohnutost. Jeho práce a zdokonalené přístroje podpo
rovaly však pokrok další a mladší vrstevník, Jan Kepler ($+1630),
hájil již rozhodně pohybu země a dal astronomii nový základ řadou



170

zákonů o clliptických drahách nebeských těles. Nejvíce však geniální
Toskánec Galileo Galilei (T 1642) přispěl k porážce starých názorů.

Podle neurčitých zpráv o podobném vvnálezu v současném Hol
landsku Galilei sestrojil roku 1609 teleskop, otevřel jim nebe přes
nějšímu pozorování a umožnil nové důkazy pro názor heliocentrický.
Geniální všestrannost renaissance obnovila se v toskánském hvé
zdáři. který, vedle rozličných vvnálezů technických, novou naukou
o pádu těles založil zědeckou mechaniku na přirozeném pohybu při
močarém. Nepodléhaje již fantastice astrologické, Galilei snažil se
rozšířiti své poznatky v širokém kruhu vzdělanců vlašskými dialogy,
vydanými roku 1632. Věc způsobila zakročení římské inkvisice,
učenci již dříve nepřející. Inkvisice donutila roku 1633 Galilea
k odvolání a podrobila zvláštnímu dozoru pozdější činnost stárnou
cího muže.

Než potřeba nového názoru kosnnckého rozmohla se tou měrou,
že nebylo Ize středověkého učení přes veškeré úsilí církevní udržeti,
tim spíše, že po reformačním vzplanutí náboženského zájmu a vášní
konfessionálních lhostejnost k otázkám víry opět se počala hlásiti.
Zvláště ve Francii. kde se na sklonku občanských bojů ve vyšších
třídách rozmohl skeptický individualism a nalézal vynikajícího ob
hájce v slavném spisovateli Montaignoví (T 1599), který ve svých
»Essays« učinil vlastní nitro a nálady předmětem nepředpojatých
filosofických úvah. Zcela materialistický názor světový, založený na
řeckém atomismu a nové vědě mechanické pronášel Pierre Gassendi
(+ 1655), uznávající sice z opatrnosti Boha, ale Boha postaveného
úplně mimo svět hmotný.

Pro všeobecný vývoj vědy důležitějším stal se však jiný Fran
couz, René Descartes (+ 1650), muž všestrannosti příbuzný Gali
leovi, zakladatel analytické geometrie. Descartes se snažil sestrojit
názor světový pomocí nové methody přesné dedukce mathematickébezoporyozjevenoupravdua statéautority.Vycházejeodpochybo
vání o všem, co nebylo lze zřejmě dokázati, Descartes došel k tvr
zení, že myslícímu duchu věcí zcela zajištěnou jest pouze vlastní
existence (cogito, ergo sum). Na základě tom rozlišil ostře subjek
tivní svět myšlenek a objektivní svět hmotný; jejich nevysvětlitelné
spojení, tvořící jádro života, svěřil Bohu, snaže se tak smířiti vědu
s vírou. Ale jeho Bůh bvl již pouhým postulátem vědeckým, a na
prostá důvěra v učení církve nemohla obstáti vedle ostré kritiky roz
umové.



171

Proto Descartovo učení (cartesianism) a nová methoda ra
cionalistická byly odsouzeny církví katolickou a stihány zvláště
od jezovitů, ovládajících školství. Zmocňovaly se však přes to ne
odolatelně myslí vzdělanců a byly sesilovány hlavně v protestant
ských zemích podobnými směry. Tak v Hollandsku Žid Barirch
Spinoza (+ 1677) spojil světy ducha a hmoty jednotným učením
pantheistickým, kdežto v Anglii působili mocně mužové, jako Francis
Bacon Werulamský (+ 1026), žádající reformy celého vědění pro
středkem sudukce a experimentu, nebo John Locke (T 1704). který
založil novou psychologii tvrzením, že jen smyslová poznání. a ni
koliv domnělé pojmy vrozené, jsou podkladem vší činnosti duševní.

Také v odborných vědách jiných směr přesně rosumový nabý
val vrchu. Ve filologii a v dějepisectví jevila se nedůvěra k dosa
vadním tradicím a počínala přísnější kritika pramenů. V právnictví
byl sesílen důraz kladený naprávo přirozené, zvláště působením
zakladatelů nového práva mezinárodního, Hollanďana Hugona Gro
ta a Němce Samuela Pufendorfa.

Tak scholastika ustupovalastále více do pozadí před novými
proudy myšlenkovými. Ovšem ani tehdy uniecrsity nestaly se ještě
střediskem pokrokové vědy. V zemích katolických byly namnoze
v rukou konservativních jezovitů, v krajích protestantských zůstaly
uzavřenými tělesy, jejichž sbory. professorské- doplňovaly se úzko
prsou kooptací a svým zpátečnictvím závodily se surovou nevázaností
studentstva. Než nová věda nalezla střediska vlastní v učených Spo
lečnostech a oporu ve vládách, poznávajících, že opravdové vědění
jest mocí. Společnosti, věnující se exaktnímu badání, počaly se nej
prve tvořiti v Italii; tak florencká » Academia del Cimento«, zalo
žená vévodou toskánským roku 1657. Opravdový rozvoj jim po
skytly teprve velké státy evropské, když přední duchové, zvláště
všestranný Komenský, rozšířili poznání o nutnosti nové organisace
vědecké práce.

Roku 1662 vznikla v Londýně »Royal Soctety« a roku 1666
v. Paříži »Academie des Sciences«; později akademie Berlínská,
založená roku 1700. Státní správy chtěly zužitkovati nové vědění
pro své účely, hlavně pro plavbu, výkony technické a kartografické;
proto poskytovaly soukromým kroužkům učenců hmotné i mravní
podpory. Ve velkých státních observcatoříchastronomie nachází nový
domov. Pařížská hvězdárna, zařízená roku 1667 Vlachem Janem
Cassinim, objevitelem slunečních skvrn a podstaty vlasatic, hostila
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Huvgens (T 1095). zakladatel theoretické optiky, objevitel pohybů
odstředivých, vynálezce kvvadlových hodin a jiných přístrojů přes
ného měření. nebo Dán Olaf Romer, který změřil první rvchlost
světla. S ní závedilo od roku 1676 observatorium v Greenzochu
u Londýna, z něhož vyšly první soustavné katalogy hvězd. Pařiž
ská učená společnost podnikla roku 1671 první měření zemského
meridiánu, geodesie rozvíjela se vynálezem triangulace od Nizo
zemce Snellia, námořní mapy, vydávané již na sklonku 16. věku od
Gerarda Aferkatora, počaly nabývati vědecké přesnosti.

Založení prvních učených časopisů (Journal des Savants od
roku 1665) umožnilo soustavné publikování nových výzkumů, uží
vání národního jazyka pro vědecké spisy vytrhlo vědu z dosavadní
isolace v kruhu odborníků a vzbuzovalo zájem pro nové názory,
zvláště ve vyšších vrstvách společnosti, podporujíc všude smysl pro
přesnost a samostatné myšlení. Vědy exaktní odloučily se od huma
nistických, na místo širokého polyhistorství nastupovala rostoucí
specialisace.

Plavci vzdělaní počínají soustavněji pozorovati přírodní zjevy
dalekých krajů a podávají o nich důkladné zprávy ; tak jeden z prv
ních Angličan William Dampier, který na sklonku 17. stoleti pro
zkoumal moře australské. Sbírky rarit měnily se na musea přírod
mická, v botanických zahradách počalo se chovati také cizí tvorstvo
(pařížský Jardin de Plantes, založený Ludvíkem XIV.), kterému
vůbec věnována systematická píle. Tak poznal tehdy první Nizo
zemec Swammerdam transformace hmyzu. Anatomie lidská a fy
stologie pokročily především objevem velkého oběhu krve. učině
ným od Angličana Williama Harveye roku 1628; Vlach Borelli
prozkoumal mechanism lidské kostry a svalových pohybů. Sestro
jení mikroskopu vedlo k poznání krevních tělísek; vědecká medi
cina osvobozovala se zvolna z pout spisů Hippokratových a Gale
nových. V praxi ovšem pokroky ujímaly sé jen zvolna a staré fel
čarství zachovalo dlouho svá práva. Vědeckou chemii Angličan
Robert Boyle ($ 1691) založil poznáním mnohosti prvků a plynové
expanse, důrazem na synthesu a analysi. Fantastika alchymistická
počala klesati v zapomenutí. Experimentální fysika měla dobu nej
větších objevů; Toricelli sestrojil roku 1643 tlakoměr, Gueřicke
roku 1654 vývěvu, francouzský hugenott Papin pokoušel se roku
1707 v Anglii o první užití parnísíly k účelům hornickým.
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Základní vědou v 17. věku zůstávala však stále mathematická
Ívsika, která měla přinésti jednotný názor o celém mechanismu
sečtovém. IKvetly theorie atonustické, jež chtěly vysvětliti veškeré
zjevy a sily hmotné zákonitým spojením a vzájemným tlakem nej
menších tělísek základních. Složitou theorii o světové harmonii

a základních oživených jednotkách (monády) podal Němec Gott
fried Leibniz (+ 1716), poslední geniální polyhistor, vynikající
stejně v exaktních jako v duchovních vědách, vlastní zakladatel
Berlinské akademie, který jsa doma v celém učeném světě, měl
velké plány universální společnosti vědecké, chtěl vědou překle
nouti konfessionální rozpory a spojiti křesťanské církve opět v jed
notu. Více nežli jeho theorie k ucelení kosmického názoru přispěl
objev všeobecného zákona gravitace. Angličan Isaak Newton
(T 1727) prohlásil jej světu ve spise, vydaném roku 1687. Tim
byla mechanická zákonitost všech zjevů zajištěna a dostatečná ná
hrada poskytnuta za starý názor aristotelovský, kterého již ant cír
kev na dlouho nemohla hájiti.

Církevní poměry v 17. století.

Po velikých bojích náboženských zájem o otázky církevní počal
rychle ochabovati a s ním moc duchovenstva. Při uzavírání míru
vestfalského a pyrenejského papežská diplomacie neměla již žád
ného vlivu na rozhodnutí nejdůležitější. Příčinou změny té nebylo
jen obnovení racionalistické nálady ve vyšší společnosti, nýbrž také
zřejmé poklesnutí katolické i protestantské hierarchie.

V průběhu I7. století církevní horlivost Říma ochabovala. Pa
pežský dvůr již za Urbana VIII. (1625—1644) ztrácel zájem na
zaalpských zápasech a soustředil se hlavně na vlašské otázky. Ne
potism a klidné požitkářství bylo mu znova vyčítáno. Takéřád]jezo
vilský oddal se touze po bohatství a moci, pustil se dopodniků ob
chodnícha (průmyslových, ztráceje starši, velká hlediska církevní
i naprostou.oddanostk papežství. Jeho učebná methoda sestárla
a kolleje nedovedly již dokonale podmaňovati mysli svých žáků,
ústřední moc generálova byla otřesena vnitřními spory. Vliv řádu
v katolických zemích opíral se již více o zevní moc nežli o skutečnou
vládu nad duchem vyšší společnosti. Příliš volná zpovědní kasui
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stika a morálka jeho narážela na odpor kruhů, kterým náboženství
nebylo pouze věcí zevnější.

Ve Francii. kde v kruzích duchovenstva vůbec nepřestaly vy
stupovati jemné a lidumilné zjevy jako František Saleský a Vin
cenc de Paula, zakladatelé milosrdných řádů, byli to především
jansemsté, skupina vzdělanců, nespokojených s opětným poklesá
ním čistě náboženského zájmu v katolicismu, která čerpala své
ideály hlavně z bohoslovného spisu »Augustinus«, napsaného od
Yperského biskupa Cornelia Jansenia (7 16038)a vydaného teprve
po smrti autorově roku 1640.

Tansenisté v Paříži byli hlavně soustředění kolem kláštera Port
Royal, kladli důraz na citové prohloubení zbožnosti a na moc mi
losti boží, která jediné umožňuje lidskému srdci pravou vroucnost
křesťanskou. Bojujíce proti prázdnému formalismu v církvi, střetli
se s řádem jezovitským v tuhém sporu literárním, v němž vynikl
zvláště duchaplný mathematik Blaise Pascal (i 1662), jak říznou
satirou protijezovitských »Lettres Provincialese«, tak opravdovouhlubokostínáboženských»Pensées«.© ŘádLoyolův,podporovaný
universitou i vládou, vymohl sice, že církev zatratila jansenism,
ale sympatie mnohých vzdělanců zůstaly při odsouzených á odci
zily se Římu, proti němuž také národní sebevědomí gallikánského
duchovenstva znovu se stavělo.

I v jiných zemích katolických směr jansenistů měl jednotlivé
přívržence ; takovým byl v Čechách hrabě František Antonín Špork,
který názory své rozšiřoval prostředkem nábožných knížeček, ti
štěných na zámku v Lysé. Ve Španělích ukázala se současně po
dobná skupina t. zv. guietistů, kteří obnovovali starší směry mysti
cké a byli pronásledováni. Potlačujíc tato hlubší hnutí, církev ka
tolická poklesala na pouhou organisaci zevní a podporovala šíření
proudů, kladoucich výhradný důraz na rozum a hotových k napro
sté snášenlivosti vzájemné v otázkách věroučných, jakou někteří
současní filosofové, zvláště Komenský a Spinoza, horlivě doporu
čovali. 7 mě

Podobné poměry zavládly také v církvích luterských. Sucho
parný dogmatism hašteřivých kazatelů vzbudil v Německu hnutí
ptetistické, které bylo citovou reakcí proti úzkoprsému lpění na
formulích věroučných a chtělo naplniti křesťanský život činnou lá
skou. Původcem jeho byl Elsassan Filip Spener (T 1705), který
přes odpor orthodoxního.luterství zakládal četné soukromé kroužky
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svých stoupenců (collegia pietatis), a byv ze Saska vypuzen. pů
sobil se svým hlavním žákem Augustem Frankem v Tale. kde
braniborský kurfirst roku 1694 zřídil novou universitu. Piectisté
štříli čtení bible a kladli důraz na humanitu, zřizujíce dobročinné
ústavy: rovněž dbali o výchovu mládeže. Jimi nižší školství v ze
mích braniborských vzrostlo rychleji nežli kde jinde.

Působení to shodovalo se v mnohém s ideály Jana Amosa Ko

měnského(Ť s který na svétrudné pouti cizinou marně bvlhledal příznivou půduk uskutečnění nových zásad výchovy na zá
kladě řeči mateřské a skutečného názoru. Zbvtky jeho roztroušené
Jednoty bratrské splynuly později s pietismem, když hrabě Ludzík
Zinzendorf založil roku 1737 církev Ochranovskou (Herrnhut
skou). Tehdy pietism z velké části však již ztrácel původní silu
a stával se výlučnou sektou pobožnůstkářskou.

Tak vliv velkých útvarů církevních na duševní život evropský
zmenšoval se, zatím co současně jejich zevnější moc byla uchvaco
vána světským: vládami. Snaha novodobého státu po všestranném
ovládnutí poddaných vzrůstala tím rychleji, čím více do pozadí ustu
povaly zájmy konfessionální, dělicí dotud celou Evropu na velké tá
bory mezinárodní. Postupující absolutism státní správy nezastavil se
před církevními otázkami. Nejrozhodnějším mluvčím jeho byl an
glický filosof Tomáš Hobbes (% 1679), který přisuzoval na základě

přirozenéhoTpráva vládnoucí moci ve státu úplnou všemohoucnost
nadtělem i duší poddaných a podroboval náboženství naprosto stát
nímu hledisku. Podobné názory stávaly se pak ideálem mnohých
panovníků katolických, kteří přes protesty papežských kanonistů
snažili se obmeziti vliv Říma na duchovenstvo svých říší pokud
možno nejvíce a ponechávali papežovi svobodné rozhodování jen
ve věcech dogmatických. Za změněných těch poměrů náboženská
hlediska ztrácela vedoucí úlohu v dějinách a na jejich místo na
stoupily skoro výhradně politické a hospodářské zájmy jednotlivých
států. Společné svazky vzdělané Evropy ještě více nežli před tím
byly. rozpoutány vzáiemnou rivalitou národů.

Rozkvět republiky nizozemské.

Nizozemský odboj proti Španělům zničil hospodářský význam
Flander a Brabantu, povznesl však severní provincie k neočeká
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vanémurozkvětuobchodnímu.© RepublikaSpojenýchstátůnizo
zemských stala se v 17. stoleti přední maritonní mocností evrop
skou a střediskem rozličných obchodních drah. Především záchovala
rybolov ve vodách sousedních. Prostředkem větších lodi rvbář
ských (Buizen) a dokonalejších siti Hollanďané ovládali lov sleďů
a pronikali záhy až na Špicberky za velrybou a tuleněm, uživajíce
zprvu služeb zkušených harpunářů baskických. V letech 1614—1645
celrybářstcí bylo monopolem zvláštní společnosti, později volnou
živnosti.

Arktická plavba přivedla Hollanďany do Archandělska. kde
za vlády Alexeje Michailoviče (1645—1676) počali vytlačovati An
gličanv z ruského obchodu. Důležitým cílem jejich plavby zůstalo
však Gdaňsko a jiné přístavy baltické, odkud vozili obilí, konopí,
dehet, dříví a jiné suroviny, dovážejíce tam zboží teplejších pásem
a výrobky průmyslové. Polské obilí šlo pak z Hollandska dále do
zemí jihoevropských, usnadňujíc Nizozemcům vnikání do moře
Středozemského, kde Livorno a Smyrna byly jejich hlavními při
stavy. Četná obec španělských a portugalských židů, usazených
v Amsterdamě, podporovala zvláště rozvoj této levantské plavby;
vysoké plachetnice hollandské zastinily rychle francouzské a špa
nělské galéry v Středozemním moři.

Zvláště pro severoevropský obchod Nizozemci potřebovali
stále zboží koloniálního, boj s Filipem II. odňal jim však přístup
na trh v Lissabonu. Proto byli již na sklonku 16. věku nuceni ne
dbati portugalského monopolu plavby do Indie Východní a hle
dati samostatný styk obchodní s asijským východem. Po některých
marných pokusech o novou, severní cestu do Indie, Cornelius
Houtmann podnikl roku 1595 první úspěšnou plavbu obchodní ve
stopách Portugalců a záhy vzniklo několik společností k témuž
účelu. Portugalci nedovedli tomu zabrániti a trh amsterdamský
byl rychlezaplaven indickýmzbožím. Vzájemná konkurrence sou
kromých společnosti způsobilavšavšak povážlivé klesnutí cen koření
a proto vláda nizozemská na podnět velkého pensionáře Barnevelta
provedla roku 1602 jejich fusi v jedinou privilegovanou kompagnti
východoindickou, se základním kapitálem 6'/, millionu zlatých, zí
skaným akciovými podíly po 3000 zlatých.

Společnost, rozdělená podle provincií na komory a řízená více
členným direktoriem, měla výhradný monopol indického obchodu
s právem, zřizovati pevnosti v cízím kraji a uzavírati ve jménu re
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publiky smlouvy s asijskými sultány. Roku 1603 dobyla Amboiny,
Jandy a Tidoru, vypudila Portugalce z oblasti ostrovů moluckých,

štřila později své panství v okolních krajích. Hlavním střediskem
jejím stala se Jača s městem Batagií, odkud Hollanďané snažili se
opanovati veškeru plavbu v souostroví sundském a potlačovaliskrvavoubezohlednostitakéanglickoukonkurrenci.© Roku1640
dobvli Malakky, později celého Ceylonu, usadili se na pobřeží Koro
mandelském v Nagapatamu a obmezili portugalské panství kolonií
ální na města Diu a Goa.

Držení Makkaa a vliv missionářů zachoval sice Portugalcům
ještě na některý čas přímý obchodní stvk s Čínou, ale vítězné vpády

mandžujské, jež daly Číně novou dynastii, obmezily rychle tyto vý
hody a uzavřely velkou říši Evropanům skoro úplně."Tehdy přešel
vývoz čaje, porculánu, hedvábí a jiných čínských zvláštností do
rukou Nizozemců, kteří přijímali zboží v Batavii od čínských a ma
lajských plavců, snažíce se také s Japanem udržeti obchodní styky.

V Japanu v první polovici 17. věku došlo rovněž ke krvavé
reakci proti evropskému vlivu, když portugalští a španělští mniši
se počali mísiti do vnitřních poměrů a podporovali jednotlivé len
níky proti moci ústřední. Také obchod s Evropany byl skoro úplně

přerušen a pouze Hollanďané, náboženské propagandy úplně se vzdá
vající, zachovali možnost občasného styku s přístavy japonskými,
ale za těžkých a pokořujícícl podmínek. Hlavním předmětem vý
vozu z ostrovní říše byla měď; hollandská kompagnie obsadila
k vůli plavbám do Japanu také část Formosy.

V koloniální politice Hollanďané řídili se naprostou bezolhled
ností kupeckého zájmu. Veškera plavba byla v dosahu jejich pev
nosti, hlavně v souostroví malajském, přísně regulována; Čínští
a domorodí obchodníci byli nuceni, kupovati si pasy od guvernérů
hollandských. Ve spolku s ceylonským sultánem kompagnie prová
děla soustavný hon na cizí lodi, jehož výnos ještě na sklonku 17.
věku dosahoval výše 8 millionů zlatých. Na ostrovech přinutila
domácí obyvatelstvo k vysokým dávkám a robotám v plantážích.
Aby vyloučila veškeru konkurrenci, obmezila pěstování hřebíčku,
muškátu a jiného koření na Amboinu a Bandu; kořenářské kultury
na ostatních ostrovech byly zničeny za nepatrnou náhradu vládnoucí
třídě. Došlo i k pokusům, nahraditi slabé obyvatelstvo domorodé
africkými černochy a správa kompagnie vyhubila nelítostně tisíce
ostrovanů.
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Pověsti o bohaté »terra australis« způsobily, že hollandská
společnost vysílala od počátku 17. věku výpravy do jižních moří.
Roku 1605 Nizozemci dotkli se poprvé nevlidných břehů austral
ských, které současně poznal také španělský plavec Torres z ostrovů
Filipových, propluv úžinou mezi Novou Guineou a Australii. Dále
pronikl Hollanďan Abel Tasman, který roku 1643 objevil zemi po
něm nazvanou a Nový Zéland. Než plavby ty nepřinesly zisků ob
chodních a proto nebylo v nich pokračováno. K zajištění obchodní
dráhy do Východní Indie Hollanďané založili roku 1651 také
v Kapsku vojenskou osadu.

Obchody východoindické společnosti v Evropě byly skvělé.
Záhy platila dividendu až 60"/,, poskytovala republice značné
půjčky a koráby válečné. Zboží asijské se zpravidla vydražovalo ve
veřejných aukcích v Amsterdamu, který zatlačil rychle Lissabon
do pozadí. Vedle dosavadních druhů zboží indického Nizozemci ši
řili ve vyšší společnosti evropské také čaj, porculán a čínské látky.

Nepřátelství se Španělskem stalo se také pohnutkou k prvním
koloniálním pokusům hollandským v Novém světě. Výnosná pira
terie a podloudnictví v antillských vodách vedly roku 1621 ke zří
zení privilegované společnosti západomndické.Ta získala jako oporu
pro obojí ostrovy Curacao a Sv. Eustach, obsadila část Brasilie,
hlavně kraj Pernambuco, kde měla vzniknouti rozsáhlá kolonie No
vého Hollandska s hlavním městem Recife. Podnikaví Nizozemci
chtěli tam zavésti především plantážnictví, které v I7. věku stalo
se důležitým ; neboť v Evropě se počal rychle šířiti nebývalý dotud
konsum cukru, kakaa, kávy a tabáku, rozšířeného zvláště žoldnéř
skými vojsky v třicetileté válce. Také indigo, bavlna a jiné kolo
mální produkty stávaly se předmětem hromadného dovozu do
Evropy. K rozvoji brasilských plantáží chyběla Nizozemcům na po
čátku pracovní síla a proto odňali Portugalcům část Zlatého po
břeží v Africe, aby nabyli přímého trhu na černé otroky. Přes to
hollandské panství v Brasilii se neudrželo a roku 1654 bylo Portu
galcům vráceno. Nizozemský obchod zachoval si však dlouho hlavní
část dovozu koloniálního zboží amerického na evropské trhy.

Také v Severní Americe Nizozemci se usadili na počátku 17.
věku. Jejich plavci, hlavně Angličan Hudson, hledali marně nové ce
sty do Indie skrze arktické kraje americké, poznali však lépe břehy
velké pevniny a přivedli krajany své k výhodnému obchodu s rudo
chy. Šlo hlavně o kožešiny a od r. 1614 vznikla na řece Hudsonu řada
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opevněných faktorii nizozemských. Svédové, kteří brzy potom za
ložili podobnou kolonii při ústi Delazvare, přišli v závislost na Hol
lanďanech a celý kraj byl nazván Vovým Nizozemím. Stal se také
počátek k větším osadám, z nichž nejznámější byl Nový Amster
dam, pozdější Nový York.

Expanse koloniální usnadňovala Nizozemcům ovládnutí evrop
ských trhů, které zároveň jejich rostoucí průmysl zaplavoval rozlič
ným zbožím. Jemné plátenictví, uživající nových, umělých bělidel,
soukenictví, kloboučnictví, hotovení porculánu podle čínských vzorů,
broušení skla a drahokamů, výroba lékárnických praeparátů a barev
rozkvétaly v Amsterdamě, Delftu, Haarlemu, Lejdě a jiných mě
stech, nikoliv již pouze jako lokální řemesla, nýbrž ve způsobu
velkých manufaktur, počitajících na odbyt světový. Pro vývoz roz
Šiřovalo se v zemi také umělé květinářství a pěstování tabáku. Rot
terdam, Zaandam, Middleburg měly slavné loděnice, pracující také
na objednávku cizích států.

Nizozemsképřístávy stávaly se tak střediskem světového ob
chodu, zvláště Amsterdam, protkaný sítí kanálů. Hollanďané
ovládli spedici námořnickou a kommissionářský obchod, zvláště ve
Francii a Anglii, jsouce podporováni všeobecným ochabnutím hospodářsképodnikavostizemísousedníchzaválkytřicehleté.© Ta
vysilovala jak Německo, tak země skandinávské, Francii i země
koruny španělské; v Anglii trvaly zápasy vnitřní. Republika nizo
zemská měla sice účast na boji proti Habsburkům, ale nejvíce jen
subsidiemi a vydržováním žoldnéřských vojsk, bojujících na hrani
cích, takže se mohla plnou silou věnovati námořskému rozvoji.
V době míru vestfalského měla 16 tisíc lodi, ostatní západoevropské
státy dohromady sotva třetinu toho počtu. Při takové převaze ho
spodářské bylo přirozeno, že Hollanďané proti systemům závorným
a proti celnímu ochranářství hájili zásady naprosté svobody ob
chodní a otevřeného moře. Slavný zakladatel mezinárodního práva,
Hugo Grotius, stal se jejich mluvčím ve spise, bojujícím proti přes
nému obmezení koloniálních a mořských oblastí (mare liberum).

V rukou Nizozemců rostly kapitály a spolu také úvěrnictví
se rozvíjelo mohutně. Assekurace námořských transportů se stala
všeobecnou a byla jemně specialisována, směnečný diskont klesal
až na 29/,; v Amsterdamu městská správa zřídila podle benátského
vzoru roku 1609 veřejnou banku pro obchody směnečné, depositní
a girové. Peněžní bursa dostala roku 1613 zvláštní budovu a sou

12*
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střeďovala obchod s akciemi velkých společností i s dlužními úpisy
veřejnými, jež vydávala města, provincie i generalita republikv.
Nabídka kapitálu vzrůstala tak, že státní papíry, nesoucí 4—6*/,
byly velmi hledány. Přehnaná hausse, jež vycenila akcie východo
indické společnosti až na 600*/,, dávala časem příležitost k neočeká
vanémuklesání kursů a v obchodním světě vzmáhala se vůbec horeč

ka spekulační, ač nepokrvtá hra differenční stále ještě pokládána za
nečestnou. V létech 1634—38 rozšířila se po celé zemi šílená speku
lace s cibulemi tulipánů, které se staly tehdy modní květinou a ve
vzácných odstinech dosahovaly nezvyklých cen.

Stoupajicí blahobyt v republice jevil se stejně v důkladné péči
o veřejné chudinství, jako ve vzrůstajícím přepychu patricijských
kruhů a v svérázném túmění národním. Zvláště malířství holland-,'
ské, nepracujíc pro svět feudální, nýbrž pro bohaté měšťanstvo,
nabylo zcela zvláštního rázu, odlišného od románského baroku, který
ovládal ostatní Evropu. Dosáhlo nejvyšší dokonalosti v klidném
podávání reálního života a rozšířilo drobné obrázky, genrové scé
ny ze života všedního a z kruhů nižších tříd, motivy námořské,
zátiší a krajinky. Při tom nechyběly mu úkoly velikého rázu, jako
repraesentativní portréty jednotlivců i skupin patricijských, v nichž
vynikli zvláště malíři František Hals a Rembrandt van Rijn
(T 1669), geniální mistr nových problémů světla a pološera.

Vedle umění výtvarného také badání exaktní kvetlo v Hol
landsku, 'zvláště fysika, mathematika, kartografie a odbory tech
nické. Knihtiskárny hollandské, zvláště officina Elzevírů v Lejdě,
stávaly se slavnými. Svobodomyslný duch, který čínil republiku

útulkem mužů, jako byl Komenský, Descartes a Spinoza, podporo
val vědy duchovní a projevoval se také v náboženské toleranci, ne
zastavující se ani před četnými obcemi židovskými. Vládnoucím
vyznáním zůstal kalvinism, rozdělený na stranu přísnýchaa na stra
nu snášelivých (arminiáni), kteréžto strany spolu často velmi
prudce zápasily.

Spor náboženský splýval v jedno s politickým zápasem strany
patricijské a oranžské. Dědicové Viléma Oranžského, spojujíce ve
svých rukou generální kapitanát, místodržitelství a admirality skoro
všech provincií, snažili se zachovati rozhodující vliv v generálních
státech, zasedajících v Haagu, a utvořiti z federace provincií jednot
nější útvar státní. Opírali se hlavně o vojsko, o lid a o přísné du
chovenstvo reformované. Naproti nim strana regcntů, patriciů vlád
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noucích oligarchicky v městských radách a v provinciálních sně
mech, opírala se proti militarismu. Jejím vůdcem býval stavovský
zástupce nejdůležitější provincie Hollandu, zvaný velkým pensio
nářem.

Pokud trvala válka třicitiletá, byla strana oranžská u vesla.
Po uzavření míru však odpůrcové její naléhali na odzbrojení a ve
sporech tím vzbuzených zemřel náhle I"ilém II. Oranžský roku IÓ51I,
zanechávaje jen nedospělého dědice. Tehdy strana regentů, v čele
s velkým pensionářem Janem de Witt, ovládla pole, zbavila mla
dého Viléma III. skoro všech úřadů a otřásla značně ústřední mociveprospěcholigarchiepatricijskýchživlů.© Nežtotozmenšení
ústřední a vojenské moci stalo se právě ve chvíli nevhodné, kdy
republika více nežli před tím potřebovala silné ruky vedoucí, protože
evropské poměry se počaly měniti a hlásilo se soupeřství sousedů
s hospodářskou mocí její. Jako první soupeř námořské hegemonie
hollandské vystoupila tehdy Anglie.

Cromwell a restaurace Stuartů.

Po smrti Karla I., »kusý parlament« hodlal podržeti vládu
nové republiky (commonwealth) anglické ve svých rukou. Oprav
du rozhodující moc zůstala však independentské armádě a jejímu
vůdci, Oliverovi Cromavellovi. Neboť jen vojenskou převahou se
mohl zachovati řád v zemi, nezvyklé žíti bez krále a rozštěpené na
mnoho náboženských i politických stran. Zároveň bylo nutno poko
řiti přívržence koruny v Irsku a Škotsku.

Ve válce občanské Irové stáli při Karlovi I. a snažili se úsilovně
vytlačiti z ostrova rozpínavou kolonisaci anglickou. Cromwell po
razil a potrestal je však bezohledně; keltický živel irský upadal v
porobu stále tužší a britským osadníkům připadly nové veliké kusy
nešťastného ostrova. Také Škoty, ujímající se syna popraveného

krále, vítězný generál porazil a spojil .Skotsko) poprvét V| jeden státní
celeksAngliíaIrskem, M

Nenalézaje u trosek »dlouhého parlamentu« dostatečné povolnosti,Cromwellrozehnalroku1653sněmovnuaa svolalnový
parlament, společný celému souostroví britskému, Kterémuvšak
nepřiznalal žádnéskutečné moci. Protikrálovská nálada důstojnictva
nedovolovala mu sice, aby dosáhl koruny, přijal však titul lorda
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protektora a soustředil ve svých rukou skoro veškeru vládu. Vo
jenská despocie stala se dědičkou revoluce, zatím co ve veřejném
životě puritánské řády vystoupily okázale do popředí. Přepych a
zevnější lesk zmizely z měst, slovo bible platilo jako občanský zá
kon; kdo chtěl vyniknouti ve veřejných službách, bvl nucen jeviti
zevní pobožnost.

Při tom potrval zmatek náboženský. Vedle vládnoucí, ale ne
četné strany independentů zůstala církev anglikánská, presbyteri
ánská 1 katolická. V každém místě vládl jiný kult a vznikaly menší
sekty samostatné, jako sekta kvakerů, založená Foxem. Lord pro
tektor projevoval dosti značnou snášelivost náboženskou a nepřeká
žel mnoho vzrůstu publicistiky a četných žurnálů, tlumočících ná
zory stran. Staral se pečlivě o povznesení blahobvtu, hluboko po
kleslého desitiletou válkou občanskou. Šlo mu v první řadě o an
glický obchod, k jehož prospěchu zřídil novou radu kommerční,
zlepšoval kommunikace a poštovnictví. Péče o námořskou plavbu
vedla však ke konfliktu s Nizozemci.

Po pádu Karla I. vznikla v kruzích parlamentních myšlénka,
spojiti ostrovy britské s nizozemskými provinciemi v jeden celek.
Rivalita hospodářská zatlačila však republikánské a refonmační sym
patie rychle do pozadí. Za občanských bojů Hollanďané opanovali
obchodně anglické přístavy, dovážejíce tam veškeré zboží evropské
i koloniální a vyvážejíce tovary i plodiny anglické. Proti tomu
Cromwell vystoupil roku IÓ51 t. zv. nazugační aktou, která shrnovala
s novým důrazem starší zákony, vydané na prospěch anglické plav
by, vyhrazujíc domácím lodím plavbu od přístavu ku přístavu a
rybolov v anglických vodách. Pouze anglické koráby měly dová
žeti koloniální zboží a to přímo, bez prostřednictví tržišť evrop
ských. Dovoz nasolených ryb z pevniny byl vůbec zakázán a cizi
lodi směly na ostrovy britské přivážeti jen zboží a plodiny své
vlasti, takže veškeren transitní obchod do Anglie byl vyloučen.

Rána byla namířena především proti Hollanďanům a vyvolala
v republice nizozemské rozčilení, které se roku 1652 stupňovalo na
zjevnou válku s Amglií. Nizozemské loďstvo, vedené admirálem
Trompem, vítězilo z počátku, utrpělo však později těžké ztráty a
republika přijala roku 1654 mír, kterým uznala navigační aktu
a dohodla se s anglickou vládou o společný odpor proti nárokům
rodu Stuartovského a Oranžského. Anglie vystoupila pak válečně
proti Španělům a odňala jim ostrov Jamaiku, důležitý pro rozvoj
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podloudnického obchodu anglického ve Střední a Jižní Americe.
Tehdy ve spojení s Francii vojskoanglické získalo belgické Diin
„kirchya Cromwell počal vystupovati okázale jako ochránce ré

formace na pevnině; anglické loďstvo v moři Středozemním donutilo
vévodu savojského, aby ustál v pronásledování svých valdenských
poddaných.

V Anglii despocie protektorova počala však vzbuzovati nespo
kojenost a touhu po ústavní monarchii. Pokud Cromwell žil, nový
proud neměl dostatečné moci, než po jeho smrti (1658) syn a dědic
jeho moci Richard byl po několika měsících nucen ustoupiti a na
staly poměry nejisté a nejasné. Monk, jeden z generálů indepen
dentských, přinesl rozhodnutí tím, že svolal zbytky bývalého »dlou
hého« parlamentu a obnovil mnonarchtýStuartů. Karel, nejstarší syn
popraveného krále, vstoupil na trůn anglický.

Karel II. (1660—1685) nebvl ani dlouhým vyhnanstvim vy
hojen z dědičných chyb svého rodu. Přijal sice obmezenou moc krá
lovskou s nevelikými důchody pravidelnými a s vojskem ztenče
ným na několik gardových pluků, pomýšlel však od počatku na to,
jak bv ji zvětšil a sebe zbavil nepohodlné kontrolly parlamentu.
Přes to, že národ anglický choval zjevnou antipatii proti katolické
Francii, spřátelil se rychle s Ludvíkem XIV., jehož absolutní moc
ho oslňovala, a prodal mu nedávno dobyté Důnkirchy. Především
chtěl však užíti rozkoše nového postavení a učinil dvůr londýnský
rychle místem bujného ruchu světáckého.

Směr ten nabyl ostatně ohlasu ve všech vyšších vrstvách národa,
unaveného ponurou přísností předešlých let. V Londýně obnovil se
přepych a hlučná radost ze života; veliký básník puritánský Johnu
Milton nenalezl pro svůj biblický epos »Ztracený ráj«, v roce 1667
uveřejněný, takóvého zájmu, jako nacházely komedie satirika But
lera, namířené proti pokrytecké svatosti kalvinistů. Racionalistické
názory rozšiřovaly se opět, dvůr podporoval nové, exaktní badání.
V církevních poměrech anglikánští biskupové zase nabyli bývalé
moci, parlament obnovil aktu uniformity a počalo nové potlačo
vání ostatních sekt, a při tom nová emigrace dissentrů do kolonií
amerických. Obnovená moc církve anglikánské měla nabýti zevního
výrazu v nádherné stavbě kathedrály sv. Pavla v Londýně, svěřené
architektovi Krištofovi Wrenovi.
——Pouze v obchodní politice nová vláda pokračovala jdouc po

stopě Cromwellově. Karel II. snažil se důrazně povznésti anglickou
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plavbu. Jeho sňatek s portugalskou princeznou získal Angli Tanger,
důležitý pro rozvoj obchodu anglického v moři Středozemním, a
v Indii Bombay, kterýstal se za nedlouho majetkem zYchodoindické
společnosti. Společnost ta, která právě tehdy vešla v přátelské spo
jení se sultánem bengálským a založila u ústí Gangu první faktorii,
těšila se vůbec značné podpoře Karla II. a ochraně proti veřejnému
minění, nepříznivému jejímu monopolu. Současně anglická vláda
zostřila aktu navigační ustanovením, že obchod s anglickými osa
dami v Severní Americe má býti provozován jen od britských lodi.
To přispělo roku 1664 k vypuknutí nové války námořní mezi Anglii
a republikou nizozemskou.

Angličané dobyli snadno nizozemských osad na Hudsonu a
Delaware, ale hollandští admirálové Tromp a Ruyter vítězili v evrop
ských vodách, vnikli do Temže a ohrožovali Londýn, stižený součas
ně morem a hrozným požárem. Přes to válka skončila dosti výhodně
pro Angličany mírem uzavřeným v Bredě roku 1667. Nizozemci
jim postoupili své osady s Severní Americe, kde Nový Amster
dam změnil jméno na počest vévody z Yorku. bratra Karla II.; po
stoupili jim také části Zlatého pobřeží v Africe. podrževše sami
Surinam, zalidněný částečně od anglických kolonistů a portugal
ských Židů. Důvodem k ústupnosti nizozemské vlády byl především
hrozivý rozvoj moci francouzské.

Francouzský merkantilism.

Sedmnácté století přineslo Francii neobmezený absolutism krá
lovský. Náboženské války seslabily značně ústřední moc koruny a
sesilily znova moc stavovskou. Na generálních sněmích říše sta
vové stavěli se sebevědomě proti panovníkovi, v obojím táboře nábo
ženském vznikaly theorie o dovoleném odporu proti němu. Jind
řích IV. zastavil sice tento proud a obnovil osobní rázností autoritu
trůnu, ale smrt zastihla ho dřive, nežli mohl zabezpečiti trvalost
svého dila, a zmatky vypukly znova. Teprve Richelieu provedl sy
stematicky obnovu ústřední vlády a připoutal k ní veškeré síly ná
todní. 

Veliký kardinál byl naprostým přívržencem božského základu
královské moci a její neobmezenosti. Stejně jako vojenskou obec
hugenottů, zlomil také feudální vzdory jednotlivých velmožů přís
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nými, výjimečnými soudy. Matka i bratr králův, Gaston Orleanský,
uprchnuvše do ciziny, marně se spojovali s vnitřními nespokojenci
a se zahraničními nepřáteli proti všemohoucímu ministrovi, který
držel pevně otěže vlády jménem Ludvíka XIII. Generální sněmy
stavovské upadly po roce 1614 v zapomenutí; zůstala jen řídká
shromáždění notabliů,povolávaných panovníkemk nezávazné poradě.
Součinnost parlamentů při vydávání královských ediktů byla stla
čena na míru nejmenší. Ze státní rady ustoupili velmožové skoro
úplně a rozhodující hlas zachovali jen důvěrníci kardinálovi a práv
nicky vzdělaní sekretářové státní. Hlavní pokrok ve směru centra
lsačním bvl však učiněn zavedením t. zv. intendantů.

Správa ústřední doby předchozí trpěla vždy nedostatkem na
prosto oddaných a závislých orgánů místních. Teprve Richelieu
počal do provincií zaváděti novou byrokracii správních úředníků,
opatřených plnou mocí v různých oborech, kteří se stali hlavní opo
rou centralismu a zastinili rychle neodvislé gouvernérv feudální
a starší, dědičné úřednictvo krajské. Tito intendanti prováděli roz
kazy dvora, rozdělovali kontingentované daně, bděli nad samosprá
vou měst a nad dědičnou byrokracií soudní a repraesentovali v pe
strosti místních poměrů jednotnou vůli královskou.

V hospodářských otázkách Richelieu kladl přední důraz na ob
chod. Dokončil stavbu kanálu briarského, uzavřel obchodní smlouvy
se Švédskem a s Rusí a usiloval o zřízení koloniálních kompagnií
v severofrancouzských přístavech. Malá podnikavost a routina
francouzského obchodnictva způsobila, že podniky ty zanikly v po
čátcích, ale Francie nabyla prvních osad na Antillích a © Cavenne
a upevnila své postavení v Kanadě, odkud veden bvl čilý obchod
s kožešinami. V pozdějších létech účast ve válce třicetileté zatla
čila vše ostatní do pozadí. Richelieu byl nucen zvyšovati daně do
té míry, že v některých krajích došlo ke krvavým vzpourám sel
ským a hospodářské pokroky úplně přestaly.

Za nedospělého Ludvíka XIV. (1643—1715) řidil vládu vlaš
ský kardinál Julius Mazarin, důvěrník královny matky Anny Špa
nělské. Mazarin pokračoval úspěšně v zahraniční politice svého
předchůdce, nedovedl však ve Francii samé zachovati ústřední moci
stejnou míru vážnosti. Hlavní obtíží staly se mu nesnáze finanční,
způsobené nákladnými válkami a nepořádkem v státním hospo
dářství.
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Finanční správa byla v rukou t. zv. partisánů, kteří s vrchním
intendantem financí v čele tvořili skupinu hlavních věřitelů stát
ních, najímali daně nepřímé a prováděli anticipace všech státních
příjmů, vykořisťujíce zemi lichvářským způsobem. Rostoucí pře
pych tohoto bankéřského světa dráždil buržoasii pařížskou tím více,
že daně nesnesitelné vzrůstaly a úroky rentových dluhů státních zů
stávaly nevypláceny. Nespokojenost Paříže projevila se nejprve
v parlamentu, který chtěl znovu nabýti politického významu, a koní
se připojily záhy živly feudální, učinivše v létech 1648 až
1653 poslední pokus o zachování vlivu ve veřejnémživotě a obmezení
moci ústřední. Opposice, již se dostalo jména »froudy«, žádala od
stranění všemocného ministra i intendantů a zvítězila na nějakou
dobu. Mazarin, neoblíbený pro svou osobní hrabivost, byl přinu
cen opustiti říši. Než fronda nebyla vedena jednotným hlediskem.
jako současná opposice anglická ; byla seslabována sobectvím a žár
livostí svých vůdců a podlehla konečně obratné politice vlašského
kardinála. Mazarin, vrátiv se, dovedl obnoviti dokonale moc ústřed
ní, jsa podporován velikým úspěchem své zahraniční politiky proti
habsburské. Při jeho smrti roku 1661 dvůr byl zase střediskem
národního života a samostatnost stavovská byla úplně zlomena.

Dlouhá vláda obou kardinálů způsobila, že francouzský král
se stával jen zevním repraesentantem ústřední moci, která opravdu
byla v ruce prvního ministra. Proto nastalo velké vzrušení, když
po smrti Mazarinově dvaadvacetiletý Ludcík XIV. prohlásil, že
hodlá vládnouti sám, a kdvž brzy potom zbavil se zatčením také
vrchního intendanta financí Fougucta.

Než mladý král ukázal rychle, že dovede spojovati důstojné
vystupování zevní s opravdovým řízením složitého stroje státního.
Se soustavnou píli rozhodoval osobně o všech důležitějších zále
žitostech, předsedaje každodenně některému z odborů, na něž se
státní rada rozpadala. Ministry vybíral šťastnou rukou nejraději
z kruhů vzdělané buržoasie. Šlechta neměla vlivu na státní záleži

tosti, sloužila však lesku dvora, zachovala si privilegované posta
vení proti ostatním třídám a dostávala vysoké pense z královské
pokladnice. Centralism vzrostl, ač rozdily správní a berní mezi jed
notlivými provinciemi nebyly setřeny a v některých zůstaly sta
vovské sněmy s určitými právy. Vůle královská stala se celému
národu zákonem a neuznávala žádného právního obmezení.
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Ludvik XIV. pohlížel na národ jako na podklad své panov
nické velikosti a tradice mu vložila do úst výrok »Štát jsem já«.
Při tom pochopoval však. že pouze rosvoj blahobytu národního a
zvětšení kovového pokladu říše dá mu dostatečné prostředky k po
vznesení lesku dvora a vojenské moci. Proto věnoval se s úsilím
otázkám hospodářským a nalezl v odboru tom vynikajícího pomoc
nika. Byl to generální kontrolor financí a ministr státní Jean Baf
tiste Colbert, pocházející z rodiny obchodnické a bývalý důvěrník
Mazarinův.

Colbert uplatnil v hospodářské politice francouzské řadu zá
sad praktických. které v celek shrnuty: byly později nazvány Sv
stemem. merkantilistickým nebo colbertismem. V jádru svém zá
sady ty nebyly nové; většina jich tvořila již ve středověku základ
hospodářských řádů jednotlivých měst a městských státečků. Col
bert však byl první státník, který se pokusil uvésti je v platnost také
pro celé území veliké říše. Pokrokovost jeho názorů zálezela hlavně
v tom. že nehleděl na stát jako na volný svazek měst, velkostatků
a provincii, provádějících na základě různých výsad svobodnou a

sobě vzájemně nepřátelskou politiku hospodářskou, nýbrž že po
znal v státu celek národohospodářský, od ciziny ostře odloučený,
v němž společné zájmy rozhodují. Poznal, že zvýšené bohatství
peněžní v zemi, které bylo cílem vlády, závisí na příznivé, akticní
billanci tohoto celku, když se přijímá více peněz z ciziny za vy
vezené zboží, nežli platí ostatním národům za jejich plodiny a to
vary. Proto se rozhodl podporovati především tu výrobní činnost,
která slibovala nejzdárnější pokrok vývozu.

V době Jindřicha IV. tvořil výzos obilí, vína a jiných plodin
hlavní položku v obchodní rozvaze říše. V následujících dobách
změnily se však poměry poklesnutím venkova, přetíženého útiskem
šlechtickým i daní pozemkovou (taille), která vzrostla v první po
lovici 17. věku z I5 na 57 millionů livrů. Vzrůstu obyvatelstva ne
postačovala již domácí výroba zemědělská, mnohé provincie kupo
valy již obilí z ciziny za dražší cenu, nežli je jiné, hlavně přímořské,
do ciziny vyvážely. Proto Colbert dovoloval vývoz pouze v létech
značné úrody, řídě se pravidelnými zprávami intendantů o stavu
žní, a obmezoval jej častěji naprostými zákazy nebo zvyšováním
vývozních cel. Za to hleděl národní spotřebě zajistiti stejnoměrnou
cenu potravin zavedením svobody vnitřního obchodu plodinového,
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kterou dotud jednotlivé provincie značně byly obmezovaly; také sni
žoval v létech neúrodných dovozní cla na cizí obilí.

Kruhy vývozců agrárních vyhlásily ho za nepřítele venkova,
než neprávem. Colbert nebyl nečinným ve prospěch selského lidu,
chránil ho prostředkem královských soudů proti zvůli feudálních
pánů, dbal o snížení a spravedlivější rozdělení kontingentované
daně pozemkové na jednotlivé kraje a obce, podporoval chov koň
stva a ovocnářství. Avšak základů bídy na venkově, spočivajících
v poddanství a nepříznivém poměru nájemce k vrchnostem, změniti
nemohl a zásadní snaha po rychlém zvýšení státních příjmů a pe
něžního bohatství země obracela ho nutně k tomu. že kladl největší
důraz na průmysl a obchod.

Požadavek aktivní billance obchodní vedl nejprve k primy
slové emancipaci říše od cizího dovozu přepychového zboží. který
přes pokusy předešlých vlád zůstal značný. V první řadě šlo o do
vozní zákazy a ochranné tarify celní. Prostředky ty nebyly možné,
dokud každá provincie tvořila celní jednotku a každý přístav měl
zvláštní řády celní. Proto Colbert chtěl celou říši proměniti na celní
jednotku zrušením vnitřních cel a společnou hranicí hospodářskou
proti cizině: Věc provedl však pouze ve dvacíti starších provin
ciích, tvořících jádro říše a zaujímajících asi dvě třetiny celku; ty
se staly od roku 1664 jednotným celním územím. Částečnou samo
statnost hospodářskou zachovaly naproti tomu některé provincie
vzdálenější od středu, jako Languedoc, Provence. Bretoňsko a jiné,
které byly nazvány »provinces reputées étrangěres«; měly však
mezi sebou a proti spojeným provinciim starším nižší cla
nežli proti cizině. Úplně jako s cizinou jednalo se jen s Elsasskem,
Lotrinskem a jinými částkami, dobytými v posledních válkách ; ří
kalo se jim »provinces étrangěres effectives«. Úplné hospodářské
jednoty nebylo tedy dosaženo, ale pokrok byl veliký a roku 1667
Colbert mohl novým. zvýšeným tarifem celním účinně založiti
ochranu domácí výroby proti cizímu dovozu.

Výrobu tu měly především povznésti nové manufaktury, vyrá
bějící ve velkém pro trh. Povoláním odborníků a dovedných dělníků
z ciziny, udělováním monopolů pro některé odvětví průmyslové,
poskytováním praemií a půjček vznikaly rychle četnézávody.
V nich vyráběla se po způsobu benátském zrcadla a skla, ruka
vičky a voňavky,italské krajky a samety, fayence a majolika ; podle
vzorů německých zřizovány papírny a železárny, hotoveno zboží
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mosazné, napodobována nizozemská sukna, krajky a porculán. Ně
které manufaktury vznikaly v provinciích, ale největší produkce
soustředila se v Paříži, kde král sám šel příkladem napřed. Od dob
Jindřicha IV. byly v Louvru kolonie uměleckých průmyslníků krá
lovských a v městě některé podniky subvencované. Roku 1602 Col
bert koupil pro stát hótel des Gobelins, kde od dob Richelienových
bvla dilna na umělecké koberce, a rozšířil podnik na vzorný ústav
umělecko-průmyslový. Tato »manufacture royale des meubles de la
couronne«, řízená slavným malířem Lebrunem a obstarávajíci roz
manitou výrobu přepychovou, přispěla především k vývoji nového
slohu dekoratičního, v němž Francie překonala cizí vzory a stala
se sama východiskem nové módy pro Evropu.

Vedle manufaktur privilegovaných potrval ve Francii starý
průmysl řemeslný, jako bylo severofrancoužské soukenictví, ple
ťařství a kloboučnictví nebo různá jiná provinciální řemesla, ode
dávna kvetoucí. Colbert nerušil této výroby, do cechovních řádů
spiaté, chtěl jí však podrobiti jednotné reglementaci státní, jsa pře
svědčen. že hlavně nestejná jakost překáží řemeslnickým výrobkům,
aby se staly předmětem čilého vývozu do ciziny jako podobné zboží
anglické a nizozemské. Chtěl tedy vnutiti řemeslu v celé zemi jed
notné typy výrobků a s pomocí ankety znalců vydal velký počet
podrobných předpisů o tkaní, barvení a jiných činnostech textilní
práce. Přisné tresty hrozily odchylujícím se od normálních vzorů
a zvláštní orgány bděly nad jejich zachováváním.

Reglementace vzbudila na některých místech hlučný odpor kon
servativních mistrů, ale státní moc byla již dosti silná, aby toho ne
dbala. Colbert zasahal také do jiných otázek cechovních, snažil se
upraviti poměr mezi mistrem a dělníkem, vydávaje pohyblivé taxy
mzdy a cen prodejných; zákazy vývozu surovin pro průmysl po
třebných a péče o nízkou cenu potravin v zemi doplňovaly tutovšeobecnoupolitikuhospodářskéhodozoru.© Státpřevzalúplně
úlohu, kterou autonomní cechy měly v středověkých městech, a po
kládal za svéprávo, regulovati hospodářskou činnost každého jed“
notlivce.

Colbert prohlašoval práci za povinnost každého občana,
který nenáleží Kprivilegovaným třídám ; kdo nevyrábí, okrádá podle
něho stát o možnost podilu na zisku. Proto horlil také proti nečin
nému rentovnictví a kupování zbytečných úřadů, jemuž francouz
ská buržoasie od dávna se oddávala raději nežli kapitalistickým
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podnikům ; vvstupoval proti přílišnému počtu klášterů a snažil se
povznésti populaci francouzskou praemiováním ranných sňatků a
četných rodin.

K povznesení obchodu byla zřízena zvláštní rada kommerční.
Oběh zboží uvnitř říše měl býti usnadněn zrušením provinčních
cel a stavbou průplavů, jako byly průplav orleanský a velký prů
plav languedoský (Canal du Midi), vvstavěný inženýrem Ri
guetem, který spojil vodstvo Atlantické se Středozemním a stal se
důležitou drahou vnitřní dopravy. Ve prospěch obchodu byly také
opravy soudních řádů, které zjednodušily občanský process, a za
vedení nového, všeobecného zákonníka obchodního (Ordonnance
du Commerce), vydaného roku 1673, který se stal podkladem mo
derního práva obchodního vůbec.

Zámořský obchod francouzský trpěl nedostatkem větší podni
kavosti buržoasie a pokleslosti loďstva válečného, jež se obmezo
valo na několik lodi starého typu a neposkytovalo obchodní vlajce
francouzské dostatečné ochrany. Francouzské přístavy byly ovlá
dány nizozemskými spediteury. Proti tomu Colbert jal se podporo
vati francouzskou plavbu praemiemi za nové lodi, osvobodil domácí
od poplatku 50 sous za.tunu, jehož žádal od cizích korábů ve fran
couzských přístavech usnadňoval transit cizího zboží, kupoval ho
tové lodi z cizích loděnica vynahradil Francouzům pobřežní plavbu
a rybolov. Rychle vzniklo nové válečné loďstvo, opírající se o nové
arsenály námořní v Havru, Brestu, Rochefortu a Toulonu. Hrozba
mi vynutil král na Anglii, že přestala žádati vlajkové pozdravy fran
couzských lodí, a ukazoval zjevně, že chce závoditi se sousedními
mocnostmi maritimními v jejich živlu. Královské soudy dodávaly
četné trestance jako veslaře pro galéry, ještě stále užívané ve
Středomoří; pro oceánské loďstvo zaveden byl odvod pobřežního
obyvatelstva na severu. Námořní zákony sebrány byly ve zvláštní
»Ordonnance de la Marine«, vydané roku 1681.

V duchu doby kladl Colbert hlavní váhu na veliké společ
nosti privilegované, které měly získati Francii podil na výnos
ném obchodu zámořském a emancipovati ji od cizích importů ko
loniálních. (Oporou o politické spojenectví se Švédskem vznikla
kompagnie severní; společnost levantská byla podporována výpra
vami proti korsarům severoafrickým a zřizováním konsulátů v říši
turecké. Senegalské společnosti svěřen obchod západoafrický. Při
upisování kapitálu společnosti obchodních účastnil se dvůr s krá
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lem v čele a vyšší úřednictvo i šlechta byly nuceny následovati
toho příkladu. Podpora státní moci měla nahraditi nedostatek in
ciativy soukromých kruhů.

Největším podnikem bvla kompagnic zýchodoindická, zřízená
roku 1664 v Lorientu, s výhradným právem obchodu s jižní a vý
chodní Asii, podporovaná značnou praemií státrí na vývoz a na
dovoz. Podobně vznikla v Havru společnost západoindická pro
kolonisaci a obchod americký. Vláda čekala od obou rychlé úspěchy
osadní, ale výsledek zklamal naděje. Francouzům scházela zkuše
nost a překážela rivalita dospělejších konkurrentů anglických a hol
landských. Východoindická společnost. která se pokusila o osazení
Madagaskaru a některých přístavů indických, zůstala přes podporu
vládní podnikem passivním a získala Francii trvale jen ostrovy
Bourbon (Reunion) a Isle de France, v Indii pak Pondichery.
Západoindická opírala se hlavně o vzrůstající plantážnictví na Haiti,
La Martinigue a jiných francouzských Antillách, kde černošská
práce byla francouzskou vládou regulována prostředkem zvlášt
ního zákonníku (Code noir). V Kanadě vzrůstal počet francouz
ských trapperů a v poříčí řeky Sv. Vavřince zakládány také osady
rolnické. Rozdáním značných kusů půdy jednotlivým šlechticům
přenesen byl francouzský feudalism částečně také do Nového světa.

Výsledky merkantilních snah Colbertových dostavily se rychle
a jevily se především v odchodní billanci říše. Hospodářské autarkie
země v průmyslu bylo záhy dosaženo a export francouzských vý
robků vzrůstal tím více, čím rychleji nový vkus francouzský v ze
mích sousedních počal zatlačovati módu španělskou a vlašskou.

Úspěch jevil se také ve státním hospodářství. Mazarin zane
chal ohromný dluh státní a rozháranou správu finanční. Colbert
změnil to drsnou rukou. Zvláštní tribunál jal se stíhati podvody
partisánů z kruhu Fouguetova přísnými tresty a vyrval z jejich
rukou přes 100 millionů livrů na pokutách. Nákladné vybírání
berně přímé bylo zlevněno o polovic a nájmy nepřímých daní staly
se výnosnější. Přes demonstrace rentierů pařížských Colbert snížil
úrok založeného dluhu bezohlednými konversemi na 5%/;, splatil
některou část starších závazků a zlepšil rozpočet státní tak, že do
cílil značných přebytků. Ludvík XIV. nabyl tak nejen státu po
slušného královské vůle v každém ohledu, nýbrž také dostatečných
prostředků k rozvinutí vojenské moci, jaké dotud Evropa neznala.
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Při rcorganisaci francouzského vojenstcí pravou rukou Lud
víka XIV byl rázný ministr Lougois, drsný muž, který neznal
než vůli svého krále a snahu po rozšíření francouzského panství.
Jsa ve stálém boji s Colbertem o vliv, pracoval přece v témž duchu
k založení bourbonské hegemonie v [Evropě. Armáda francouzská
do té dobv nebvla úplně v ruce státu. Plukovníci a kapitáni, kteří
kupovali si za značné sumy své hodnosti, najímal pluky a setniny
na vlastní vrub, v míru nebvlo pevné organisace větších skupin
vojenských. ve válce velení střídalo se mezi jednotlivými marsály.
Louvois odstranil četné zlořády tohoto systemu. zavedl pevnou sub
ordinaci a pravidelný postup důstojnictva, utvořil stálé brigády
a divise s novou generalitou, vrcholicí v králi. Král stává se neob
mezeným pánem své armády, vojsko žoldnéřské se mění na stálé a
na místo odznaků jednotlivých plukovníků zavádí se postupně krá
lovská uniforma. Pěchota se stala jádrem vojska, jsouc ozbrojena
křesací ručnici, která zatlačila rychle dosavadní mušketu a piku.
Dělostřelectvo a sbory ženijní byly poprvé zorganisovány v samo
statných skupinách, vojenské zásobování zdokonaleno prostředkem
četných magazinů mobilisačních. Veškero vojenství pronikl nový
duch jednotné správy a naprosté oddanosti k panovníkovi.

Výboje Ludvíka XIV.

Dobré finance a velká armáda učinily Ludvíka XIV. nejmoc
nějším panovníkem v Evropě. Král užil převahy své s naprostou
bezohlednosti a nevážnosti k historickým právům sousedů. Obratná
diplomacie působila pro záměry jeho na všech dvorech, užívajíc
úplatků stejně jako brutálního zastrašování slabších států. Král
španělský byl donucen vzdáti se nároku na čest přednosti v po
řadu států před Francii, papež Alexander VII. ponížen nedůstojně
ve sporu vzniklém rozpínavosti francouzského vyslance v Římě.
Hlavním cílem politických snah Ludvíka XIV. bylo však, získati
celek nebo část dědictví vymírajícího rodu španělských Habsburků.

Prohlásiv renunciaci své manželky Marie Terezie na otcovské
dědictví za neplatnou, ježto odporovala základním zákonům kastil
ským a nebyla podepřena správným vyplacením smluveného věna,
hlásil se po smrti Filipa IV. (1665) k některé části španělského
Nizozemí na základě t. zv..decolučního práva. Podle zákona, plat
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ného zvláště v Brabantu pro soukromé poměry, měly totiž pouze
ditky z prvního manželství právo na otcovskou pozůstalost, a ná
stupce Filipa IV., nedospělý Karel II. (1665—1700), byl synem
druhé manželky svého otce. Když poručnická vláda španělská ná
roku neuznala, Ludvík XIV. zmocnil se roku 1667 násilím sporného
území. zaplavil vojskem nedostatečně hájené kraje belgické a pozdějitakéSvobodnéhrabstvíburgundské.| SeslabenéŠpanělsko
nemohlo klásti odporu a císař Leopold I., manžel druhé dcery Fi
lipa IV., byl francouzskou diplomacií získán k tajné úmluvě o bu
doucí rozdělení celého dědictví španělského.

Než bezohledné násilí Ludvíka XIV., ohrožující bezpečnost
republiky nizozemské, způsobilo, že dotud spolu válčící námořské
mocnosti, Anglie a Hollandsko, uzavřely mír a dohodly se o zabrá
nění dalších úchvatů Francie, která právě počala také svým obchod
ním rozvojem poškozovati jejich zájmy. Prostředkem peněžitých
subsidii získaly Svédsko a nový trojspolek (triplealliance) přiměl
Ludvíka XIV. k tomu, že spokojil se na kongressu v Cáchách
roku 1668 s některými pevnými místy belgickými, výhodnými pro
strategické sesílení severní hranice francouzské.

Ludvík XIV. nesl těžce toto zastavení vítězného postupu a při
čital hlavní vinu republice nizozemské, kterou také Colbert vyhla
šoval za hlavní překážku obchodního rozvoje Francie. Rozhodl se
tedy, že ji pokoří a potrestá. Francouzská diplomacie isolovala nej
prve Hollanďany a rozbila trojspolek. Anglický král Karel II. byl
získán slibem některých přístavů nizozemských a subvenci peněži
tou; jeho loďstvo mělo ve spolku s francouzským zlomiti maritimní
moc nizozemskou. Švédsko, stát řemeslného militarismu, bylo rov
něž penězi francouzskými získáno a mělo zabrániti, aby německá
knížata nepodporovala Hollandska. Spolkem s biskupem můnster
ským a s kurfirstem kolinským, který byl zároveň lutyšským bis
kupem, bylo umožněno Francouzům, dopraviti značné válečné zá
soby na dolní Rýn a soustřediti tam pomocný sbor, sebraný ve Švý
carsku. Roku 1672 Ludvík XIV. udeřil na republiku a bezbrannost
vlády oligarchických regentů stala se zjevnou a patrnou. Skoro
bez boje francouzské vojsko opanovalo celý kraj mimo provincie
Holland a Zeeland, hájené hlavně zavodněním nížin. Král odmitl
výhodné podmínky míru, které mu byly v Haagu nabízeny, a chtěl
zničiti úplně světový význam republiky.

13
Nový věk.
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Tu vzbudilo krajní nebezpečí ráznější odpor; vzbouřením lidu
svržena patricijská vláda, jeji hlava, Jan de Witt, zabit a hlavní
vliv přešel na mladého Wiléma III. Oranžského, kterému vráceny
úřady předků. Vilém III. zorganisoval obranu národní a zjednal
si záhy spojence v braniborském kurfirstu Bedřichu Wilémozi. Bez
ohledné vystupování Francouzů na říšské půdě, vliv španělskýa slib
subsidií nizozemských přiměly také císaře Lcopolda I., že ujal se
republiky a pohnul sněm řezenský, rozhořčený nad loupeživým vy
stupováníim Francouzů v Porýnsku, že vypověděl Ludvíkovi XIV.
říšskou válku. Válku vyhlásily též Španělsko, Dánsko a deposedo
vaný vévoda lotrinský. Vnitřní poměry a nezdary námořní přiměly
krále anglického. že upustil od boje proti republice a zavřel s ni
mír roku 1674.

Tak rozvinul se boj koalice evropských států proti Francii na
dlouhé čáře od ústí rýnského až k Alpám, ve kterém vystoupila
převaha vojenství a jednotného vedení francouzského jasně na jevo.
Staří vojevůdcové Turenne a Condé s novou generací mladších
maršálů odráželi s úspěchem útoky spojenců na francouzské území
a opakovali smělé vpády do jižního Německa; obléhací umění ge
niálního technika Úaubana podrobovalo Francouzům postupné
pevná mista belgická. V moři Středozemním francouzské loďstvo
se osvědčilo proti slavnému hollandskému admirálu Ruyterovi, za
tím co diplomacie zjednávala hlavním členům protifrancouzské
koalice nebezpečnou diversí. Tak kurfirst braniborský byl nucen
hájiti vlastní země proti Švédům, císař trpěl povstáním v Uhrách,
podporovaným francouzskými agenty z Polska, Španělsko vzpou
rou na Sicilii. í

Válka vlekla se celé pětiletí, bez rozhodných úspěchů pro spo
jence. Než také Francie byla válkou značně vysilena. Colbert byl
nucen zvyšovati daně a obraceti se opět vydatně k veřejnému úvěru.
aby postačil rostoucímu nákladu na válku. K tomu účelu emittoval
na vlastní vrub, bez intervence městské správy pařížské,nové renty
státní a roku 1674 zařídil první státní spořitelnu (catsse des em
prunts ), založenou výnosem nepřímých daní, která přijímala
vklady soukromé na mírný úrok. Konečně byl však nucen naléhatí
u krále na skončení tíživé války, která překážela hospodářskému
rozvoji říše.

Také republika nizozemská, sesunuvší tíhu boje na spojence,
které podporovala peněžními subsidiemi, přála si konce válkv.
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neboť patricijské kruhy obávaly se přílišného zmohutnění strany
Oranzské. V této náladě král francouzský dohodl se s republikou,
slbiv ji obnovení stavu před válkou a některé výhody obchodní.
Francie a Nizozemí přiměly pak ostatní státy k míru, zavřenému
roku 1678 v Nimecegách.

Francie obdržela od Španělska některé pevnosti belgické i Svo
bodné hrabství burgundské, od císaře Freiburk s Breisgovskem
a podržela Lotrinsko, když vévoda Karel k míru nepřistoupil a zů
stal ve vojenských službách císařských. Tím Francie opět postoupila
k rýnské hranici, zaujavší Freiburkem pevnou posici na pravém
břehu řeky a byla přesvědčena o nepřemožitelnosti vlastního vojen
ství. Současně Ludvík XIV. ujal se dila, aby učinil z říše své ne
dobytnou pevnost dlouhým kruhem staveb fortifikačních, které na
všech hranicích slavný Vauban počal ihned prováděti. Cizí místa.
překážející v Porýnsku těmto strategickým plánům, měla býti zí
skána prostředkem regvindikacelenních a zeměpanských práv lotrin
ských a elsasských.

Při francouzském parlamentu v Metách byla zřízena roku
1679 zvláštní »chambre de rcunion« k vyhledávání zapomenutých
lenních práv tří biskupství lotrinských. Podobná úloha pro Elsassa Svobodnéhrabstvíburgundsképřipadlavrchním| soudům
v Breisachu a Besanconu. Na základě starých listin pochybné plat
nosti pak tyto soudy ohlašovaly nároky Ludvíka XIV. na vrchní
panství nad množstvím sousedních lén říšských a vojsko francouz
ské obsazovalo v zápětí ta místa, jejichž páni nechtěli práv těch
uznati.

Prostředkem těchto »reunii« Ludvík XIV. připojil k říši své
různá panství kurfirsta falckého a trevírského, vévody virtember
ského, biskupa špýrského a jiných stavů říše německé ; také vévod
ství zweibruckenské, majetek švédského krále, bylo mezi nimi. Zá
roveň francouzská vláda, bez ohledu na výhrady míru vestfalského,
podrobila si úplně deset říšských měst v Elsassu a zmocnila se v září
1681 násilným způsobem důležitého Štrasburka. Současně usilovala
o španělský Lucemburk a obsadila v severní Italii důležitou pev
nost Casale, majetek vévody mantovského.

Rozechvění v celé Evropě nad těmito úchvaty, chatrně při
krytými pláštíkem právních forem, bylo značné. Říšský sněm ře
zenský protestoval proti znásilnění svých členů a strojil se k obraně;
císař, Švédsko, Hollandsko a Španělsko jali se jednati o novou koa

13*
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ici protifrancouzskou a uzavřeli garanční spolek. Ale k válce ne
došlo pro odpor některých knížat německých, s Francii se spojují
cích, a pro nebezpečí turecké, které tehdy ohrozilo samu Vídeň.
Proto podařilo se Ludvíkovi XIV. dosáhnouti roku 1684 u říše
německé příměří na dobu dvacíti let, v němž podržel veškerá pan
ství reuniemi získaná. Krátkým bojem proti Španělům získal také
Lucemburk. Francie stála na vrcholu své moci a nevážnosti proti
právům států sousedních.

Země habsburské za Leopolda I.

Hluboké bylo poklesnutí habsburských zemí po válce třiceti
leté. Zvláště české země utrpěly těžké rány svízelem válečným
a ochabnutim veškeré vyšší činnosti kulturní i hospodářské. Obyva
telstvo pokleslo na třetinu počtu v době před válkou, mnohé vesnice
zmizely nadobro, města byla vylidněna a ochuzena, různý lid po
tulný a. vysloužilci zaujali místo bývalého měšťanstva. Řemesla
hynula, nenalézajíce ani dostatek odbytu, ani schopných pracov
niků; celé cechy vymizely. Jen ve Slezsku potrvala značnější vý
roba textilní. Trhu překážela zlehčená mince, a nedostatek obéž
ného kovu, způsobený nepříznivou billancí obchodní a vyvážením
velkých sum na vojsko bojující za hranicemi, stupňoval se také po
klesnutím stříbrných dolů. Horníci z Jáchymova a jiných hor uni
kali pro útisk víry protestantské do Saska, které přitahovalo vůbec
drobnou emigraci z pohraničních okresův. Obchod průvozný po
klesl značně nejistotou kraje a zmenšeným významem benátského
trhu.

Protireformace nedovedla povznésti kulturního vývoje země.
Kláštery cizích řádů množily se a prováděly nádherné stavby, ale
vzdělaného duchovenstva venkovského stále byl nedostatek, v lidu
selském vřely ještě zbytky reformovaných nauk, odívající se na
mnoze již v prostonárodní roucho. Vláda císařská snažila se bojo
vati proti tomu missiemi a soustavným dohledem na návštěvu boho
služeb a zpovědi ve všech osadách ; zřizovala nová biskupství v Li
toměřicích (1656) a v Hradci Králové (1664). Hlavní vliv měli
jezovité, dvorem podporovaní, kteří rozpínali moc svou 1 proti vůli
arcibiskupa a dvora papežského na veškeré školství vyšší. Měli ve
doucí úlohu'na universitě,pražské, kterou Ferdinand III. sjednotil
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pod vládním dozorem roku 1654 spojením kolleje Klementinské
s fakultou právnickou a lékařskou.

Jezovité chtěli ovládnouti široké vrstvy zakládáním nových
mist poutnických se zázračnými obrazy a rozšiřováním pobožných
spisků, které se staly skoro jedinou náhradou za domácí literaturu,
soustavně potlačovanou a v cizině, v kruzích emigrantů hasnoucí.
V šíření katolických knih českých vynikl zvláště jezovita Matěj
Steyer, založiv 1669 dědictví Svatováclavské. Učená literatura vy
hledávala zase převážně latinu, v níž psali vynikající historikové,
Tomáš Pešina z Čechorodu (+ 1680) a horlivý apologeta českého
jazyka, jezovita Bohuslav Balbín (% 1688).

Pohromou pro kulturní vývoj zemí českých byl nedostatek
vyšších tříd s národem spojených. Nová šlechta, převážně cizího
původu, byla pouze hostem na svých statcích a dlela nejraději
u dvora, který nabýval četnými důstojníky románského původu
tnternacionálního rázu. Cizí módy a kulturní vlivy vládly ve vyšší
společnosti. Rytiřský a zemanský stav mizel, ohromná latifundia
kupila se v rukou Švarcenberků, Lichtenštejnů, Buguoiů a jiných
pánů, kteří podle španělského vzoru zařizovali smajoráty a fidei
kommissy.

Tihu poměrů nesl především selský lid. Vrchnosti rozšířily své
dvorce zabráním spustlých lánů poddanských, dávaly je v nájem
t. zv. dominikalistům, nebo hospodařili na nich prostředkem ro
botné práce, vynucované na poddaných, pro které zdomácněl název
rustikalistů. Většina jich viděla v poddaném bezprávného nevolníka,
tvrdic, že stará ustanovení urbarialní neplatí. nebyla-li výslovně
znova potvrzena v době po vydání Obnoveného zřízení zemského.
Soudy dávaly vrchnostem za pravdu a marné pokoušely se některé
obce, jako Chodové proti pánům z Lamingeru, vysouditi si stará
práva.

Venkov klesal pod útiskem panským a pod rostoucí kontribucí
zemskou, vybíranou jen z gruntů rustikálních. Poměry vedly roku
1680 v některých krajích českých k selským bouřím, proti nimz
bylo nutno zakročiti vojensky. Byly potlačeny a zvláštní patent cí
sařský schválil zásadní názor vrchností o selském nevolnictví, stano
vil však, že robota nemá býti více nežli tři dny v týdnu vymáhána,
leda v případech naléhavé nutnosti. Patent byl roku 1713 také na
Moravu rozšířen, ale neměl praktických výsledků pro ulevení selské
bídy.
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Am v ostatních zemích rakouských nebyly poměry venkova
mnohem lepší. Šlechta i tam ponechávala péči o statky úplatnému
a jen kancelářsky vyškolenému úřednictvu patrimoniálnímu. Ra
kouský šlechtic Holberg vybizel marně v obšírném spise »Adeli
ges Landleben«, roku 1682 vydaném, k intensivnějšímu hospoda
ření a ke zřizování podniků průmyslových, pil, skláren a papíren
na venkově. Chyběl zájem pro věc i dostatečný kapitál.

Po Ferdinandovi III. vládl syn jeho Leopold I. (1657—1705),
panovník klidný, jevící kulturní snahy rozšířením dvorní knihovny
a zřízením obrazárny ve vídeňském Belvederu, založením jezovit
ských universit ve Vratislavi a v Inšpruku. Ve věcech státních ne
měl však dosti pevné ruky a osobní rozhodnosti. kolísaje se mezi
vlivem rozličných rádců dvorských. Od počátku zápasil s finanč
ními nesnázemi, které zvyšoval osobní štědrosti, ač platy úřednictvu
po léta bývaly zadržovány a dvůr často postrádal nejnutnějšího.
Dvorská komora půjčovala si v takových chvílích u vídeňských,
židovských bankéřů Wertheimerů a Oppenheimerů peníze na 40“/,.
Při tom dosahovaly daně, vymáhané na zchudlých zemích, nesne
sitelné výše.

Daně přímé, hlavně pozemková kontribuce, byly povolovány
a také vybiránv od stavovských sněmů a jejich komisí, které auto
nomně pečovaly o potřeby vojska, císaři sněmem povoleného. Ber
nici panovníkovi vybírali hlavně jen daně nepřímé, jako posudné
(tác), dávky solní a různé »akcízy« na potraviny nebo předměty
přepychové jako tabák, karty, masky, kočáry a jiné věci, v jejichž
zdaňování dvorští kameralisté byli neúnavní. Některé z těchto dá
vek byly však najímány t. zv. appaltern, některé přešly do rukou
stavů. Rovněž komora snažila se zregalisovati jednotlivá odvětví ob
chodu tim, že udělovala určitým firmám privilegium privativum na
dovoz a prodej některého zboží. Tak vídeňští velkoobchodníci, zvaní
»Niederlagsverwandten«, měli v rukou skoro veškeren rostoucí do
voz západního zboží do rakouských zemí. Celé hospodářství fiskální
bylo však nanejvýš složité a nesoustavné, v celnictví vládly středo
věké pověry ; každé město mělo zvláštní tarify, ani jednotlivé země
korunní netvořily ještě uzavřených jednotek celních, počet vnitřních
cel byl ohromný a překážel obchodu. Veškeren důchod státní ob
nášel při tom sotva desetinu toho, co současný příjem koruny fran
couzské.
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Ovšem, že nechyběly za Leopolda I. některé pokusy o nápravu.
Úspěchy Colbertovy vzbudily záhy také v Německu pozornost a
zvláště porýnský publicista Jan Jáchym Becher počal hlásati mer
kantilistické názory na různých dvorech německých knížat. R. 1666
objevil se ve Vídni a přivedl dvůr k některým pokusům o uskuteč
nění nových hesel. Z kruhů vvšších úředníků bylo zřízeno kom
merční kollegium k podporování obchodu a průmyslu; Becher mlu
vil mnoho o zlepšení billance obchodní ochranářstvím, založil pri
vilegovanou společnost hedeábníckou s první manufakturou ve
Walpersdorfu u Vídně. Roku 1671 vznikla podle jeho plánu první
nucená pracovna pro odsouzence a potulný lid ve Vídni, roku 1074
byl vydán sákaz dočozu francouzského zboží a brzy potom zřízen
státní dům manufakturní na Táboře ve Vídni, který měl býti zá
roveň dílnou, školou odbornou a pokusnou stanicí pro fabrikaci
zboží hedvábného, majoliky, skla, jemných suken, barev a lékár
nických praeparátů. Becher jednal o zřízení obchodních kompagnií,
o povznesení vývozu vína. ale většina jeho plánů skončila nezdarem
pro přílišný rozsah svůj a nepřízeň hospodářského prostředí rakous
kého. Komorní byrokracie, s úplatným a nepoctivým praesidentem
Sinzendorfem v čele. neměla schopnosti k opravdovým podnikům,
města stavěla se příkře proti veškerým novotám. Becher opustil
roku 1676 Rakousko a ve víru následujících válek tureckých za
nikla většina jeho podniků nadobro. Trvale udržela se jen privile
govaná manufaktura soukenická, založená v Linci roku 1672.

V pozdějších létech obnovil merkantilistické plány v Rakousku
švakr Bechrův Filip Hórnick z Mohuče spisem »Oesterreich úber
alles. wann es nur will«, vydaným roku 1684. Spis působil však
vlastně teprve v 18. století a vláda Leopolda I. neodhodlala se již
k větším podnikům, snažíc se pouze v malém reformovati pokleslé
cechovnictví. Byly vydány patenty proti zlořádům v řemeslech,
určovány taxy cen výrobků průmyslových, zakazován numerus
clausus cechům. Státní dozor nad řemeslnou výrobou se rozmnožil
a podnikavějším jednotlivcům bylo umožňováno pracovati samo
statně mimo kruh cechovní. Nepřátelství proti Francii vedlo ke
zdůraznění zákazů proti francouzskému zboží, ač výsledek nebvl
značný, dokud domácí průmysl nedovedl nahražováti cizí importy.
Merkantilistické hledisko projevovalo se také tím, že na místo ba
vorské soli, dovážené do Čech přes Prachatice, byla výhradně roz
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šiřena sůl gmundská, pro kterou již Ferdinand IT. byl zřídil solní
sklady v Budějovicích a v Písku.

Zahraničná politika Leopolda I. nesla se dvojím směrem. Jako
císař římský a v zájmustarší větve svého rodu nemohl nečinně hle
děti na pokroky Ludvíka XIV. v Porýnsku a na jeho úchvaty,
ohrožující celistvost říše španělské. Proto byl zapleten do dlouhých
bojů s Francií. Na druhé straně zabavovaly ho poměry uherské.

V Uhrách panovaly od prvních let třicetileté války klidnější
poměry. Říše osmanská poklesla neschopností některých sultánů
a rozkladem sboru janičárského ztratila původní útočnost. Naproti
tomu Ferdinand III. rozšířil svůj vliv do Sedmihradska a vymohl
na vévodovi Jiřím II. Rakoczym pět stolic severouherských. Než
poměry v Cařihradě změnily se poněkud, když velcí vezírové z ar
nautské rodiny Koprili obnovili vojenské řády a výbojnou politiku.
Vznikl spor o obsazení vévodství sedmihradského mezi císařem
a Portou, který proměnil se ve válku. Achmed Koprili vnikl roku
1663 do severních Uher, zmocnil se Nového Hradu a jiných pev
ných míst; tatarské hordy pronikly plenice-až na Moravu.

Leopold I. jednal tehdy s papežem Alexandrem VII. o velkou
lgu protitureckou, ale osobivost Ludvíka XIV., který chtěl se po
stavit v čelo spojeného křesťanstva, způsobila, že se spokojil s po
mocí říše německé a menšího sboru francouzského. Vojsko císař
ské, tak sesilené, zvítězilo roku 1664 nad Turky pod vedením
generála Montecucoli u Sv. Gottharda na Rábu. Přes to císař přijal
hned potom mír, ujednaný na dobu dvacíti let v Železném Hradě
(Vasvár), a ponechal Turkům výboje severouherské i nadvládu
v Sedmihradsku. Turecká moc vytlačila tehdy Benátčany z ostrova
Krety, zkrotila kozáky záporožské a odňala říši polské Podolí, přes
hrdinský odpor krále Jana Sobieského. Zdálo se, že rozpinavá útoč
nost půlměsíce znova se vrátí.

Cisař byl nebezpečím tureckým tím více ohrožen, že současně
také vnitřní poměry v jeho uherském panství se zhoršily. Uherská
šlechta, vedená všemocným palatinem, spoléhajíc na svoů moc v ko
mitátech jakož i na ústavní právo k odporu proti panovníkovi, pro
jevovala nespokojenost nad mírem vasvárským, uzavřeným bez
svolení stavovského sněmu. S nevolí hleděla na německé posádky
v zemi a na zostřenou protireformační činnost vlády a řádu jezo
vitského. Přední magnáti uherští a chorvatští chystali dvakráte
vzbouření proti panovníkovi; první pokus byl však předčasné pro
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zrazen, druhý roku 1671 v zárodku potlačen a hlavní strůjcové
popraveni.

Vídeňský dvůr vlivem hlavního ministra Václava Euseba
z Lobkovic odhodlal se tehdy, že užije příležitosti k tomu, aby úplně
pokořil stavovskou zvůli v Uhrách podobným způsobem, jako v Če
chách po Bilé hoře. Zemské řády byly zastaveny, veškera správa
země svěřena císařskému gubernatoru a moci vojenské. Výjimečný
soud prováděl četné konfiskace a kalvínští kazatelé byli posilání na
galeje. Tu teprve vznikl v severovýchodních Uhrách roku 1673
odboj opravdový, který nabyl důrazu, když v čelo bojovných rot
hajduků a kuruců se postavil hrabě Emerich Tókóly a počal pravi
delnou válku proti císařským posádkám. Císař bvl právě poután
bojem s Francií na Rýně a francouzští agenti, podporovaní od krále
polského, podněcovali uherské vzbouření úsilovně. Také turecká
pomoc byla vzbouřencům jista, když Tókóly přijal z rukou sultá
nových severní Uhry jako poplatné knížectví. Marně císař snažil
se uklidniti zemi opětným svoláním sněmu a slibem náboženské
tolerance.

V Cařihradě vzrostlo tehdy nadšení pro svatou válku proti ne
věřícím a veliký vezír Kara Mustafa pojal plán útoku na země ra
kouské. Se značnou silou vytrhl roku 1683 do pole, přinutil na
Rábě nedostatečné vojsko císařské, vedené Karlem Lotrinským,
k ústupu a oblehl v červenci Vídeň. Město, ač nedostatečně záso
beno, odráželo pod vedením hraběte Stahremberka a starého Zdeňka
Kapliře ze Sulevic po šedesát dní prudké útoky, zatím co císař vy
jednával na všech stranách o pomoc.

V celé Evropě bylo značné vzrušení nad obnovenou výbojností
tureckou. Prostřednictvím papežského nuncia podařilo se diplomacii
císařské odvésti Jana Sobieského od spojení s Ludvíkem XIV.
a umluviti s ním válečný spolek proti Osmanům. V čele pomocného
sboru polský král sám přitáhl v září do Rakous, zatím co Leopold I.
obdržel značnou podporu od arcibiskupa solnohradského, od říš
ského kraje franckého a švábského, od kurfirsta bavorského a sa
ského, kteří osobně přišli se účastniti ve válce. Křesťanská vojska
spojila se na úpatí Vídeňského lesa se sborem Karla Lotrinského,
který byl mezitím porazil za zády Turků uherské povstalce u Preš
purka. Pod vedením polského krále spojenci porazili pak velkého
vezíra tak dokonale, že turecký tábor a veškeren materiál obléhací
se stal jejich kořistí.



202

Vojsko císařské a polské vtrhlo na to do Uher a zmocnilo se
Ostrihoma. Turecké panství bylo poprvé vážně ohroženo, neboť roku
1684 vznikla »scatá liga« mezi císařem, Polskem, papežem a Be
nátčany k všeobecnému útoku na říši osmanskou. Polsko obnovilo
rálku o Podolí a Ukrajinu, Benátčané udeřili s úspěchem na polo

ostrov dloreu a námořní moc Turků, zatím co v Uhrách Karel
Lotrinský počal dobývati dudínského pašaliku.

Protiturecké nadšení rozšířilo se po celé Evropě a četní dobro
volnici z ciziny vstupovali pod císařské prapory, takže Ludvik XIV.,
žárlivý na nenadálé úspěchy habsburské, bvl nucen brániti v tom
své šlechtě. Zvláště některá knižata německá, s kurfirstem bavor
ským a saským v čele. sblížila se osobní účastí ve válce opět s císa
řem. Pro vnitřní poměry zemí habsburských měly úspěšné války
následující také ten význam, že ze žoldnéřských kontingentů jednot
livých korunních zemí vznikalo jednotné a stálé %ojsko císařské,
hledici pouze k císaři jako k svému pánu a sesilující vědomi spo
lečných zájmů říše. Roku 1686 bylo přemoženo povstání v Uhrách
severních, Sedmihradsko získáno a konečně padl Budín do rukou
cisařových. Ve velké bitvě na starém bojišti u Mohače ztratilo Tu
recko panství nad nížinou uherskou a zachovalo jen některé pev
nosti za Tisou ještě ve své moci.

Obnovení císařského panství v Uhrách bylo na počátku prová
zeno těžkým trestáním odbojné šlechty. Později některé konfiskace
byly však navráceny s všeobecnou amnestií, když roku 1687 na
sněmě © Prešpurce stavové přiznali celému rodu habsburskému
právo, děditi uherskou korunu v mužském potomstvu podle řádu
prvorozenství a vzdali se práva na vzpouru. zavedeného bullou On
dřeje II. Leopold I. zrušil pak výjimečnou vládu a obnovil s větši
nou starých řádů zemských částečnou svobodu reformace, takže
Uhry unikly podobné pohromě, jaká stihla před tím země české.

Boj proti Turkům pokračoval. Roku 1688 bavorský kurfirst
Max Emanuel dobyl Srbského Bělehradu a otevřel císařské moci
balkánský poloostrov. Následující vrchní velitel, Ludvík markrabě
Badenský, zmocnil se části Srbska, Bosny a Malé Walachic, vyzý
vaje křesťanskou ráji jihoslovanskou k všeobecné vzpouře protipanstvítureckému.© Říšeosmanskábylavážněohrožena,protože
současně také Benátčané, dobyvše Morey, opanovali část Řecka
středního a Athenv, při čemž výbuch prachu rozvalil slavný Par
thenon, do té doby dosti zachovalý.
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Z nebezpečí vysvobodil Portu Ludvík XIV., obnoviv na Rýnu
boj. který zabavil hlavní část vojska císařského. Dvojí válkou fi
nanční tíseň dvora vídeňského vzrostla tak, že marně se bránil proti
n půjčkami uzavřenými na burse amsterdamské, zavedením kolko
vého papíru a první vojenské lotteric, vypisováním výjimečné daně
z hlavy, rozšířené na všechny stavy. Současně v Cařihradě Mustafa
Zadé z rodu Koprili stal se velikým vezírem a dal obraně turecké
novou sílu, neváhaje sáhnouti také na statky moslemských mečit
a měniti celý system daňový. Srbska a Bělehradu bylo roku 1690
od Turků zpět dobvto a ze strachu před tureckou pomstou mnoho
tisic sróských rodin vystěhovalo se, vedeno jsouc metropolitou Arse
nijem Crnojevičem, do DBáčkya do kraje mezi Sávou a Drávou,
kde utvořily samosprávné osady hraničarské.

Turci vnikali opět do Sedmihrad a Ludvik Badenský zabránil
jen vítězstvím u Slankamene roku 1691 jejich dalšímu postupu do
Uher. Po jeho odvolání na bojiště hornorýnské, moc císařská
v Uhrách obmezila se na obranu, a nedostatečné vojsko hynulo
v močálovitém kraji pod neschopným vedením kurfirsta saského.
Nový sultán Mustafa II., postaviv se sám v čelo vojska, nabyl znač
ných úspěchů v Sedmihradsku a v Zátisí.

Obrat nastal s příchodem nového velitele císařského, geniál
ního stratéga, prince Eugena Savojského (1663—1736). On obno
vil pokleslou disciplinu a povzbudil ducha vojska k rázné offen
sivě, která vedla roku 1697 ke skvělému vítězství u Zenty na Tise
a k smělému vpádu do Bosny. Turecko bylo znova na ústupu a tehdy
také ruský car Petr, vystoupivší proti němu nepřátelsky v kraji
černomořském, dobyl Azova. Pokroky spojeneckých zbraní byly
však znova zadrženy vlivem poměrů západoevropských. Námořní
mocnosti Anglie a Hollandsko. snažíce se uvolniti veškeru moc Lco
polda I. k nastávajícímu jednání o dědictví španělském, pohnuly
císaře a ostatní spojence. že vstoupili v Karlovicích ve vyjednávání
o mir s Portou, které skončilo roku 1699 s úspěchem. Turci postou
pili císaři dobytého kraje a podrželi v Uhrách pouze Banát Temeš
zárský. Benátčané získali dalmatský břeh mezi Neretvou a Krkou,
poloostrov Morcu a některé ostrovy řecké; Poláci část Podolí s pev
ností Kamencem a se Západní Ukrajinou. Říše ruská, přistoupivši
jen k dvouletému příměří, nabyla přístavu asovského. Mírem tím
poklesnuti moci osmanské stalo se ještě zjevnějším nežli neúspěchy
válečnými, kdežto říše habsburská nabyla nového rázu sťátu podu
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najského, určeného k dalšímu postupu na Balkán. V následujících
letech k postupu tomu však ihned nedošlo, ježto dvůr vídeňský byl
úplně zaujat novým, rozhodným zápasem s Ludvíkem XIV.

Vzdělanost francouzská za Ludvíka XIV.

Na počátku osmdesátých let 17. stoleti Ludvík XIV. stál na
vrcholu moci. Bojem proti spojené Evropě rozšířil svou říši, v niž
jeho slovo bylo zákonem. Dvůr obklopoval krále hotovým kultem
jako poloboha, první veimožové země tísnili se kolem jeho osoby
a dodávali každému hnutí jeho slavnostního rázu. Chladná velko
lepost, zvyšovaná složitou etikettou, důstojným krojem a ohrom
nými parukami dvořanů, vládla kolem Ludvíka XIV., který miloval
naprostou pravidelnost života, rozděleného mezi prací a repraesen
tací, a nedával se z hrdého klidu vyrušiti ani smrtí osobností trůnu
nejbližších. Maje potřebu nádhernějšího rámce, nežli byly paláce
předešlých králův, Ludvik XIV. podnikal grandiosní stavby. Hlav
ní péči o ně v první době vlády měl všestranný Colbert, který se
snažil zároveň povznésti výtvarné umění francouzské.

V předchozí době Francie neměla vlastního mění národního.
Za Richelieua a Mazarina vliv italský a nizozemský setkávaly se
v Paříži, pro dvůr a vyšší společnost pracovali cizí umělci jako
Rubens a Philipe de Champaine, kdežto rodilí Francouzové působili
a vynikali namnoze v cizině; tak vážný klassicista, malíř Nicolas
Poussin (+ 1665) a slavný krajinář Claude Lorrain (+ 1682), kteří
v Italii úplně zdomácněli. Proud mladých umělců francouzských šel
do Italie a odcizoval se namnoze domácímu ovzduší výtvarnickému,
které zachovávalo ještě středověký, cechovní ráz. Colbert chtěl podle
hlediska merkantilistického vytvořiti samostatnější umění státní.
Proto dal mladým silám do Vlach putujícím předpisy a pevné stře
disko ve francouzské akademii umělecké, zřízené roku 1666 v Římě.
Pařížskou akademii výtvarnou, která se počala vyvíjeti ze sdru
žení mladších umělců vlašské školy, vzal pod královský protektorát
a umístil v Louvru. Zřídil zvláštní školu pro umění rytecké a spojil
umělecký průmysl těsně s velkým uměním. Hlavním rádcem jeho
a prvním umělcem dvorským byl Karel Lebrun. (+ 1690), muž vše
stranný, který dovedl barokové umění vlašské přizpůsobiti potře
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bám a vkusu francouzskému a založil skvělý dekoratizní sloh Lud
víka XIV

Colbert chtěl učiniti Paříž prvním městem světa. Zrušením
těsného věnce hradeb umožnil volný vzrůst města, které mělo dotud
převahou ještě středověký, stisněný ráz, stavěl široké třídy a pro
jektoval veliká náměstí s repraesentačními budovami, reguloval ná
břeží Seiny a provedl noční osvětlení ulic. Louvre chtěl učiniti nej
mohutnějším palácem evropským a rozšířilje jejvelikou kolonádou,
napodobující klassickéké vzory. Než Ludvík XIV. nechtěl v Paříži
sídleti; pestrý život velikého města soupeřil s jeho snahou, aby dvůr
výlučně k sobě obracel zraky národa a Evropy. Král dával před
nost pobytu na zámcích venkovských a hlavné Wersailles se staly

-jeho oblíbeným bydlištěm a vlastním vládním střediskem říše.
Kolem malého loveckého zámečku vyrostla ohromná skupina

budov, schopných pojmouti na pět tisíc osob, jež tvořily královské
okoli. Na pompésní výzdobě skvostných komnat, kde vše, od velkých
zrcadel a fresek počínaje až k.drobnému kování, bylo podrobeno
jednotnému slohu, pracovala celá legie umělců a výtvarné umění
francouzské nabylo význačného rázu dvorského. Slavný zahradník
Le Nótre upravil velký park versaillský podle architektonických zá
sad s perspektivními pohledy ; četné fontány a allegorické sochy slou
žily k jeho ozdobě. K intimnějším zábavám užšího kroužku krá
lova zřízeny bvly letohrádky Trianon a Marly.

Závodě s velkoleposti starých imperatorů Ludvík XIV. chtěl
přes nepřízeň místních poměrů změniti celé okolí versaillské v park
a dával k získání vody nejen zřizovati ohromná čerpadla mlýnská,
nýbrž také sváděti vodu ze vzdálených toků, kterážto práce vyžá
dala v nezdravém kraji tisíce životů vojenských a skončila nezdarem.
Náklad na stavby byl ohromný a vzrostl zvláště, když po smrti Col
bertově (+ 1683) bezohledný ministr války Louvots převzal řízení
staveb. Louvois vystavěl v Paříži ohromnou tnvalidovnu s krásnoukopulí,kterásestalavzorem.novýchstavebeb kasárnickýchprocelou
Evropu.Ostatněvšak dvůrzanedbávalhlavní městostále vícea od
cizoval se ve skvělé isolaci versaillské životu národnímu.

Podobně jako výtvarné umění bylo také písemnictví fran
couzské připoutáno ke dvoru královskému. Renaissanční svěžest
a nevázanost francouzského básnictví počala ke sklonku 16. věku,
stejně jako současné umění italské, ustupovati snaze po přesném
dostižení formální krásy starověkých vzorů. Básník Ronsard
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(T 1585) a jeho škola zahájili tento klassicistický směr, který z an
tiky nečerpal již jen jednotlivé motivy, nýbrž základní pravidla tvo
ření. Na počátku 17. věku zdokonalil pak zvláště Walherbe přesnost
dikce a prosodie francouzské, stihaje ostrou kritikou veškeré nevá
zané a méně umělé výkony básnické. Pařížské nářečí se stalo jediné
oprávněným ve vyšším písemnictví, které nalezlo nejvvšší tribunál
v »Academic francaise«, založené od kardinála Richelieu roku 1635.
Ale vývoj nešel přímou cestou. Když literární zájem počal ovlá
dati vyšší kruhy. vznikaly kritické salonv pod vedením duchaplných
dam, jako byla paní z Rambouilletu, a v nich drsnost předešlá ustou
pila jen přeumělkované »preciosnosti«, jevicí se v mnohoslovných
básních a v dlouhých románech sentimentálních. Teprve v polovici
století nastala nová reakce, směřující k ušlechtilé jednoduchosti výrazuakvětšípřirozenostipsychologické.| Přišlaklassickádoba
francouzské literatury a duch vznešené velikosti, ovládající dobu
Ludvíka XIV., přispěl značně k jejímu rozvoji. Král sám ji pod
poroval, žádaje od ní chvalozpěvy na vlastní velikost a úplné pod
robení vkusu společnosti dvorské.

Dramatické umění dosáhlo přesné formy, blížící se antické, ale
předstihující ji pathetickou výmluvností. V tragedii Pierre Cor
neille (7 1681) vynikl úchvatným předváděním velkých konfliktů
historických osobnosti, Jean Racine (— 1699) psychologickým pro
niknutím vnitřních vášní. V geniálních veselohrách Jean Moličre
(+ 1673) uváděl na jeviště tvpické figury a směšnosti současného
života, zachovávaje si přízeň královu "přes mnohou smělost satiri
ckých nápadů. Vlastním básníkem dvorským byl Nicolas Boilcau
(T I7I1), spisovatel poetických panegyriků na krále a přísný kritik
literární, který dovršil snahu po formální bezvadnosti a sepial poesii
francouzskou poutem přísných pravidel.

Umění francouzské, hiedajíc úspěchu výhradně v nejvyšší spo
lečnosti, ztratilo vůbec styk se životem širších kruhů národních;
osvojilo si mluvu vytříbenou k jemnému vystihování. duševních
nálad, bylo však ochuzováno o bohatství slovního pokladu lidového.
V slovníku vydaném roku 1694 poprvé akademii francouzskou na
lezlo svůj zákonník. Román hovicí spíše zájmu širších vrstev přestal
býti věci vlastní literatury; z velkých umělců pouze duchaplný po
vídkář La Fontaine (+ 1695) zachoval těsnější spojení s národním
ovzduším měšťanským. Za to prosa ostatní rozvíjela se v poutavých
dopisech vynikajících osob, jako byla paní ze Sezigné, v hlouba
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vých úvahách jansenistv Pascala nebo ve skvělé rhetorice biskupa
Bossucta.

Od Krásného písemnictví oddělovaly se již přesně práce vč
decké, nejen badání exaktního. nýbrž také z oboru věd duchovních,
v nichž humanistická všestrannost počínala také ustupovati větší
spectalisaci odborné. Zvláště dějespvtectví učinilo pokroky přesnou
kritikou pramenů a tradice. Denediktinská kongregace sv. Maura
věnovala se dějinám literárním a nalezla v učeném Wabillonoči za
kladatele pomocných věd historických. Římské a středověké staro
žitnosti bvlv rovněž předmětem velkých prací vědeckých, které vláda
podporovala zřízením zvláštní akademic nápisů a včd 1 výzkum
nými výpravami na východ.

V náboženství Ludvík XIV. bvl přísným katolikem a kladl ve
hký důraz na vykonávání bohoslužebných povinnosti. Náladu tu
sesilila v pozdějších létech zvláště paní z Maintenonu, kterou král
po smrti Marie Terezie tajně pojal za manželku. Jansenism a jiné
názory, odchvlující se poněkud od učení církevního, byly Ludví
kem XIV. důrazně potlačovány.Přestokrálnebývalvdobrémpoměrukpapešžům.© Nároky
jeho vyslanců v Římě vzbudily vícekráte příkré konflikty mezi kurií
a dvorem francouzským, v nichž Ludvík XIV. neváhal užíti sve
moci s plnou bezohlednosti. V duchovenstvu francouzském chtěl
míti stav na absolutní moci královské naprosto závislý, obmezoval
vliv „římský na obsazování stolců biskupských a rozšířil t. zv. re
gální právo na užitky z uprázdněných biskupství do provincií, kde
dotud neplatilo. Když papež Innocenc XI. vystoupil proti tomuto
překračování konkordátu, král povzbudil proti němu ducha gallikán
ské neodvislosti a dal na synodě duchovenstva francouzského, v jejíž
čele stál výmluvný Bossuet, roku 1682 slavnostně prohlásiti články,
obnovující proti papežovi názory reformních koncilů 15. věku, kla
doucí úzké meze moci papežské. Spory tím vzbuzené trvaly léta,
byly zostřeny novými konflikty francouzského vyslance v Římě a
skončily teprve roku 1693 kompromissem obojí strany.

Za to Ludvik XIV. přispěl značně k provedení výhradního
panství katolicismu ve Francii. V zemi bylo ještě mnoho hugenottů,
kteří ztrativše svou vojenskou organisaci, zachovali ostatní svobody
ediktu nantského. Obce jejich vynikaly přičinlivostí průmyslovou ;
přísný duch kalvinismu, odsuzující rozmařilost a vedouci k práci,
podporoval ro<z'0f kapitalismu v kruzích jejich souvěrců. Od huge
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nottů bývalo najímáno vybírání státních daní a cel, v jich rukou
bvla kvetoucí odvětví průmyslová, jako železářství v Sedanu. pře
pychové manufaktury v okoli pařížském, bretoňské plátenictví, hed
vábnictví v Provenci, domácké soukenictví v Gevaudanu, papír
nictví v Auvergni. Pověst poctivosti a náboženský styk s Amster
damem a Londýnem podporovaly obchodní rozvoj reformovaných.
Jejich vzdělání bylo značně pokročilé péčí věnovanou školám, mezi
nimiž vynikaly akademie v Sedanu, Saumuru a Montaubanu.

Válka s Hollanďany přispěla k tomu, že Ludvik XIV. počal
nedůvěřovati svým protestantským poddaným. Nezdar jednání o ná
boženskou unii jejich s katoliky, které horlivě podporoval, sesílil
tento odpor. Absolutnímu vládci příčilo se, že tolik poddaných ne
schvaluje jeho vlastních názorů náboženských. Horliví ministři, in
tendanti a parlamentv, pochopujíce náladu panovníkovu, jali se
postupně obmezovati svobody reformovaných. Lstivým výkladem
ediktu nantského byly zrušeny smíšené komory v parlamentech, za
vírány pod rozličnými záminkami evangelické kostely, hugenotti
zbavováni veřejných úřadů a nájmu státních daní, třebas že tím
pokladna královská utrpěla škodu citelnou. Missie katolických řádů
nalézaly horlivou podporu intendantů, nepovolné obce byly zatězo
vány nespravedlivým rozdělením kontingentu daňového a ubytová
ním vojska (dragonády). Většina reformovaných kazatelů musela
opustiti říši a když propaganda katolická již dosti byla pokročila,

prohlásilkrál roku1685, že ediktu nantskéhojiž není třeba a od
volal jej slavnostně. Podle jména smělivytrvalí ve víře zachovati
svobodu svědomí bez veřejné bohoslužby, opravdu však úředníci
a kněží nevyhýbali se žádnému násilí, aby také tento zbytek získali
katolicismu.

Hugenotti od počátku útisku prchali do ciziny, ale záhy byl
odchod do ciziny z ohledu na hospodářský zájem říše zakázán
a přísně trestán ztrátou majetku i galejním otroctvím. Přes to na
tisíce hugenottů uprchlo tajně, v přestrojení a v mezipalubích cizích
lodi, k značné hospodářské škodě Francie. Neboť zanesli do zemí
sousedních různé dovednosti a mnoho kapitálu. Zvláště Braniborsko,
jehož kurfirst Bedřich Vilém rázně protestóval proti odvolání ediktu
nantského, stalo se novou vlastí četným »réfugiés« a podobně Hes
sensko i Holštýnsko. V Sasku povznesli zvláště průmysl textilní,
v Černém lese hodinářství, v Bavorsku soukenictví. Příliv francouz
ského protestantského kapitálu v Amsterdamu byl tak značný, že
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stlačil na burse cenu úvěru na 2?/,, kdežto Ludvík XIV. současně
uzavíral půjčky na 8—10*/;,. V Anglii emigranti francouzští při
spěli rovněž značně k povznesení průmyslu, zanesli tam především
hedvábnickou výrobu, sklářství, papírnictví a kloboučnictví fran
couzské.

Ludvík XIV. zaplatil náboženské sjednocení své říše značnou
ztrátou hospodářskou a odcizil si také dosavadní spojence prote
stantské v celé Evropě. Stával se vůbec u všech sousedů nenávidě
ným. Lesk dvora versailiského oslňoval sice okolní knížata a byl
horlivě napodobován zvláště v Německu, francouzská móda a řeč
zatlačovala rychle španělský a vlašský vliv na rozličných dvorech,
vyšší společnost evropská dostávala se kulturně do vleku Francie,
avšak bezohlednost Ludvíka XIV., nezastavující se před ohledy
na mezinárodní zvyky, vzbuzovala všeobecný odpor, který propukl
otázkou falckou a kolínskou.

Roku 1685 Karel kurfirst falcký zemřel bez potomků a dě
dictví mělo přejíti na vedlejší větev neuburskou, s císařem sešva
křenou. Ludvík XIV. žádal však allodiální část dědictví pro svého
bratra, vévodu Orleanského, manžela dcery zesnulého kurfirsta.
Jeho hrozivé vystupování způsobilo, že západoněmecké kraje se
spojily k ochraně zájmů říšských v t. zv. ligu augšpurskou s císa
řem, Hollandskem, Braniborskem, Švédskem a Španělskem. Poměry
přiostřily se roku 1688 sporem o arcibiskupství kolínské mezi kardi
nálem Fůrstenberkem a princem bavorským, kteří oba byly rozště
penou kapitulou zvoleni. Řím a liga augšpurská podporovali prince
bavorského, Ludvík XIV., chtěje protivníky zastrašiti a svého chrá
něnce do kurfirství uvésti, přepadl vojensky bezbrannou Falc Rýn
skou a Svábsko. Když pak spojenci se chopili zbraní a Francouzové
nemohli všechna dobytá města udržeti, generálové francouzští sy
stematickým pálením a bořením měst porýnských obraceli kvetoucí
kraj v poušt, aby neposkytl nepřátelům opory. Zvláště Heidelberk,
Manheim, Špýry, Worms a jiná místa byla zničena bez ohledu na
památné stavby, a obyvatelstvo z nich odvedeno.

Toto barbarství naplnilo celé Německo národním rozhořčením

protijménufrancouzskémua sesílilospolek kk Než ráz
né, pokud Anglie k němu se klonila a svou námořní mocí zdržovala
zvláště Nizozemce od rázných kroků. To se však na škodu francouz
ské politiky dokonale změnilo, když revoluce anglická proti králi
Nový věk. 14
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Jakubovi II. uvedla na trůn britský hlavního nepřítele francouz
ského, Viléma Oranžského, který se stal vůdcem v nastávajícím boji
proti Ludvíkovi XIV.

Pád Stuartů.

Protifrancouzská politika Karla II., projevená trojspolkem
roku 1667, neměla dlouhého trvání. Již v nejbližších létech král an
glický upustil od ní, spojiv se proti Hollandsku s Ludvíkem XIV.,
který mu slíbil značné subsidie. Zároveň jednalo se mezi oběma pa
novníky o náboženských otázkách. Karel IT. byl hotov přestoupiti
ke katolictví, k němuž se jeho bratr Jakub, vévoda z Yorku, již ve
řejně znal, a doufal, že pomocí Říma a Francie zlomí ducha stavov
ské neodvislosti anglické, reformací sesíleného.

Opiraje se o úplatnost členů parlamentu a o servilní minister
„stvo »cabalové« (přezdívka, vzniklá složením počátečních písmen
jmen hlavních ministrů), Karel II. chtěl nejprve sesíliti katolickou
stranu v zemi odvoláním zákonů proti nonkonformistům a vyhlá
šením všeobecné indulgence. Než opposice v parlamentu prohlašo
vala, že král nemá práva, osvobozovati samovolně od platných zá
konův, a donutila Karla II. roku 1673, že přijal t. zv. přísežný aá
kon (testaktu), který zbavoval veřejných úřadů všechny, kdo ne
přijali církevního supremátu koruny a anglikánského učení o svá
tosti oltářní. Všichni katolíci, i bratr králův, byli nucení vzdáti se
svých úřadů. Zároveň rostla nespokojenost s bezúspěšnou válkou
hollandskou, poškozující britský obchod, a s finančními nepořádky
vlády.

Tak se dostavil roku 1672 částečný bankrot státní tím, že krá
lovy půjčky nebyly dále spláceny, nýbrž změněny na založenou rentu
6%/, bez souhlasu věřitelů. Hlavními věřiteli koruny byli tehdy
zlatníci z londýnského »Lombardstreetu«, kteří úvěrem na zástavy
a přijímáním zůročitelných deposit se stávali namnoze hotovými
bankéři. Vydávali poukázky na přijatá deposita a obchodní svět
užíval již hojně těchto primitivních bankovek jako vzájemného
platidla. Zlatníci pak obraceli svěřené peníze na půjčky vládě a k
anticipacím státních příjmů. Částečný bankrot korunní způsobil
úpadky mezinimi, jimiž také obecenstvo bylo zasaženo.



211

Rostoucí nespokojenost donutila Karla II., že mírem zčestimin
sterským ukončil válku s Hollandskem a vzdal se spolku s Ludví
kem XIV., ač nepřestal tajně přijímati další peněžité podpory
z Francie. Strana, rozhodně odporující jeho náboženským a poli
tickým úmyslům, nabyla převahy v parlamentu a vymohla na králi
roku 1679 uvolnění přísné censury tisku a nový zákon o svobodě
osobní (habeascorpusacta). Zákon zakazoval královským úřadům
libovolné zatýkání bez písemných rozkazů a udání příčiny; nejdéle
do tří dnů měl býti zatčený postaven před náležitého soudce a měl
z pravidla právo. žádati o propuštění z vazby na záruku. Svobodo
myslné proudy kladly se tak v cestu králově snaze po absolutismu,
zatím co rostoucí zájem anglického průmyslu si vynutil roku 1678
zákazy dovosu francouzského zboží.

Později jednalo se především o to, zda katolický bratr králův
Jakub smí převzíti korunu po bezdětném Karlovi II. Utvořily se
dva rozvášněné tábory v národě. Strana protikatolická a svrchova
nost národa proti králi obhajující žádala prostředkem veřejné petice
úplné vyloučení vévody Yorského; druhá strana, zastávající božský
původ království, odsuzovala petici a přijímala katolického nástup
ce, žádajíc jen záruku pro anglikánskou církev a stavovské svobody.
Stranám dostalo se přezdívky w/igů a toryů. K první hlásilo se
vedle protestantské šlechty hlavně.bohaté obchodnictvo londýnské,
k druhé venkovské velkostatkářstvo vyznání katolického a angli
kánského.

Zprvu vítězili whigové, ztratili však převahu vnitřním sporem
a Karel II., rozpustiv roku 1681 rozervaný parlament, odhodlal se
opět k samostatné vládě bez sněmovny, zjednav toryům uměle 1 v
Londýně převahu. Přišla tehdy i zřejmá reakce absoluhstického
rázu, se zatýkáním a popravami vůdců opposice a protivládních pu
blicistů. Když roku 1685 Karel II. zemřel, přijav svátosti umíra
jicích z rukou katolického kněze, Jakub II. (1685—1688) mohl bez
velkých překážek nastoupiti na trůn, neboť toryové podporovali ho
upřímně, doufajíce, že zachová práva církve anglikánské.

Nezdařilé povstání protivníků králových ve Škotsku a v Severní
Anglii dalo Jakubovi II. záhy záminku k sesilení stálého vojska,
složeného hlavně z katolických Irčanů, a k persekuci odpůrců. Po
tom následovala zjevná snaha o rekatolisací země. Vyšší úředníci a
důstojníci byli nucení k přestupování na víru královu, poddajní
soudcové propůjčovali se k stihání osob dvoru nepohodlných, abso

14*
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lutism jevil se zřejmě ve snaze, porušovati platné zákony pouhým
nařízením královským. Tak Jakub II. zrušil z vlastní moci, chtěje
rozdvojiti reformaci, zákonv proti nonkonformistům a obnovil vše
obecnou indulgenci, jako stav přechodu k panství katolicismu. Zá
roveň vyjednával horlivě s papežem, nuncius a jezovité vystupovali
okázale v Londýně. V Irsku podporoval domácí katolíky na újmu
anglických osadníků, spojoval se v zahraničné politice s Ludvi
kem XIV., v jehož prospěch také zrušil zákazy proti dovozu fran
couzských tovarů.

Rostoucí nespokojenost všech reformovaných stran v zemi byla
zmírňována naději. že trůn po smrti stárnoucího krále přejde na
jeho protestantskou dceru Warif, provdanou za Viléma Oranžského.
Než roku 1688 zrodil se syn z druhého manželství králova a budoucí
úspěch katolických snah zdál se býti pojištěn. To pohnulo nespoko
jené ku vzpouře. Na jejich vvzvání a se svolením republiky nizo
zemské Wilém Oranžský vypravil se se značným loďstvem roku 1688
do Anglie a nalezl v celé zemi horlivé přívržence. Jakub II. bvl nu
cen uniknouti'ná pevninu a nalezl útulek u Ludvíka XIV., který mu
slíbil pomoc k znovudobytí trůnu.

Zatím v Anglii sešel se národní konvent, složený ze členů bý
valých parlamentů, a prohlásil, že král svým útěkem zrušil svazek
s národem. Legitimní původ jeho syna byl popíirán, a Vilém III.
současně s korunou přijal nový zákon »0 právech« (declaration of

„nights), který formuloval hlavní svobody národa a odsuzoval ne
zákonitosti předešlé vlády. Zákonem tím bylo prohlášeno, že koruna
nemá práva dispensovati od platných zákonů, zřizovati výjimečné
soudy a najímati vojsko bez svolení parlamentu, který zachoval vý
hradné právo ukládati národu daně. Nedotknutelnost poslanců a pe
tiční právo národa byly zaručeny, král přísahou zavázán, chrániti
protestantství anglické.

Tímto slavnostním prohlášením zásad, vyslovovaných již na
mnoze v předešlých dobách, Anglie stala se zemí dokonale ústavní
a moc parlamentu vzrostla v nejbližší době ještě více tím, že pravi
delné prostředky na výdaje státní nebyly vládě již povolovány na
doživotí královo jako dříve, nýbrž vždy jen od roku k roku, na
základě rozpočtu, přidělujícího jednotlivé sumy určitým účelům. Jen
k vydržování dvora a civilních úředníků královských byl panovni
kovi trvale povolen pevný obnos, zvaný podle seznamu úředníků
z něho placených listou ctoilní. Ustanovení, že každá sněmovna po
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třech letech má býti znova volena, stěžovalo dvoru ziskávám příliš
ochotné většiny; častá nepřítomnost Viléma III., který nepřestal býti
zároveň generálním místodržitelem nizozemským, sesilovala ducha
parlamentární samosprácv.

Strany torvů a whigů potrvalv, ale soustředily svůj zájem
v první řadě na hospodářské otázky: whigové podporovali obchodní
a maritimní rozvoj říše, torvové kladli přední důraz na zájmy
agrární a byli méně horlivými nepříteli francouzské expanse nežli
whigové. Náboženské spory zvolna ztrácely svou sílu vzrůstající
lhostejnosti vyšších kruhů ; církev anglikánská byla tolerančním zá
konem roku 1689 nucena, popřáti větší volnosti různým sektám pro
testantským. Přísné zákony zůstalyv platnosti jen proti katolikům,
podezřivaným ze spojení s vyhnanými Stuarty.

Také ve Skotsku Vilém III. byl přijat s podobnými podmín
kami jako v Anglii, ale byl současně nucen obrátiti veškeru sílu
svou proti Ludvíkovi XIV., který jako ochránce vyhnaných Stuartů
povzbuzoval katolické povstání v Irsku, nespokojenost ve Škotsku
a ohrožoval svou mocí námořskou břehy anglické. A tak se stalo,
že Vilém III. tim těsněji se připojil k nepřátelům Francie.

Přistoupením Anglie augšpurskáliga stala se »celikou alltancí«
a boj spojenců proti Ludvíkovi XIV. nabyl netušených rozměrů.
V Belgii válčil francouzský velitel, maršál Lucemburský, úspěšně
proti Vilémovi III., velicímu spojeným sborům hollandským, špa
nělským a braniborským, na horním Rýnu operovalo císařské vojsko
pod Ludvíkem Badenským, v Alpách a v Italii čelil francouzský
maršál Catinat vévodovi savojskému a císařským. Francouzské po
kusy o obnovení vlády Jakuba II. v Irsku a ve Škotsku skončily se
s nezdarem, zvláště když roku 1692 francouzské loďstvo utrpělo roz
hodnou porážku u mysu La Hogue. Domácí odboj v Irsku byl Vi
lémem III. pokořen a anglická kolonisace na ostrově sesílila se na
škodu živlu keltského ještě více. Přes tyto částečné úspěchy spo
jenců válka se protahovala, korsarství, soustavně provozované
z francouzských přístavů, poškozovalo těžce obchod anglický 1 hol
landský a rostoucí náklad na válku vedl k založení trvalého dluhu
státního v Anglii.

Již Karel II. proměnil samovolně roku 1672 část dosavadních
nezaložených dluhů korunních na nesplatitelné 6*/, renty, ale fundo
vaný dluh státní mohl opravdu teprve tehdy nabýti většího rozsahu,
když konstituční svazek mezi králem a parlamentem zaručil věři
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telům větší stálost státních poměrů. Roku 1692 vláda parlamentní
uzavřela první větší půjčku jednoho millionu liber, která se stala
počátkem založeného dluhu státního, který v následující době vzrů
stal rychle. Stát nalézal snadno peníze, neboť bohatnoucí národ hle
dal přiležitosti k bezpečnému zúročení svých kapitálů, kterých sou
kromá podnikavost ještě nedovedla úplně užiti.

Roku 1694 škotský spekulant Hilliam Paterson založil, dohod
nuv se s finančním ministrem lordem Montague, anglickou banku
jako akciovou společnost, která půjčila více nežli million liber upsa
ného kapitálu státu a obdržela právo k veškerým bankovním obcho
dům. Před konkurrencí nových ústavů podobných chránilo ji usta
novení zákonné, že k účelům bankovním nesmí se více nežli 6 osob
spojovati. Podle vzoru zlatníků banka počala vydávati poukásky,
z počátku nejméně na 25 liber, později na menší obnosy. Poukázky
soukromých směnáren potrvaly vedle toho stále i v Anglii 1 ve
Škotsku, kde kolovalv také poukázky na nejnižší obnosy. Anglická
banka podporovala vládu také escomptem daní, povolených od par
lamentu, zpeněžením pokladničních poukázek (excheguer bills),
vydávaných na některá stálá odvětví státních příjmů, a převzala
znenáhla skoro veškeru kassovní správu státní.

Veřejný úvěr připoutal velkou část bohatých tříd hmotnými
zájmy k nové vládě Viléma III. Strana whigů, kladoucí hlavní
důraz na obchodní rozvoj země a rozhodnější v nepřátelství proti
Francii, nabyla v parlamentu převahv a roku 1694 Vilém III. pouze
z jejích stoupenců utvořil si první zninisterstvo, zastupující většinu
parlamentární. Než také strana toryů sblížila se s novou vládou
a byla k jejím osudům finančně připoutána zřízením první velké
banky pro úvěr hypothekární.

Zatim na pevnině Francie vzdorovala úspěšně spojencům, ale
tiseň finanční činila Ludvika XIV. sklonným k míru tím spíše, že
chtěl přerušiti allianci císaře s námořskými státy dříve, nežli očeká
vaná smrt španělského krále rozpoutá spor o dědictví starší větve
habsburské. Proto přistoupil roku 1697 k míru uzavřenému v Rys
avicku u Haagu, uznal Viléma III. za krále anglického a odstoupil
od Stuartů, zrušil vysoká cla a přístavní dávky pro hollandský ob
chod, vrátil lotrinskému vévodovi jeho zemi, císaři Freiburk a
Breisach, vzdal se Lucemburku a některých panství, získaných
reuniemi. Podržel však Štrassburk a vládu nad říšskými městy
v Elsassu.
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Mir ryswický byl úspěchem spojené Evropy proti rozpínavosti
francouzské a obnovil rocčnečáhu mocností, ohroženou přílišnou
mocí Ludvika XIV. Než v skutku stal se jen příměřím, ježto otázka
dědictví španělského v krátce znova pobouřila celou Evropu.

Zápas o dědictví španělské.

Ve Španělich rod habsburský vymiral chorobným Karlem II.
(1665—1700) a Evropa dlouho již jednala o otázce velikého dě
dictví, obsahujícího větší část poloostrova Pyrenejského a Apenin
ského, Belgii a rozsáhlé osady zámořské. Ze dvou sester králových
starší, Marie Terezie, vzdala se při sňatku s Ludvikem XIV. vý
slovně dědického práva, ale francouzský manžel její popíral od po
čátku platnost renunciace a žádal dědictví pro své potomstvo. Druhá
infantka. Maric Markéta, první z manželek císaře Leopolda I., byla
závětí Filipa IV. určena dědičkou svého bratra, zanechala však
pouze dceru, provdanou za bavorského kurfirsta, která rodinnou
smlouvou přenesla svá práva na Leopolda I. a jeho potomstvo z ji
ných sňatků. Než manžel její, kurfirst Mar Emanuel, neuznával
tohoto zřeknutí, pokládaje jediné svého syna za oprávněného dědice
španělského trůnu. Věc byla tím spletitější, že také španělský král
si přisuzoval právo, rozhodnouti závětí o nástupnictví, a strana fran
couzská1 císařská neunavně se snažily nabýti u něho vlivu. Než také
ostatní státy zabývaly se otázkou, zvláště námořské mocnosti Anglie
a Hollandsko.

Dynastické spojení říše španělské s Francií ohrožovalo nejen
rovnováhu evropskou a bezpečnost reformace v Západní Evropě,
nýbrž také obchodní zájmy anglické a hollandské, spojené vládou
Viléma III. Obchodní loďstvo těchto obou mocnosti mělo v druhé
polovici 17. století důležitou úlohu © moři Středozemském, kde
předstihlo námořní moc států jihoevropských a strhlo na sebe nej
větší část obchodu levantského. Anglický průmysl byl závislý na
dovozu jemné vlny a surového hedvábí ze Španěl, kdežto úpadek
námořské moci španělské anglickému obchodu umožňoval výnosný
podloudný obchod v mořích středoamerických a jihoamerických,
opírající se o Jamaiku. Také dovoz černých otroků z Afriky do Zá
padní Indie přešel do rukou anglických. Bez ohledu na protesty
španělské vlády v kruzích obchodníků a anglických a škotských
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jednalo se již o zřízení velikých společností. které měly strhnouti
na sebe jihoamerický obchod obsazením převlaky Panamské.

Proto zabrání španělského dědictví Ludvíkem XIV. znamenalo
značné nebezpečí pro obchodní zájmv zemí Viléma III. Francie
mohla ovládnouti plavbu v moři Středozemním, mohla odtud obsa
zením Gibraltaru a severoafrických břehů vyloučiti konkurrenci an
glickou a hollandskou. Rozšíření merkantilistických zásad, platných
ve Francii, na Španělsko znamenalo zákaz vývozu surovin pro cizí
průmysl; francouzská moc mohla povznésti Belgii na ujmu Holland
ska, mohla zničiti podloudný a otrocký obchod do Západní Indie.
Také spojení španělských a francouzskýchterritorii v Severní Ame
rice bylo vážným nebezpečím pro britskou kolonisaci.

Anglické osady v Americe vzrostly sice v 2. pol. 17. věku obsa
zením Nového Nizozemí a zřízením nových kolonií Caroliny a Penn
syluanmie,založ. r. 1682 od Williama Penna pro kvakerské souvěrce,
utiskované ve vlasti a v ostatních britských osadách, současně vzrů
staly však také francouzské osady v sousedství. Francouzové drželi
pravý břeh řeky sv. Vavřince, zvaný La Cadie (Acadie), sousedící
se severními koloniemi britskými, a zabrali roku 1683 také dolní tok
mississipský osadou zvanou Louisianou. Ve spojení se španělskou
mocí v Americe mohli se státi nebezpečnými anglické kolonisaci,
tím spíše, že francouzské obyvatelstvo Kanady, ač počtem nečetné,
vynikalo bojovným duchem a opiralo se o spojenectví četných ru
dých kmenů.

Proto Vilém ITI. snažil se otázku dědictví španělského roku
1698 urovnati dílčí smlouvou, která zabezpečovala bavorskému
princi Španělsko, Belgii a kolonie; Francie měla obdržeti Neapolsko
se Sicilií, rod císařův Milán. Když náhlá smrt bavorského prince
zmařila tuto úmluvu, anglická diplomacie získala Ludvíka XIV.
pro vyrovnání jiné, které přisuzovalo hlavní část dědictví druhoro
zenému synu Leopolda I., Karlovi, odškodňujíc Francii Neapolskem,
Sicilií a Lotrinskem, jehož vévoda měl dostati Milán. Než císař ne
uznal nové smlouvy a národní sebevědomí španělské bránilo se roz
hodně každému dělení říše. Umírající Karel II. v dohodě s hlavními
rádci ustanovil závětí, že celá říše španělská má připadnouti Filipovi
z Anjou, mladšímu z vnuků Ludvíka XIV., s výhradou, že nikdy
nebude spojena s Francii. Když brzy potom, v listopadu 1700
Karel II. zemřel, Ludvik XIV.přijal jeho závěťbez ohledu na dilčí
smlouvu a uvedl svého vnuka, jako Filipa V., na trůn španělský.
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Nový panovník zjednal sit uznání ve všech provincich říše,
jakož i u papeže, vévody savojského, Portugalska, kurfirsta bavor
ského a kolínského, vévody brunšvického, spojených s Ludvi
kem XIV. Také Hollandsko a Anglie, kde strana toryů nabyla
převahv a Vilémovi III. odepirala válečné prostředky, neprotivily
se mu z počátku, ježto Ludvik XIV. prohlašoval, že chce opravdu
vzdáti se veškerého vlivu na vládu svélo vnuka.

Než císař Leopold I. odmítal závěť Narla II., uznal svého mlad
štho svna Karla za krále španělského a prohlásil Milánsko za uprázd
něné léno říšské, které hodlal zabrati vojenskou moci. Eugen Sa
vojský, požívající největšího vlivu u vídeňského dvora, vnikl v létě
roku 1701 do Lombardie a utkal se zde v úspěšných bojích s vojskem
francouzským, které chránilo Milánsko pro Filipa V. Cisař součas
ně zjednával si spojence v říši německé i v ostatní Evropě. Nejdříve
přidala se na jeho stranu některá knižata německá, hlavně vévoda
hannoverský, povýšený nedlouho před tím na kurfirsta, a kurfirst
braniborský Bedřich, jemuž císař dovolil, aby roku 1701 přijal titul
krále v Prusích. Později spojily se s císařem také námořní mocnosti
Hollandsko a Anglie, když Ludvik XIV. neopatrně ukázal závislost

nové vlády španělské na Francii, obsadilpevnosti belgické a počal

snižováním cel mezi oběma zeměmi a privilegováním francouzských
kompagnii pro obchod s koloniemi americkými a když po smrti Ja
kuba II. neodpiral jeho synovi titulu krále anglického. Proto zví
tězila v parlamentu anglickém strana whigů a v září 1701 byla »ve
hká alliance« proti Francii obnovena. Její hlavní tvůrce Vilém III.
zemřel sicejiž na počátku roku následujícího,ale jeho švakrová
Anna, novnová královnaanglická, pokračovala+ v protifrancouzské po
litice, podobně jako velký pensionář Heinsius, který převzal řízení
veřejných záležitostí v republice nizozemské. Anglický vojevůdce
John Churchill, vévoda < Marlborough, vystoupil na dolním Rýnu
v čele spojeneckého vojska a nová dlouhá válka rozpoutala se
v Evropě.

Z počátku nedostatek jednotného plánu spojenců usnadňoval
úspěchy francouzské. Císařské vojsko v Italii bylo nedostatečné k
ráznému útoku, nerozhodnost Hollanďanů bránila rozhodnému po
stupu spojenecké armády v Belgii, v Uhrách a Sedmihradsku
vzniklo povstání proticísařské, v jehož čele stál František Rákocsy,
podporovaný od Francouzů. Hlavním spojencem Ludvíka XIV. byl
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pak Rurfirst bavorský, který spojil se s pomocným sborem fran
couzským, vystoupil útočně proti zemím habsburským a chtěl nej
prvé opanovati Tyrolsko. Tuhý odpor horalů zmařil sice jeho na
děje, ale pomoci nového sboru francouzského kurfirst zaujal mocné
postavení v jižním Německu a hrozil vpádem do Rakous.

Tehdy princ Eugen Savojský, stojící v čele vojenské rady
dvorské, pohnul císaře k nejvěšímu napětí sil. V zemích dědičných
bez ohledu na stavy byla vypsána výjimečná daň < jmění pro veškeré
třídy, vyjímaje přetížené rolnictvo; také duchovenstvo býlo donu
ceno k značným příspěvkům na vojsko. K snazšímu získání úvěru
pro vládu zřízena byla ve Vídni roku 1703 girová banka, od roku
1706 zvaná »Wiener Stadtbank« a stojící pod dozorem městské
správy vídeňské. Vedle přijímání vkladů a diskontu směnek měla
prováděti hlavně zůrokování a umořování dluhu státního. Každý
věřitel vlády dostal v knize její zvláštní list k zapsání své pohle
dávky jako aktiva, jež bylo lze pomocí girocetlu přenášeti na druhé
osoby. Girocetle měly nucený kurs a staly se prvním surrogátem
peněz v Rakousku.

Napětím finančních sil zemí habsburských Eugen Savojský mohl
roku I704 vypraviti se do pole s větším vojskem, pohnul Marlbo
rougha k tažení do jižních Němec, společně s ním zničil bavorsko
francouzskou armádu u Hochstádtu. Bavorsko bylo obsazeno ci
sařským vojskem, kurfirst, stížený říšským achtem, hledal útulku
ve vojště francouzském.

Zároveň spojenci nabyli velkých úspěchů na poloostrově Py
renejském. Portugalsko bylo nuceno k nim se přidati a anglický
vyslanec Methuen vymohl na něm roku 1703 výhodnou smlouvou
obchodní, která za cenu nižších cel na portugalská vína, do angli
ckých přístavů dovážená, otevřela britskému průmyslu, hlavně tex
tilnímu, celé Portugalsko. K zajištění plavby do moře Středozem
ského Angličané zmocnili se roku 1704 Gibraltaru a později ostrova

Francii. Současně arcikníše Karel vystoupil osobně ve Španělich
proti Filipovi z Anjou a opanoval rychle kraje aragonské, zaraziv
v Barcelloně sídlo své vlády.

Roku 1705 Leopold I. zemřel a císařem stal se jeho syn a dědic
Josef I. (1705—1711), panovník rázný a podnikavý. Válečné štěstí
odvrátilo se úplně od Francouzů. Eugen Savojský porazil je roku
1706 slavně u Turina.a spojiv se s vévodou savojským, který ustou



219

pil od spojenectví s Francii, zmocnil se celé severní Italic, umožnil
císařským opanování Neapolska a pokusil se o útok na jižní Francii.
Současně spojenecká armáda porazila ve vítězných bitvách Fran
couze v Belgii a hrozila útokem na Francii severní. Ve Španělích
trval boj obou nápadníků se střídavým štěstím; Filip byl po dva
kráte vypuzen z Madridu, držel se však v zemi hlavně pomoci odda
ných Kastilců. Také za oceánem se bojovalo a angličtí kolonisté vy
tlačili Francouze z Akadic.

Ludvik XIV., který marně se snažil nabýti pomoci mladého
krále švédského, zvítězivšího tehdy nad Polskem a Rusí, byl velmi
stisněn. V zemi jeho jevila se nespokojenost, vzbouření hugenottů,
udrževších se v Cevennách, bylo jen stěží potlačeno, tíseň finanční
stoupala. Marně pomýšlelo se na nové daně; úroky státního dluhu,
dosáhnuvšího tří milliard livrů, pohlcovaly většinu příjmů, blahobyt
země poklesal úplně také proto, že zavedení zásad merkantilistických
v sousedních státech a námořní převaha anglická poškozovaly export
tovarů francouzských, takže hospodářští spisovatelé jako Boisgutlle
bert a maršál Uauban. počínali již vyslovovati pochybnosti o prospěš
nosti systemu Colbertova. Systematické Rorsarstvcí a znehodnoco
vání mince byly prostředky, k nimž se vláda v tísni uchylovala, za
tím co severní Francie a sama Pařiž trvala ve strachu před možnosti
nepřátelské invase, kterou pouze obratná strategie maršála Willarse
odvracela za cenu velkých obětí a nových porážek. Ludvík XIV.
byl hotov k míru za každou cenu a jednal o něm zvláště s Hollan
ďany. Ale přilišnost požadavků spojeneckých činila míř nemožným,
až roku 1711 nastal obrat v poměrech evropských.

Tehdy královna Anna odvrátila se od strany whigů, míru ne
příznivých, a ochladla v protifrancouzské horlivostí tím spíše, když
neočekávanou smrtí císaře Josefa I. nápadník španělský, arcikniže
Karel, jediný mužský člen rodu habsburského, spojil veškeré državy
svého rodu v jedné ruce. Tehdy Anglie uzavřela příměří s Ludví
kem XIV. a prosadila na kongressu v Utrechtčěroku 1713 mír vše
obecný.

Filip V. zůstal králem Španělska a kolonií s podmínkou, že jeho
koruna nebude nikdy spojena s Francií a že připadne po vymření
jeho rodu vévodskému domu savojskému, který obdržel Sicilii s ti
tulem královským. Karel Habsburský zachoval ze španělského dě
dictví Belgii, Milán, Neapolsko a Sardinii. Než také ostatní účast
nici války byli poděleni. Král pruský rozšířil své dolnorýnské pan
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ství o část Gelderska a získal švýcarské Neuchatelsko. Hollandsku
byla zabezpečena t. zv. barriera, totiž právo obsaditi některé pev
nosti na hranici belgickofrancouzské, jež měly býti mezníkem fran
couzské rozpínavosti; také Šelda zůstala zavřena obchodu, aby pod
novou vládou lesk Antwerp nevrátil se na ujmu Hollanďanů. Nej
větší výhody zajistila však Anglie sobě, podrževší Gibraltar, Mi
norku, Akadii, Nový Foundland a kraj u zálivu Hudsonova. Lud
víikXIV. zřekl se Jakuba Stuarta a uznal nástupnictví rodu hanno
verského na trůnu anglickém, kdežto nový španělský král Filip V.
uzavřel s Anglií t. zv. smlouvu o assiento, zaručující Angličanům
celní výhody, volný přístup do Cadixu a výhradní dodávku černých
otroků do Západní Indie, kam směli jednou v roce vysilati také ve
hký koráb s vlastními tovary.

Cisař Karel VÍ. nepřijal z počátku míru utrechtského a pokusil
se o další válku s Francii na horním Rýně. Ale také tento dozvuk
velikého zápasu skončil se roku 1714 mírem v Rastadtě uzavřeným.
Cisař neuznal sice formálně Filipa V., ale vzdal se dalších po
kusů proti němu. Poměry v territoriu hornorýnském byly upraveny
podle míru ryswického, kurfirst bavorský získal opět své kurfirství.
Také v Uhrách, kde povstání vlastní roku I71r bylo potlačeno a
Rakóczy donucen k útěku do Turecka, nastal klid prohlášením vše
obecné amnestie a uznáním zemských svobod.

Výsledek dlouhé války utužil rovnováhu evropských mocností
a zmařil pokus Ludvíka XIV. o nabytí nadvlády v Evropě. Fran
couzský král získal svému rodu nový trůn, ale zanechával vlastní
zemi v bezmezné bidě, s otřeseným hospodářstvím státním, kterého
jeho nástupcové již nedovedli napraviti. Zemřel sám brzy potom
roku 1715, zanechávaje trůn nedospělému pravnukovi Ludví
kovi XV.



ČÁST SEDMÁ.

Politické zápasy v 18.století.
Zatím co válka o španělské dědictví rozhodovala o rovnováze

Západní Evropy, podobný rozhodný boj vzplanul na severu, kde
Svédsko prostředkem vojenské převahy chtělo si zajistiti trvalou
hegemonii. Než stejně jako Ludvík XIV. ani Karel XII. Švédský
nedosáhl svého cile. Výsledkem severní války bylo naopak vysílení
Švédska a neočekávané zmohutnění Ruska. Říše carská, změněná
ve svém vnitřním ústrojí silnou rukou Petra Velikého, vstoupila
jako nová velmoc do dějin evropských a nenalézajíc v pokleslém
Polsku vážné překážky, počala zasahovati do politických otázek
ve Střední Evropě. Tam vznikl současně jiný, nový činitel poli
tický, vzrůstající moc hohenzollernská. V osobě Bedřicha If. sever
německý a pruský militarism nabývá světového významu a počíná
se hlásiti o vedení v německé říši. Vystoupení pruské bylo tím
vážnější, že se připínalo k těžké krisi habsburské moci, jejíž
existence a dějinná úloha byla ohrožena smrtí Karla WI. Rozvrat
hrozící domu habsburskému vzpružil znova podnikavost Francie,
která pomocí druhýchstátů bourbonských horlivě zasáhla do zá
pasu o dědictví zesnulého císaře, doufajíc, že tak získá ztracený
vliv v Střední Evropě. Tim však také Anglie byla přinucena
k účasti ve sporech na pevnině, ježto nechtěla snášeti, aby Francie,
s níž soupeřila stále na poli hospodářském a koloniálním, nabyla
tam převahy. Vzájemný poměr velmocí změnil se ovšem později
vlivem diplomatických obratů úplně; Francie spojila se s Rakou
skem, Anglie s Pruskem a nejednalo se již tolik o zachování vel
moci habsburské jako o budoucnost Pruska. Výsledek dlouhých
zápasů byl ten, že dynastie habsbursko-lotrinská zachovala mocné
postavení v Střední Evropě a císařskou důstojnost v říši, nedo
vedla však redukovati vzrostlou moc pruskou na pouhé knížectví
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říšské a odejmouti ji velmocenské postavení. Dějiny Střední a Se
verní Evropy byly nadále závislé na vzájemném poměru rozhodu
jicích států, Rakouska, Pruska a Rusi; první obětí změny té stalo
se Polsko, vytlačené z řady mocností a odsouzené k postupnému
rozdělení mezi silnější sousedy.

Severní Evropa v 17. věku.

Třicetiletá válka učinila Švédsko státem úplně militaristi
ckým. Vojenství stalo se národním průmyslem, poskytujícím hlavně
důstojnictvu příležitosti k rychlému zbohatnutí, a zatlačovalo do
pozadí ostatní zájmy. Ani námořnictví se nerozvíjelo dostatečně,
přes to, že Švédové ovládli skoro veškeren okraj moře Baltického.Společnostvýchodoindická,zřízenároku© 1626.vGóteborku,
uvázla v počátcích, švédská kolonie, založená roku 1638 při ústí
Delawaru, stala se kořistí hollandskou. Vojenská šlechta obmezila
prostředkem říšské rady královskou moc mladistvé dcery Gustava
II. Adolfa, Kristiny (1632—1654), rozebrala skoro veškeré statky
korunní a sesunula veřejná břemena na chudý lid řídce osídlené
země.

Humanisticky vzdělaná královna, jsouc roztrpčena drsným
prostředím domácím a nesnášenlivostí úzkoprsých kazatelů, vzdala
se roku 1654 vlády a přestoupila ke katolictví. Odebravši se do
Říma, věnovala se učené zábavě a stala se středem čilého kroužku
literátů. Jejím nástupcem ve Švédsku byl zweibriickenský vévoda
Karel X. Gustav (1654—1660), zdomácnělý již dříve jako generál
ve švédských službách. Poznávaje, že vojenský duch národa žádá
nové činnosti, zahájil roku 1655 válku s Polskem. S otužilými
pluky rozehnal snadno nepořádnou výzvu polskou, zmocnil se
Varšavy a donutil také braniborského kurfirsta, že stal se jeho va
salským spojencem. Ale nešetrnost protestantských Švédů proti
katolickým svatyním vzbudila národní odpor v lidu polském, císař,
kurfirst braniborský a Dánsko, podporované námořskou mocí hol
landskou, spojili se proti Švédsku. Náhlou smrtí Karla X. Švé
dové ztratili nadaného vůdce a pouze francouzská intervence zjed
nala jim příznivý mír, uzavřený roku 1660 v Olívě a v Kodam.
Mírem Švédsko získalo Skony, kdežto polští Vasovci se vzdali sta
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rých nároků na švédský trůn, který zůstal Karlovi XI. (1660 až
1097).

Za nedospělého tohoto krále oligarchická vláda velmožů do
sáhla vrcholu, zatím co v evropské politice Švédsko hrálo úlohu
námezdnou, přijímajíc od spojeneckých států pravidelné subsidie
na udržování vojska. S dospělosti královou však nastal obrat. Opi
raje se o nižší šlechtu, Karel XI. zlomil moc říšské rady a učinil
ji opět pouhým poradním sborem; bezohledně revindikoval odci- 
zené statky korunní a zmenšil konversemi státní dluh. Moc krá
lovská byla prohlášena za neobmezenou a na misto stavovské samo
správy nastoupila složitá byrokracie Rorunní, vrcholící ve více
členných kollegiich, podle vzoru státní rady Ludvíka XIV. Také
merkantilistické snahy hlásily se ve Švédsku zaváděním ochran
ných cel a podporou domácí výroby.

Podobný převrat nastal také v Dánsku v druhé polovici 17.
věku. Bedřich III. roku 1660 učinil královskou moc dědičnou

a obmezil značně nároky stavovského sněmu. Nová, absolutní vláda
osvědčila se záhy opravou veřejné správy a zákonů, péčí o rozvoj
hospodářský. Altona učiněna důležitým přístavem země, vznikaly
obchodní kompagnie a antillský ostrov sv. Tomáše stal se roku 1671
dánskou državou.

Tak byl založen merkantilistický absolutism v zemích skandi
návských. Jinak bylo v sousedním Polsku, ztrácejícím postupně
mezinárodní význam. Za Vasovců Vladislava IV. a Jana Kazimíra,
bývalého jezovity a kardinála, rozpínavost polské šlechty a utisko
vání nesjednocených pravoslavných vzbudily v Podněpří veliké
vzpoury kozácké. Pod vedením Bohdana Chmelnického kozáci
zplenili východní provincie polské, spojovali se s Tatary i s ru
ským carem Alexejem. Po delší válce car uzavřel roku 1667 pří
měří v Andrušově, podržel však Smolensko, Seversko, Černigov
sko a Ukrajinu na levém břehu Dněpru s Kyjevem, kteréžto kraje
později Rusku trvale byly ponechány. Král Jan Kazimír vzdal se
trůnu roku 1668 a šlechta zvolila si krále ze svého středu, nejprvé
Michala Wišniewieckého a po něm roku 1674 Jana Sobieského.
Za jejich vlády dlouhé války s Turky, útočícími z Multanska na
Podolí, tižily Polsko a skončily se teprve mírem karlovickým roku
1609, který zajistil zemi hlavní pevnost ochrannou, Kamenec Po
dolský.



224

Nedlouho před tím nastoupil v Polsku nový král, slugust IT.
(16960—1732). kurfirst saský, přestoupivší z ohledu na katolickou
horlivost Poláků od protestantismu ke katolictví. Trůn, který tak
ziskal, byl však velmi vratký, neboť bezvládí polské vzrostlo ještě
v průběhu 17. stoleti. Nesesaditelní úředníci říšští byli pouze sněmu
a nikoliv králi zodpovědní, stát nebyl nazýván již královstvím,
nýbrž republikou (rzecz pospolita). Odpor menšiny rozbijel z pra
vidla jednání sněmůříšských a král, tuze vázaný volebními kapitula
cemi, byl nucen o vše vyjednávati s provinciálními sněmíky, na
nichž rovněž »liberum veto« zdomácnělo. Zásada majoritv zůstala
jen konfederacím a proto bylo nutno zřizovati t. zv. generální

královským. Za těch poměrů Polsko zůstávalo pozadu za státy sou
sedními a bylo snadno zastíněno rostoucí moci druhého státu slo
vanského, Ruska.

Dynastie Romanovů obnovila sílu carskou, otřesenou vymře
ním Rurikovců. Za Michaila Fcodoroviče (1613—1645) a dle
xeje Michailoviče (1645—1676) Rusové podmanili si rozličné
kmenysibiřské a vešli poprvé ve styk s říší čínskou. Ruská kolo
nisace postupovala zároveň k jihu, ochranný pás pevnůstek a zá
seků proti nájezdům tatarským posunul se až do stepí černomoř
ských, válka proti Polsku připojila větší část krajů maloruských
a běloruských k carství moskevskému. Bojarstvo splynulo úplně
se služební šlechtou na dvoře carském a bývalý pořad důstojnosti
rodové byl zrušen. Vliv západní Evropy hlásil se především ve
vojenství. Car Alexej zřizoval stálé pluky, zvané soldatské, a při
jímal do služeb cizí dobrodruhy, kteří zaváděli rozličné novoty, do
tud neznámé na Rusi. Vznikaly doly a vinice, hollandští a angličtí
kupci zřídili pravidelnou poštu mezi Rigou, Moskvou a Archan
dělskem. V moskevské slobodě usadila se četná kolonie cizinecká,

hlavně z protestantů složená, ježto nepřátelství s Polskem vzbu
zovalo nedůvěru proti katolíkům. Podle vzorů západních car Ale
xej vydal roku 1649 první soustavný zákoník ruský.

Veliké změny nastaly v životě církevním. V 17. věku skupina
učených mnichů počala se stavěti proti přílišné důvěře ruského
duchovenstva v domácí tradici bohoslovnou, ukazovala na četné
chyby slovanských knih bohoslužebných a žádala jejich opravy
podle řeckých originálů. Za cara Alexeje nabyla vrchu pomocí
moskevského patriarchy Nikona, který opravil knihy a změnil ně
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které obřady církevní. Veliká část popů a věřících viděla však
v jeho dile zhoubné novotářství, ohrožující spásu duší. a nechtěla
od starých řádů ustoupiti, ani kdvž car, spojený s patriarchou, ná
silně vymáhal poslušnost. Starozěrci odloučili se úplně od církve
užívající nových řádů a hledali namnoze útulku v drsných krajích
ruského severu; tak vznikl roskol v církví pravoslavné. Brzv po
tom došlo však také k srážce cara s patriarchou. Alexej, obávaje
se přílišného vzrůstu moci Nikonovy, sesadil jej, zachoval však
novotv jím zavedené. Bylo zjevno, že carské samodržaví nesnese
vedle sebe na dlouho samostatné hlavy národního duchovenstva.

Ze synů Alexejových nejstarší, Fcodor, vládl do roku 1682;
po jeho smrti rázná velkokněžna Žofie zmocnila se pomocí střelců
poručnické vlády za své nevlastní bratry, slabomvslného Ivana a ne
dospělého Petra. (Car Petr vyrůstal bez soustavné výchovy ve
styku s některými cizinci moskevské slobody. Z těchto hlavně Škot
Gordon a Švýcar Lefort odňali mu záhy úctu k národním tradicím
pravoslavným a vzbudili v hochovi horečnou touhu po pokrocich
západních. Mladý car nenaučil se sice poutati svých vášní, uměl
však rychle německy a jevil zvláštní zájem pro vojenství, námoř
nictví a technické nauky. Dosáhnuv roku 1689 devatenáctého roku,
zavřel pomocí vzbouřených střelců sestru Žofii do kláštera a ujal
se samostatně vlády. Převáděje své jinošské zábavy do veřejného
života, pořádal častá cvičení vojenská a pokusil se o zřízení prvních
lodi ruských v Archandělsku. Jeho touze po námořské moci za
mrzající Bilé moře však nestačilo. Proto roku 1696, překonav ob
tíže způsobené nedostatečnou výzbrojí obléhací, dobyl na Turecku
Azova a otevřel si přístup k Černému moři. Počet cizích důstojníků
v ruském vojsku množil se rychle, mladý car vysílal své poddané
za hranice, aby získali znalosti technické a námořnické, a odebral
se roku 1697, bez ohledu na národní tradice, sám na studijní cestu
do Západní Evropy.

V hollandském Zaandamu a v Anglii poznal největší loděnice
současné a získal do svých služeb mnoho dovedných pracovníků ;
ve Vídni studoval nové vojenské řády, vzbuzuje všude pozornost
svým svérázným zjevem, spojujícím neumornou dychtivost vědění
s barbarskou nevázanosti a s drsnou náladou despoty. Zatím vzniklo
v Rusku povstání střelců proti novotám carským a proti cizím dů
stojníkům, kteří nabývali stále většího vlivu. Bylo však potlačeno
a Petr, přichvátav do Moskvy, potrestal je hromadnými popravami
Nový věk. 15
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a později rozpuštěním sboru střelců. Tehdy car vystupoval již bez
rozpaků proti rozličným. národním zvláštnostem ruským, chtěje
v nepokojném chvatu připodobniti svou říši úplně ostatní Evropě
a zničiti dosavadní předsudky ruské proti cizině. Proto nutil své
okolí k holení vousu a k nošení západního kroje, zaváděl přes od
por duchovenstva kouření tabáku a choval se se zjevnou lhostej
ností k církevním předpisům. Zavedl také na místo řeckého leto
počtu kalendář Julianský, uživaný tehdy ještě v protestantských
zemích. V pravoslavném lidu ruském zavládla hrůza nad timto pře
vratem, rozkolníci viděli v carovi antikrista, ohlášeného od proroků,
a útěk do pustin se rozmohl znova. Než despotická rozhodnost ca
rova zamezila hlasité projevování nespokojenosti a zahraničné
otázky záhy obrátily pozornost všeobecnou jiným směrem, kdyz
vznikla veliká válka severní.

Válka severní a vznik moderního Ruska.

Nový absolutism švédský vzbudil zvláště v Livonsku nespo
kojenost, neboť Karel XI. odňal tam šlechtě se stavovskými právy
také velikou část majetku prostředkem revindikace zastavených
statků korunních. Jan Patkul, vůdce stavovské opposice ze země
uprchlý, pojal plán, odtrhnouti prostředkem cizí pomoci Li
vonsko od Švédska, a nedospělost nového krále Karla XII. (1697
až 1718) slibovala zdar jeho myšlenky. Opravdu podařilo se mu
pohnouti sousední mocnosti k společnému útoku na Švédsko. Petr I.
obnovil plány Ivana Hrozného k získání zálivu Finského a vtrhnuv
roku 1700 do Estonska, oblehl Narvu. August II. Polský udeřil
na Livonsko se svým saským vojskem a dánský král Bedřich IV.
obsadil jižní Šlesvik, zemi vévody holštýnsko-gottorpského, švakra
a spojence švédského krále.

Než sila vojenské výchovy švédské a vůdcovské nadání mladi
stvého Karla XII. proměnily rychle útočníky v napadené. Rázným
útokem na Kodaň švédský král donutil Dánsko k míru a ještě na
sklonku roku 1700 obrátil se proti Rusům. Přes číselnou převahu
armáda carova byla u Narvy poražena a donucena k ustoupení z
baltických provincii. Karel XII. ji nepronásledoval, nýbrž obrátil
se proti Augustovi II. do Polska a obnovil plán svého děda, podle
něhož říše polská se měla státi závislou na moci švédské.
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Poraziv několikráte desorganisovanou výzvu polskou. zmocnil

se roku 1702 Varšavy i Krakova a způsobil, že veliká část šlechty
odstoupila od Augusta IT. Na konfederačním sjezdu roku 1704
poznaňský vévoda Stanislav Leszcsyňski byl zvolen za krále. Ru
skou pomocí August II. držel se však ve východní části říše a
získal pro sebe také císaře Josefa I. Proto švédský král rozhodl se,
že pokoří ho dokonale útokem na Sasko, hlavní zdroj jeho síly.
Skrze Slezsko vtrhl roku 1706 do kurfirství, zmocnil se Lipska a
donutil Augusta. že mírem altranstádtským se vzdal polské koruny
a opatřil švédskému vojsku žold, novou výzbroj a zásoby. Patkul,
který tehdy ŠSvédůmupadl do rukou, byl ukrutně popraven. Zároveň
Karel XII. vystupoval v říši německé jako ochránce reformace;
hrozbou, že spojí se s Ludvíkem XIV., přinutil císaře Josefa I.,
bojujícího o španělské dědictví, že zaručil slezským protestantům
větší svobody náboženské.

V baltických provinciích udály se zatím veliké změny. Užívaje
zabavení Švédů v Polsku a v Šasích, car Petr I. reorganisoval své
vojsko a vtrhl znova do Ingrie. Na dolní Něvě založil roku 1703
Petrohrad, který měl nahraditi Moskvu, příliš zatíženou starosvět
skými tradicemi minulosti, a zároveň býti branou k západní Evro
pě. Násilným sehnáním lidu z dalekých krajin vzrůstalo nové
město rychle a pevnosti Kronštadt a Schlůsselburk zajistily ruský
výboj, šiříct se v nejbližších létech do Estonska, Livonska a Ku
ronska.

Karel XII. obrátil se teprve roku 1708 plnou silou proti carovi.
Spoléhaje se na pomoc Poláků, Tatarů a dněperských kozáků, bou
říicíchse proti moci carské, chtěl táhnouti na Moskvu a přemožením
Rusi zajistiti Švédsku hegemonii v severní Evropě. Vniknuv ví
tězně až za Smolensk, dal se sliby kozáckého atamana Mazepy a
hrozící zimou pohnouti k pochodu do Ukrajiny. Než větší část ko
záků zůstala při carovi, tuhá zima ztenčila švédské vojsko a sbor,
ze Švédska králi na pomoc vyslaný, byl od Rusů přepaden, tak že
jen trosky jeho k cili došly. Přes to Karel XII. pokusil se bez dosta
tečného dělostřelectva na jaře 1709 o útok na pevnou Poltavu, byl
však od ruské přesily, přivedené Petrem na obranu města, doko
nale poražen. Větší část Švédů byla zajata, Karel XII. sám s nečet
nou družinou unikl na turecké území.

Jen rychlý návrat králův do vlasti mohl zachovati celistvost
Švédska, proti němuž pokoření nepřátelé znova povstali. Karel XII.

15*
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zůstal však v Benderu na Dněstru, doufaje, že pohne Portu
k útoku na cara. Francouzský vliv a naděje na znovudobytí Azova
přuněly sultána opravdu k válce tim snáze, že Petr I., naplněný
důvěrou v pomoc nespokojených křesťanů podunajských. sám vtrhl
do Multanska roku 1711. Nalezl však kraj skoro pustý a obvva
telstvo zastrašené; jeho vysilené vojsko bylo na řece Prutu od
turecké přesily obkličeno. Jsa vážně ohrožen, car přijal mír a vv
koupil si ústup vrácením Azova. Švédský král, zklamaný výsledkem
boje, snažil se 1 v následujících letech pohnouti Portu k obnovení
války, ale bez úspěchu. Stal se Turkům nepohodlným a bvl proti
své vůli odveden od ruských hranic.

Zprávy o vzrůstajícím počtu a úspěších nepřátel švédských
přiměly jej konečně roku 1714 k návratu do severní Evropy, kde
nalezl opravdu naprosto změněné poměry. Přijav znova titul pol
ského krále, August II. zmocnil se Varšavy a vytlačil Leszczvů
ského ze země. Petr I. vnikl do Finska a ohrožoval švédské břehy
svým novým baltickým loďstvem. Dánové zabrali Šlesvik a švédské
panství v kraji bremském a verdenském, jejich vojsko s ruským
vniklo do švédské části Pomořanska. K nepřátelům Karla XII. při
stoupil hannoverský kurfirst Jiří, dědic anglického trůnu, a nový
král pruský Bedřich Vilém I., který zabral Štětín s okolním krajem.
Marně Karel XII. snažil se po návratu zachovati aspoň Síral
sund. Roku I7I5 padla tato poslední pevnost švédská na pevnině
a Karel XII., vrátiv se po patnáctileté nepřítomnosti do vlasti, hle
dal náhrady útokem na dánské Norvéžsko. Zahynul však při oblé
hání Friderikshallu roku 1718 a koruna přešla na jeho sestru
Oldřišku Eleonoru, provdanou za lantkrabí hessensko-kasselského.

Nová vláda, značně obmezená nové sesileným živlem stavov
ským, byla nucena s jednotlivými nepřáteli švédskými uzavírati
postupně velmi nevýhodné míry. Roku I719 ponechala rodu hanno
verskému Bremsko a Verdensko, roku 1720 králi pruskému Přední
Pomořany až k řece Pěně se Štětinem a ostrovy Volyní i Uznoj
mem. Tehdy získalo Dánsko Šleseik, odňatý rodu holštýnsko-got
torpskému, a švédská koruna zachovala ze všech držav německých
jen Nové Přední Pomořany s Rujanou a Wismarem. Polským krá
lem zůstal August II.. kdežto Leszczyňski podržel jen prázdný
titůl královský.

Naposledy Švédsko se vyrovnalo s Ruskem, mírem uzavře
ným roku I721 v Nystádtu. Za peněžitou náhradu dvou millionů
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tolarů Petr I. podržel Liconsko, Estonsko, Ingriu, Karel a jižní
Finsko. Švédsko přestalo býti první velmocí v severní Evropě,
říše carská přejala jeho úlohu. S plným sebevědomim vítěze Petr I.
přijal titul »cara o'šech Rusů« a evropské dvory, s nimiž se snažil
vejíti v příbuzenské spojení. uznaly jeho císařskou důstojnost,
kdežto potomstvo mu přiznalo příjmi Welikého.

Doba dlouhé války severní nezastavila však horečné snahv ca
rovy po reformách vnitřních, které měly polobarbarské a patriar
chální carství ruské proměniti v absolustický stát, podobný západo
evropským monarchiim. Ještě za války zavedl na místo střelců a
hraničarských pluků novou, mobilní armádu o více nežli 200.000
mužů, vyzbrojenou a uniformovanou jednotně. Doživotní služba
vojenská činila nové vojsko zvláštní kastou; k doplňování pluků
a jejich vydržování zřízeny byly pevné obvody teritoriální, v nichž
velící generálové měli také finanční správu v rukou. Milice kozácká
zůstala na jižní a východní hranici, ale její závislost na ústředním
vedení byla sesilena a jednotlivé odboje bezohledně potlačeny. Mezi
důstojníky zůstalo mnoho cizinců, vyšší velení zachovali však vět
šinou domácí důvěrnici carovi. jako byl kníže Menčikov. Na moři
Baltickém zřídil car válečné loďstvo, ač nezkušenost Rusů a ne
chut k moři kladla rychlým úspěchům námořním vážné překážky
v cestu.

Stejně hluboké byly změny ve správě státní. Místo bojarské
dumy zaujal semáťt,poradní sbor. který vedl vládu za nepřítom
nosti carovy a sloužil zároveň k dozoru nad státním hospodářstvím
i jako nejvyšší soudní dvůr říšský. K ústřední správě jednotlivých
odborů byla zřízena podle švédského vzoru vícečlenná kollegia, je
jichž předsedové zasedali v senátu. Cizinci, namnoze zajatí důstoj
nici švédští, byli rozdělování do jednotlivých kollegii, aby usnad
nili zavedení nové, byrokratické správy. Této ústřední vládě chybělo
však namnoze dostatečné spojení s národem, hlavně pro nedostatek
schopného úřednictva krajského. Roku 1719 celá říše byla sice roz
dělena na 12 gubernií s vojenskými gubernatory v čele, tyto pak na
43 provincie, spravované od vojevodů, městským obcím určeny
byly magistráty a burmistři, podrobení byrokratickému dozoru hlav
ního magistrátu v Petrohradě, ale složitý ústroj vázl stále, neodpo
vídaje primitivním poměrům ruškým a tříště se o nevzdělanost ve
doucích tříd. Opravdu osvědčila se jen spojená správa vojensko
finanční v rukou generálů. Stejně nezdařilo se zavedení švédských
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řádů trestních v soudnictví, které nebvlo namnoze ještě odděleno
od politické správy a nemělo vyškolených právníků.

Při veškerých novotách Petr I. zachoval despotický sáklad car
ského samodržaví a připoutala všechny třídy národní ještě těsněji
k službě státní. Přirozenou povinností šlechtv zůstala služba dvorní.
vojenská a úřednická, nyní systemisovaná ve I4 hodnostních třídách,
zvaných »činyv«.Také měšťanstvo bylo rozděleno ve 3 skupiny,z nichž
nejbohatší, gilda kupecká, měla vvbirati a ručiti za nepřímé dané.
Stejně ručil pán za placení daní svých sedláků, čímž závislost lidu
na vrchnostech značně se utužila, a zároveň výše daní vzrůstala.
Neboť na místo starších daní podvorných Petr I. zavedl podušnou
daň, žádaje po 80 kopejkách z každé hlavv. Tato osobní daň však
rychle nabyla rázu realného břemene tím, že každé obci a velko
statku byl předepsán určitý počet hlav (regisní duše), za něž se mělo
podušné platiti, třebas že počet ten často nesouhlasil se skutečným
množstvím obyvatelstva. Svobodné sedláky na severu (černosošné)
a t. zv. jednodvorce na jižním území kolonisačním car považoval
za nevolníký státní a žádal na nich zvláštní dávku, zvanou obročné,
takže poměry venkovského lidu novým systemem značně se zhor
šily. Vedle přímých Petr I. zavedl také četné nepřímé daně, mo
nopoly státní a poplatky kolkové. Tim zvýšil peněžní příjem státní
ze 3 na Io millionů rublů, nalézaje zdroj mimořádných důchodů také
v-občasném znehodnocování mince. Nové měděné kopejky, vydávané
s nuceným kursem, zatlačily rychle stříbro z oběhu v říši.

Hospodářské reformy Petrovy byly prodchnuty duchem západ
ního merkantilismu. Aby emancipoval říši od cizího dovozu, car
podporoval pěstování tabáku a vína, jakož i hedvábnictví v jižních
provinciích, uděloval právo dolování cizincům, kteří měli plnou
volnost náboženskou a zvláštní výsady. Především šlo mu však o
průmyslové manufaktury, které se snažil šířiti udělováním stát
ních subvencí a objednávek pro vojsko. Opravdu vzniklo na dvě stě
větších závodů, hlavně textilních, podle vzoru francouzského za
řízených. Vedle nich rozkvetl hlavně průmysl kožedělný, když An
gličan Humphrey zavedl na Rusi dokonalejší zpracování juchto
viny. Zvláštností ruských manufaktur bylo užívání pracovní síly
nevolníků, z venkova do měst převedených. Petr podporoval nový
průmysl výsadami výhradné výroby určitých předmětů a ochranář
ským tarifem celním, ustanoveným roku 1724 k znesnadnění cizího
dovozu. Přes to však větší část uměle rozšířených závodů udržo
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vala se pouze přímou subvencí státní a trpěla hlavné nedostatečným
odbvtem svých cizokrajných výrobků v konservativní masse národa
ruského.

Ruský obchod změnil vůli Petrovoů úplně svůj směr. Car svedl
jej úplně na Petrohrad a určil nové středisko říše za jedinou bránu
ruského vývozu, čímž starší obchod v Archandělsku a vývoz do
Polska značně poklesl. V zájmu petrohradského obchodu zřízeny
byly odní průplavy mezi Něvou, Dvinou a Volhou, vznikla první
umělá cesta mezi Moskvou a Petrohradem. Přes veškero povzbuzo
vání vládní ruské kupectvo však nemělo se k aktivnímu ob
chodu se západní Evropou; přístavy baltické zůstaly skoro úplně
v rukou cizích firem a námořní plavba ruská vzmáhala se velmi
zvolna. Pouze ve styku s východem čilost ruských kupců vzrůstala,
zvláště když Petr opanoval skoro celý břeh moře Kaspického a
zjednal přímé obchodní spojení s Persií. Záhy po jeho smrti došlo
také k prvním obchodním smlouvám s Čínou a k regulaci karavan
niho obchodu mezi Pekinem a Kjachtou.

Při provádění rozličných novot car Petr jednal zcela bezohled
ně, spojuje pokrokové snahy s despotickou drsnosti a tvrdě, že
ruský národ jest houf dětí, které nutno teprve vychovávati po
dobrém i po zlém. Veškeru vyšší třídu nutil do západních krojů
a mravů, zaváděl do šlechtických zábav také ženský živel, žijící
dotud v orientálské odloučenosti, a snažil se učiniti dvorský život
v Petrohradě dokonale různým od starého dvora moskevského. Od
roku 1703 počaly vycházeti první vládní noviny.

Toto napodobení jinověreckého západu vzbuzovalo sice zvláště
v pravoslavném duchovenstvu hrůzu, ale absolutistický car čelil
tomu utužením své moci nad národní církví. Od roku 1700 neobsa
zoval stolce patriarchy moskevského a přenesl jeho pravomoc na
svatý synod, duchovní sbor zřízený podle vzoru konsistoří prote
stantských, v němž generální prokurátor zastupoval cara. Ducho
venstvo stalo se úplně závislým na vládě, která zmírnila také sti
hání rozkolníků a žádala na starověrcích jen zvláštní daň.

Petr I. kladl značný důraz na vyšší školství, podmiňující ve
škeré pokroky duševní 1 technické, volal z Hollandska odborníky
k zřizování tiskáren a urychlil zavedením zjednodušené asbuky již
před tím připravovanou emancipaci spisovného jazyka ruského od
církevní řeči staroslovanské. Jeho tiskárny rozšiřovaly však hlavně
jen překlady odborných příruček západních, neboť samostatné badání
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ruské se ještě nevyvinulo. Přes to Petr zřídil roku 1724 v Petro
hradě učenou akademii a přikázal ji značné prostředky, doufaje,
že v ni nalezne podporv svých praktických snah o popularisaci ci
zíiho vzdělání na Rusi. Prvními členy akademie byli vesměs cizinci.

Dilo Petra Velikého rozdělilo vyšší kruhy ruského národa na
dva tábory. Jeden souhlasil s carem a hájil novot z ciziny vzatých,
druhý toužil po návratu dvora do Moskvy a po obnovení starých
zvvků národních. Po smrti carově zvítězila nejprve strana první,
vedená Menčikovem, povznesla na trůn druhou manželku zemře
lého panovníka, Kateřinu I., a vládla dále v duchu Petrově. Než
carevna zemřela záhy a Petr II. (1727—1730), syn zemřelého ca
reviče Alexeje, zvrátil veškeré poměry. Vrátiv se do Moskvy, ob
novil starý rázcarství; Menčikov byl poslán do Sibiře a byrokra
tická správa ústřední zanedbávána. Zdálo se, že dilo Petra Velikého
jest ztraceno.

Než také Petr II. zemřel po krátké vládě a trůn přešel na neteř
jeho děda, vévodkvní kuronskou Annu (1730—1740). Dvořané sta
roruského směru snažili se sice také tuto panovnici udržeti v Mo
skvě a zmenšili její moc značně zvláštní volební kapitulací, než
Anna zrušila záhy tyto závazky a obnovila plné samodržaví, opírajic
se hlavně o německé důvěrníky z baltických provincií. Residenci
stal se opět Petrolirad, německé mravya zábavy zavládly na dvoře.
Rusko počalo zasahovati do politických sporů svých západních sou
sedů, nabylo vlivu v Polsku a získalo válkou proti Turkům
první části pobřeží černomořského mezi Dněprem a Buhem. Za
svého nástupce Anna ustanovila nedospělého vnuka své sestry,
Ivana VI., ale jeji přání nebylo uskutečněno, neboť nejmladší dcera
Petra Velikého 4Alsběta,dala se gardovými pluky prohlásiti za pa
novnici.

Carevna Alžběta (1740—1762) vyhnala německé důvěrníky
své předchůdkyně, jevila velikou oddanost ku pravoslavné víře
jak přísným zachováváním obřadů a postů, tak pronásledováním
rozkolnikův, zachovala však dvůr v Petrohradě a snažila se pokračo
vati ve správě státní svého otce, podporujíc obchod, hornictví a
kulturní rozvoj země. Vnitřní cla v říši byla zmenšena, zřizovány
zemědělské banky, umožňující velkostatkářům levnější úvěr, ku
pečtí synové posíláni do Hollandska do učení. V Moskvě vznikla
první universita ruská. Carevna, oddaná rozmařilému přepychu.
neměla sice nezdolné ráznosti Petrovy, přispěla však podstatně k
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přeměně vyšší společnosti ruské tim, že se již neobracela k něme
ckým a hollandským vzorům, nýbrž šířila okus francouzský. Fran
couzský kroj a řeč zavládlv na dvoře petrohradském, klassická
hteratura doby Ludvika XIV. se šířila na Rusi, kam byli volání
výtvarní umělci, s jichž pomocí vznikla v Petrohradě akademie
umění výtvarných. Starší generace, toužící po obnově národní své
ráznosti, vymřela a ruská šlechta podlehla úplně západnímu vlivu.
Při tom Rusko mělo stále větší účast na otázkách evropských a upev
ňovalo svůj ráz cojenské velmoci. Ruská vojska vystupovala v Ně
mecku za války sedmileté a vláda Alžbětina stala se důležitým spo
Jencem dvora vídeňského a versaillského.

Poměr ten bvl náhle přerušen, když po smrti jeji roku 1762
nastoupil na stolec carský mladý vévoda holštýnsko-gottorpský
Petr III., svn starší dcery Petra Velikého. Nový car byl německy
vychován a obdivovatel pruského militarismu, který chtěl na Rusi
zavésti. Zahájil ihned politiku protifrancouzskou, vzbudil však
svým neobratným a surovým. jednáním dvorské povstání, v jehož
čele stála jeho vlastní manželka, Kateřina Anhaltská. Spiknutí mělo
úspěch. Petr III. byl zabit a jeho vdova se stala carevnou.
V Kateřině II. (1762—1796) říše ruská nabyla vynikající panov
nice, která bvla s to, pokračovati s úspěchem v dile Petra Velikého
a přivésti k platnosti velmocenské postavení Ruska.

Vznik moci pruské.

Rod Hohenzollerů, vládnoucí nebohatému kurfirství branibor
skému, ještě na počátku 17. věku nevystupoval nad úroveň větších
knižat říše německé a podřizoval se v náboženských sporech říš
ských namnoze vedení kurfirstů saských. To změnilo se poněkud,
když kurfirst Jan Zikmund, přestoupivší ke kalvinismu, získal
v Porýnsku vévodství Cleve, Mark i Ravensberk a zdědil roku 1618
po vedlejší větvi svého rodu polské léno, Východní Prusy. Než v zá
pětí následující strasti třicítileté války zkalily rychle tento úspěch.
Nový kurfirst Jiří Vilém snažil se nejprve zachovati ve válce neu
tralitu, byl později donucen ke spolku se Švédy a přešel konečně
k císaři, když švédská moc bránila jeho dědickým nárokům na Po
mořansko, uprázdněné roku 1637 smrtí posledního domácího vé
vody Bogislava XIV. Braniborsko trpělo tehdy těžce nejen švéd
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skými nájezdy, nýbrž také svévolí domácí soldatesky, která se stala
metlou kraje. Dvůr kurfirstský byl nucen hledati útulku v KNrá
lovci a zadlužil se velmi u hollandských peněžníků.

Pokleslou moc rodu povznesl však tím výše následující kurfirst
Bedřich Wilém (1640—1688), vladař svérázný a vynikající. Ovlád
nuv své zdivočelé vojsko, získal obratným jednáním při míru vest
falském Zadní Pomořany a duchovní panství halberstadtské, mindeu
ské, kamiminské a magdeburské, takže rozsahem svých zemí před
stihl veškerá ostatní knižata německá. Obratnou politikou ve válce
Švédsko-polské roku 1658 dosáhl toho, že byl zbaven lenního závaz
ku k Polsku za Východní Prusy a stal se v této zemi suverénem.
V následující době jednalo se mu především o to, aby z ostatních
svých nesouvislých držav utvořil jednotný stát.

Do té doby rozličná území severoněmecká byla spojena pod
panstvím braniborských kurfirstů jen volnou umí osobní. Ve všech
stavové hájili žárlivě svých zvláštních práv, vedli sami správu zem
skou a povolovali kurfirstovi jen skoupě mimořádné daně. Panovník
byl hlavně odkázán na své domény, rozsáhlé sice, ale dluhy přetížené
a namnoze zastavené. Bedřich Vilém změnil s podivuhodnou ráz
ností tyto poměry. Po mnohých sporech se stavovskými sněmy, které
zvláště ve Východních Prusích byly bouřlivé, dosáhl, že mu byla
zaručena pragidelná kontribuce a povoleno vybírání spotřebních
daní (accise), zaváděných v městech podle hollandského vzoru.
V dobách naléhavé potřeby neváhal vymáhati bez ohledu na stavy
mimořádné daně a dodávky pro vojsko, které se počalo proměňo
vati ze žoldnéřských čet na stálou armádu. Vlastní režie na do
ménách státních ustoupila účelnějšímu pronájmu a poslední zbytky
naturálního hospodářství byly odstraněny, když zeměpanské úřed
mcivo veskrze dostalo pevný plat na místo deputátů a služebných
statků.

Ústředním orgánem vládním stala se tajná rada, rozdělená na
více kollegii; rozhodnutí důležitá zachovával však kurfirst sobě
a důvěrným rádcům kabinetním. Generální kommissariát vedl do
zor nad vojskem a financemi, k jeho vydržování určenými, pro
středkem kommissariátů provinciálních, které se staly hlavním ná
strojem nové zeměpanské byrokracie, nezávislé na stavech, jejichž
samospráva byla značně obmezena. Bylo zjevno, že kurfirst směřuje
k absolutismu a.k centralisaci svých zemí. Také v náboženských
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otázkách přinutil luterské stavy k větší snášelivosti ke kalvinistům
a drobným sektám.

Obchodní ruch bohatého Hollandska, kde Bedřich Vilémstrávil
mladá léta, a úspěchy francouzského merkantilismu vzbudily v ném
zájem pro hospodářskou politiku. Snažil se povznésti průmysl celním
ochranářstvcím a ochotným přijímáním francouzských hugenottů.
kteří přinesli do Braniborska vyspělejší dovednost technickou a ducha
pilné podnikavosti. Z Hollandska osadníci byli rovněž volání k me
lioraci močálovitých krajů a nábošenská emigrace z habsburských
zemí stále pomáhala zalidňovati spustlý venkov braniborský. Čeští
vystěhovalci utvořili samostatné obce v Berlíně, v Rixdorfé a
v okolních vesnicích.

Stavba nového průplačcu mezi Odrou a Sprévou vyprostila
Braniborsko ze závislosti na švédském Štětíně a oživila přímý ob
chodní styk mezi Hamburkem a Vratislavi. Frankfurt nad Odrou
poklesl sice, za to však Berlín rozkvétal jako hlavní skladiště nové
dráhy obchodní, která připravovala hospodářské sblížení mezi Slez
skem a zeměmi hohenzollerskými. Jednotné poštovnictví utužilo
vzájemné spojení jednotlivých provincií a prospívalo vnitřnímu
obchodu. Než Bedřich Vilém toužil také po koloniální moci. Koupí
hollandských lodí zřídil si pomocí Nizozemce Benjamina Raule na
Baltickém moři přes odpor Švédů válečnéloďstvo a založil kom
pagnii africkou, která roku 1682 obsadila část pobřeží guinejského,
založila tam tvrz Gross-Friedrichsburg a hleděla prostředkem fak
torie na ostrově Sv. Tomáše nabýti podílu na výnosném odchoduotrockém.© Aleutrpělaztrátyakurfirstbylnucenpřevzítisám
první pruskou kolonii.

Opíraje se o zvýšenou moc státní Bedřich Vilém mohl dů
stojně vystupovati v politických otázkách své doby. Bojem proti
Ludvíkovi XIV. a vítězstvím nad Švédy u Fehrbellinu roku 1675
zaujal místo mezi evropskými mocnostmi a získal si název »veli
kého kurfirsta«. Slavný Samuel Pufendorf napsal brzy po jeho
smrti dílo o dějinách jeho vlády.

Syn »velikého kurfirsta« Bedřich (1688—1713) snažil se
především nové moci svého rodu zjednati patřičný lesk zevní. Spo
jeneckou pomocí proti Turkům a Francouzům, poskytovanou ci
sařskému dvoru, dosáhl po dlouhém jednání, že Leopold I. přivolil
k tomu, aby přijal název »krále © Prusku«, zůstávaje v říši samé
kurfirstem. Roku 1701 Bedřich I. vstavil si slavnostně korunu v Krá
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Ilovci na hlavu. Napodobení okázalosti dvora versaillského stalo se
pak hlavní zálibou prvního krále z rodu hohenzollerského. Nádherný
palác vznikl v Berlíně a v Charlottenburce, dila dovedného archi
tekta a sochaře Ondřeje Schliitera, král, nadšený pro myšlenku smí
ření křesťanských církví, podporoval horlivě vědu, založil universitu
v Halle a roku 1700 učenou společnost © Berlíně, jejímiž hlavními
sloupy byli slavný Leibniz a potomek českých emigrantů, dvorní
kazatel Jablonský. Dvorský přepych a účast ve válce o dědictví špa
nělské uvedly vládu Bedřicha I. do těžké tísně finanční, státní ho
spodářství trpělo neprospěšnými novotami, jako bylo dávání domén
nájemcům v dědičné držení.

To změnilo se dokonale nastoupením nového krále Bedřicha
Viléma I. (1713—1740). Panovník, muž drsný a těžkopádný, ne
náviděl francouzskou nádheru a dvorskou etiketu. Jedinou opravdo
vou zábavou bylo mut. zv. tabákové kollegium, volná schůzka s ně
kterými důvěrníky při pivě a dýmkách. Spoření stalo se hlavním
heslem a vydání dvorská klesla na nejnižší míru. Tak byla vláda
Bedřicha Viléma I- dobou oddechu a přípravy pro budoucí, veliké
podniky rodu hohenzollerského.

V zahraniční politice Bedřich Vilém I. se obmezoval na nej
bližší otázky a válčil pouze se Švédy, na nichž dobyl části Předních
Pomořan se Stětínem. Přes to rozmnožoval soustavně vojsko až na
80 tisic mužů, staraje se pečlivě o jeho výcvik do té míry, že disci
plina a přesná caičení praporů a setnin vzbuzovala obdiv celé Evro
py, která hleděla na Bedřicha Viléma I. jako na zvláštní zjev ko
runovaného podivnůstkáře,, zvláště když si sestavil v Postupimi
gardu z nejurostlejších velikánů, jaké mohl sehnati ve svých a okol
ních zemích. K doplňování mužstva král jednotlivým plukům při
dělil určité okresy (Rantony); vojenská služba odvedených, byli to
skoro vesměs selští synkové, trvala dvacet let, veliká část dostá
vala však dovolenou a odbývala jen občasná cvičení. Sbor důstoj
nický zůstával od mužstva přesně oddělen a doplňoval se hlavně
ze šlechty; král sám počítal se k němu a vystupoval stále v jedno
duché uniformě služební. Tak Bedřich Vilém I. stal se vlastním za

kladatelem pruského militarismu.
Úsporné hospodářství a sesilený fiskalism umožňovaly vysoký

náklad na vojsko a založení značného pokladu válečného. Zrušení
četných exempcií šlechtických a nový katastr zvýšily výnos kontri
buce, úřednická správa stala se levnější a účelnější četnými



opravami. Tak král sloučil správu domén a generální kommissariit
vojenský v jediné generální direktorium, nahradil kollegiální úřady
ústřední úplně užší vládou kabinetní, obmezil samosprávu měst
trvalými magistráty, podléhajícími zeměpanskému dozoru. Při tom
pečoval častými inspekčními cestami o to, aby provinciální byro
kracie byla vojensky přesnou a poctivou, prohližel sám důležitá akta
úřední a opatřoval je drsnými, ale trefnými poznámkami. Proti ná
rokům stavovským stavěl neústupně neobmezené právo panovnické
a vyslovoval otevřeně, že chce učiniti stát jednotným a pevným
jako »bronzovou skálu«.

Hospodářská politika šla stejnou drahou jako za »velikého
kurfirsta«. K zalidnění Východního Pruska byli shánění obyvatelé
z ciziny; tak emigranti, vypuzení ze Solnohradska katolickou horli
vosti arcibiskupa Firmiana, nebo selský lid ze zemí českých, po
noukaný pruskými agenty soustavné k útěku do Braniborska.
Opravdu počet obyvatelstva v državách pruského krále dosáhl tří

millionů duší. Bedřich Vilém I. snažilse chránitiselského lidu předpřílišnýmútiskempanskýmazrušil| nevolnictvínastátníchdomé
nách. Průmysl podporoval uvolňováním zastaralých řádů cechovních
a přijímáním řemeslníků z ciziny, kterým zaručoval na delší dobu
svobodu od daní. Zákazem dovozu bavlněných látek snazil se obyva

otelstvo přiměti, aby se spokojilo domácími látkami lněnými a su
knem, k jehož rozšíření zřídil vzornou továrnu v Berlině a státní skla
diště pro výrobky drobných soukeníků. Rušil vnitřní cla a snažil
se povznésti nový svůj přístav Štětín. Za to bylo upuštěno od kolo
niálních pokusů v Africe a guinejské faktorie prodány Hollanďa
nům. K povznesení vývozu do Ruska zvláštní ruská společnost
obchodní byla zřízena.

Bedřich Vilém I. podporoval ochotně nižší školství, nevážil si
však činnosti vědecké a umělecké, která neměla místa v jeho okoli.
To vedlo ke konfliktu mezi králem a korunním princem Bedřichem,
naplněným potřebou jemnějšího vkusu, obdivovatelem francouz
ského ducha, umění a hudby. Roztržka mezi otcem a synem vzrostla
tak, že roku 1730 mladý Bedřich se pokusil o útěk do Anglie. Byl
však zadržen, jeho důvěrný soudruh popraven a korunní princ nu
cen, podrobiti se soustavné činnosti ve vojsku a v úřadech. Teprve
od roku 1736 nabyl větší volnosti a mohl v Rheinsberku se obklopiti
kruhem duchaplných přátel. Drsnost otcova neminula se však cílem,
neboť v létech zkoušky princ poznal dokonale celý stroj státní a na
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učil se jim vládnouti. Když Bedřich Vilém I. zemřel roku 1740,
jeho syn Bedřich II. mohl převzíti velikou úlohu, aby nahromaděné
sly pruského militarismu užil k territoriálnímu zaokrouhlení říše
hohenzollerské a k získání hegemonie v severním Německu.

*

Cisař Karel VI.

Na sklonku 17. století otázka španělského dědictví zastavila
vítězný postup císařských zbraní v Podunají, odvrátivší zájem ví
deňského dvora k věcem západoevropským. Než jakmile dlouhý
zápas s Ludvíkem XIV. mírem rastadtským byl ukončen, vedoucí
státníci nového císaře Karla VI., hlavně princ Eugen Savojský,
obrátili znova pozornost k otázce východní. Hrubé porušení míru
karlovického od Turků, kteří roku 1715 odňali Benátským Aforcu,
dalo příležitost k nové válce turecké a k novým úspěchům císař
ského vojska. Roku 1716 Eugen Savojský porazil Turky u Petro
varadina, následujícího roku zmocnil se Srbského Bělehradu. Ci
sařské sbory obsadily celý Banát Temešvárský, vnikaly do Valachie
a do Srbska.

Avšak také tentokráte jiné politické zápletky zabránily,aby vtu
recké válce bylo pokračováno s plnou silou. Spor bourbonsko
habsburský o španělské dědictví nebyl ještě úplně vyřízen. Císař
Karel VI. nevzdal se výslovně nároků na Španělsko, kdežto král
Filip V. neuznával odtržení zemí italských a nizozemských od ko
runy španělské. Nepřátelství, zastavené na několik let únavou obojí
strany, vypuklo znova hlavně vlivem druhé manželky Filipovy,
dižběty Parmské, která chtěla pro své potomstvo založiti sekundo
genituru v Parmě a v Neapolsku. V dohodě s dvorem savojským
loďstvo španělské zmocnilo se roku 1717 Sardinie a později 1 Sicilie,
hrozíc odtud útokem na Neapol. Karel VI. nalezl sice proti náhlému
útoku mocné spojence v Anglii, Hollandsku a Francii, s nimiž uza
vřel t. zv. guadruplealliance k ochraně smluv utréchtských, byl však
přinucen ukončiti válčení proti Turkům a uzavřel roku 1718 v Po
šarevci s Portou mír, kterým získal Banát, Malou Valachii až k řece
Olitě a část Srbska s Bělehradem. Zatím anglické loďstvo porazilo
španělské ve vodách sicilských a francouzské vojsko udeřilo na polo
ostrov pyrenejský. Filip II. byl roku 1720 donucen uznati mír
utrechtský, kdežto císař, vzdavší se rovněž veškerých nároků na
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španělskou korunu, získal Sicílii. Rod savojský byl nucen v ná
hradu za ztracený ostrov přijmouti chudou Sardinii s titulem krá
lovským.

Karel VI. stál na vrcholu své moci a snažil se také dodati cí

sařskému jménu v říši německé nové vážnosti. Dvůr vídeňský za
lesklse opět španělskou nádherou a ctikctou, které Karel VI. byl
uvykl za dlouhého pobytu v Katalonii. Stavitel Jan Fischer z Er
lachu a sochař Josef Douner ozdobovali barokovým uměním Vídeň,
stávající se stále hlučnějším střediskem šlechty zemí rakouských
i českých. Než také Praha povznášela se tehdy po dlouhém úpadku.
Hlavně prací mistrů Krišťofa a Kilana Dinsenhoferů vznikaly v ní
nové paláce šlechtické a nádherné barokové chrámy, zdobené fresko
vými malbami Václava Vavřince Rainera, oltářním obrazy Petra
Brandla a sochařskými výtvory Ferdinanda Brokoffa. Vrcholu lesku
Praha dosáhla roku 1729, když za účastenství statisíce poutníků
bylo slaveno prohlášení Jana Nepomuckého za svatého. Protire
formace v zemích českých stála tehdy skoro u cíle, těšíc se horlivé
podpoře Karla VI., který zostřil tresty za tajné kacířství, udržo
vané na venkově hlavně donášením protestantských knižeček ze
Saska a z Braniborska. Jezovité, vládnoucí duševním životem
v zemi, vedli neunavný boj proti podezřelým spisům a zvláště An
tonín Koniáš vystupoval tehdy jako vášnivý hubitel českých knih.

V hospodářských otázkách vláda Karla VÍ. snažila se v duchu
merkantilistickém povznésti průmyslovou výrobu a aktivní obchod
rakouský. Prohlášením Terstu a Rjeky za svobodné přístavy otřásla
dosavadní benátskou nadvládou v Jaderském moři; stavbou umělé
silnice, vedouci z Vídně přes Semmerink k moři, a zavedením
nízkých cel transitních podporovala rozvoj těchto přístavů. V PožarevciuzavřelasPortouvýhodnousmlouvuobchodní.| Orien
tálská kompagnie, zřízená roku I7I9, měla získati zemím rakou
ským účast na levantském obchodu a vyvážeti samostatně domácí
zboží do Portugalska a jiných zemí západních. Společnost ta, se
bravši základní kapitál emissí losů a akcií, stala se zároveň novým
střediskem průnvyslové podnikavosti tím, že převzala některé starší
závody, jako lineckou manufakturu soukenickou, a zakládala nové,
jako první bavlnářský závod ve Schwechatu u Vídně. Zařídila také
vlastní loděnice.

Také v českých zemíchvláda Karla VI. probouzela ruch ho
spodářský, zřídivši roku 1724 české kommerční kollegium a berouc
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větší podniky v ochranu před žárlivosti cechů. Jednalo se o splav
nění českých toků a o průpla: moracsko-oderský, který měl vyma
niti Slezsko z hospodářské závislosti na Braniborsku a pevněji je
připoutati k ostatním zemím habsburským. K provedení projektů
však nedošlo. Větší úspéch mělo vzbuzení zájmu pro průmysl mezi
šlechtou, která počala na statcích zakládati manufaktury; tak zří
dili Martinicové v Plánici u Klatov a Valdštýnové v Hornim Lit
vinově závody soukenické, hraběnka Gallasová v Hrádku u Liberce
první podnik bavlnářský. Roku 1737 vznikly Harrachovské sklárny
na Jilemnicku.

Pokleslé provincie belgické Karel VI. hodlal povznésti obcho
dem zámořským. S podporou nizozemského místodržitele Eugena
Savojského vznikla v Ostende roku 1722 kompagnie východoindi
cká se základním kapitálem šesti millionů zlatých, počala vysílati
lodi do Indie a založila faktorii na pobřeží koromandelském. Než
rozvoj její byl přerušen nepřízní politických poměrů.

Karel VI. byl jediným mužským členem svého rodu a těžké
spory hrozily, zemře-li bez mužských potomků. Skupiny zemí. tvo
řících panství habsburské, byly spojeny pouze osobou panovníkovou
a neměly souhlasných zákonů o posloupnosti ženského potomstva.
Leopold I. ustanovil roku 1703 z vlastní vůle, že za nedostatku
mužských členů celé dědictví má připadnouti nejprve dcerám Jo
sefa I. a teprve po jejich vymření dcerám arciknížete Karla, který
měl založiti habsburskou sekundogenituru ve Španělích. Ale nezdar
Španělského plánu změnil poměry úplně a Karel VI., stav se cisa
řem, odhodlal se změniti otcovo ustanovení. Jsa ještě bezdětek,
upravil roku I7I3 nástupnický pořad novým zákonem, zvaným
pragmatickou sankcí. Zákon určoval slavnostně, že dědičné země
habsburské mají zůstati na věčné časy nerozděleny a děditi se
v mužském potomstvu rodu podle řádu prvorozenství. Po vymření
mužských členů dědí celek nejprve dcery Karla VI. a jejich po
tomstvo, potom teprve dcery Josefa I. a jejich dědicové.

Pragmatická sankce byla roku I7I3 pouze v tajné radě pro
hlášena a zdálo se, že pozbude významu, když roku 1716 císaři se
narodil syn. Následník trůnu zemřel však záhy a Karlóvi VÍ. zů
staly pouze dcery. Proto snažil se úsilovně nejstarší z nich zajistit
nástupnictví a dal pragmatickou sankci v letech 1720—1724 po
tvrditi od všech stavovských sněmů svých zemí. Tim nabvlo pan
ství habsburské prvního základního zákona společného všem sku
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pinám, který zaručoval trvalou jednotu celku. spojeného dotud
pouze osobou panovnikovou. Císař nespokojil se však s timto uzná
nim, nýbrž snažil se nástupnickému řádu zjednati také souhlas hlaz'
ních států evropských a nešetřil těžkých obětí, aby dosáhl toho cile.
Získav-snadno Rusko, Španělsko a krále pruského, byl nucen zakou
piti st souhlas Anglie a Hollandska tím. že vzdal se koloniálních
plánů a zrušil roku 1731 rozkvétající kompagnii v Ostende. Také
říšský sněm německý schválil pragmatickou sankci, ačkoliv manželé
dcer Josefa I., kurfirst bavorský a saský, protestovali a nalezli sou
hlas Francie. Příležitost k získání jejich podala otázka polská.

Polský král August II. Saský snažil se marně, aby zajistil
svému potomstvu trůn polský. Po jeho smrti roku I733 většina
šlechtv prohlásila za krále Stanislava Lesscsvůského, tchána fran
couzského krále Ludvíka XV. Ale syn zemřelého Augusta II., nový
kurfirst saský, získal si uznáním pragmatické sankce císaře a bvl
rakouským a ruským vojskem s pomocí menšiny šlechtické uveden
na polský trůn jako král August III. Zvolený Stanislav byl nucen
utéci se do Gdaňska a později ke králi pruskému, šlechta polská
podrobila se cizí intervenci. Francie však ujala se vypuzeného a
zdvihla válku proti císaři, jsouc podporována od Španělů a od krále
sardinského. Bojovalo se v Italii i na Rýně a válka se skončila roku
1735 úmluvou vídeňskou, která vyžádala na Karlovi VI: nových
obětí.

August III. podržel polský trůn, Stanislav jen prázdný titul
královský ; jemu dostalo se však v náhradu vévodství lotrinského,
s podmínkou, že po jeho smrti bude připojeno k Francii. Do
savadní vévoda lotrinský František Štěpán, snoubenec nejstarší
dcery císařovy Marie Terezie, přijal za ztracené vévodství Toskánu,
kde právě vymřel rod Medici. Současně postoupil Karel VI. mlad
Šimu synovi španělského krále Neapolska a Sicilie, králi sardin
skému pak západníčásti Milánska, přijímaje v náhradu jen uprázd
něná panství Parmu, Piacensu a Guastallu. Francie a král sardin
ský uznali pragmatickou sankci, takže zákonu zbyl jediný odpůrce
v bavorskémkurfirstovi Karlu Albertovi,který hájil vytrvale dě
dických nároků své manželky, mladší dcery Josefa I.

Sklonek vlády Karlá VI. byl nešťastný. Státní finance byly
válkou otřeseny.a městská banka vídeňská, spravující státní dluh,
hluboce poklesla. Nešťastné spekulace a nepořádky ve správě za
vinily úpadek orientální kompagnie, jejíž věřitelé stěží zachránili
Nový věk. 16
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30"/, kapitálu. Spojenectví s carstvem ruským zavleklo říší roku
1737 do nové zdálkyturecké, která byla od nástupců Eugena. Savoj
ského, nedlouho před tím zesnulého, nešťastně vedena. Mirem, uza
vřeným roku 1739 v Srbském Bělehradě, cisař ztratil nedávno do
bytou Malou Valachii a severní Srbsko s Bělehradem. Roku násle
dujícího zemřel, zanechávaje své dědičce říši nedostatečně připra
venou k těžkým bojům, které“'ji čekaly.

Zápas o dědictví Karla VI.

Po smrti otcově Marie Terezie ujala se bez odporu vlády ve
všech zemich habsburských a prohlásila svého manžela, Františka
Štěpána Lotrinského. za spoluvládce. Z počátku stavěl se proti ní
pouze bavorský Karel Albert, dovolávaje se práv své manželky a
okolnosti, že Ferdinand I. v závěti, sepsané roku 1546, jmenoval
dům bavorský dědicem po svých »mužských potomcích«. Než ví
deňská vláda dokázala v zápětí, že v originálu listiny Ferdinandovy
se mluvilo o »manželských potomcich« a tak zdálo se, že spor skončí
bezvýznamným protestem bavorským. V tom však vystoupil proti
habsburské panovnici vážnější soupeř, mladý král pruský.

Právě na trůn dosedší Bedřich II. překvapil i nejbližší okolí
své neočekávanou ráznosti a ctižádosti panovnickou. Spoléhaje na
vlastní pohotovost vojenskou a doufaje. že Marie Terezie ustoupí
hrozbě, hlásil se k části Slezska. Již v 17. století Hohenzollerové
hájili svých nároků na Krňovsko, odňaté Ferdinandem II. Janu
Jiřímu Braniborskému pro účast v odboji českém, a žádali vydání
knížectví lehnického, břežského a olavského na základě dědických
smluv s posledními Piastv slezskými. Císař Leopold I. popíral plat
nost těchto nároků, vyrovnal se-však s »velikým kurfirstem« tím, že
mu postoupil části vévodství hlohovského. Později dosáhl ovšem
vrácení postoupené země a v tom Bedřich II. hledal důvod právní,
aby obnovil nároky svého rodu a žádal na Marii Terezii celé Dolní
Slezsko. Kdvž vídeňský dvůr odmítl, vojsko pruské vpadlo do
Slezska, zvítězilo v dubnu 1741 u dfolvuic a opanovalo skoro celý
kraj.

Útočnost Bedřicha II. povzbudila také druhé mocnosti k útoku
na habsburské dědictví, které ve slabých rukou mladé panovnice
se zdálo bezbrannou kořistí. Doůr francouzský doufal, že zabráním
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Belgie a zničením habsburské moci získá převahu ve Střední Evropě,
Bourbonové španělští a neapolšti hleděli žádostivě na habsburské
državy v Italii. Bez ohledu na souhlas, vyslovený s pragmatickou
sankci, zástupcové Francie, Španělska a Neapolska uzavřeli s ba
vorským kurfirstem v zámku Vymphenburce u Mnichova válečný
spolek proti Marii Terezii, k němuž přistoupil také saský kurfirst
a král sardinský. Francouzské a bavorské vojsko vtrhlo v srpnu
roku 1741 do Rakous, zmocnilo se Lince a postoupilo až před Vídeň.
Odtud obrátilo se však náhle do Čech a spojivši se s vojskem sa:
ským opanovalo Praliu. Karel Albert se prohlásil za dědičného krále
českého a, získav si část šlechty, zařídil v zemi pravidelnou vládu.
Podporou francouzskou dosáhl na počátku roku 1742 ve Frank
furtě n. ML.volby za císaře římského a zdálo se, že rod bavorských
Wittelsbachů opravdu nastupuje na místo Habsburků.

Ale Marie Terezie nehodlala ztratiti svá práva bez rozhodného
boje. Tříměsíčním jednáním se stavy uherským, jimž potvrdila
starou ústavu zemskou, dosáhla na sněmě prešpurském vojenské po
moci a obrátila se útočně proti Bavorům. Její vojsko vytlačilo je
z Rakous a obsadilo na jaře roku 1742 skoro celé Bavorsko, zatím
co jiný sbor, vedený princem Karlem Lotrinským, postupoval proti
Praze. V tom vystoupil opět král pruský. ©

Bedřich II. opanovav Slezsko uzavřel s vídeňským dvorem
tajné příměří. Vida však úspěchy Marie Terezie, obnovil válku,
vnikl přes Moravu do Čech a vítězstvím u Chotusic. zastavil postup
rakouského vojska ku Praze. Ale nikoliv na dlouho. Anglickýkrál
Jiří II., obávající se přílišného vzrůstu francouzské moci v Ně
mecku, stál na straně Marie Terezie -a poskytoval jí peněžité po
moci. Z ohledu na své hannoverské kurfirství, s Braniborskem sou

sedící, snažil se zároveň udržeti dobrou vůli s Bedřichem II. a vy
vésti ho z kruhu nepřátel pragmatické sankce. Jeho prostřednictvím
roku 1742 přišlo k míru, ujednanému ve Vratislavi a potvrzenému
v Berlíně, kterým Marie Terezie postoupila Prusku většího dílu
Slezska a hrabství kladského, zachovávajíc jen knížectví těšinské,
opavské, krňovské a část nisského. Přes rozhořčení dosavadních
spojenců, naříkajících, že bojovali jen »pour le roi de Prusse«,
Bedřich II. odvolal své vojsko z Čech a jeho první válka o Slezsko
byla skončena.

Po ústupu Prusů vojsko rakouské vytlačilo z Prahy sbor ba
vorsko-francouzský, Marie Terezie roku 1743 přijala slavnostně

16*
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korunu českou a dala stv Wnichocě holdovati od stavů bavorských.
Bavorskýkurfirst, zvoucí se jako císař Karlem VII., nenalézal v říši,
uvyklé na století spojení císařství s rodem habsburským, vážnosti
a byl nucen uchýliti se do Frankfurtu n. M. Na stranu habsburskou
přešli kurfirst saský a král sardinský, a anglické vojsko, spojivší se
s rakouským, porazilo Francouze v Pomohaní. Opírajíc se a nové
spojence Marie "Terezie hodlala vystoupiti útočně proti bourbon
ským dvorům v Italii i na Rýně a zlomiti zbytek autority císaře
Karla WII. v řišt německé.

Rychlé úspěchy jeji vzbudily však u Bedřicha II. obavu o ne
dávné výboje slezské. Pruský král jal se ujímati horlivě wittels
bašského císaře, snažil se utvořiti říšský spolek kníšat k jeho ochraně
a spojiv se znova s Francii, obnovil válku proti Marii Terezii. Jeho
vojsko v létě 1744 vniklo do Čech a. zmocnilo se dočasně Prahy.
Tentokráte dvůr vídeňský byl však odhodlán soustřediti hlavní sílu
proti- němu a smířil se raději s Bavorskem. Když na počátku
roku 1745 Karel VII. zemřel, Marie Terezie vrátila jeho synovi
Bavorsko a uzavřela s ním mír. Spojivši se pak se Saskem, přešla
k útoku na pruské Slezsko, doufajic, že pokoří Bedřicha IT. a se
slabí hrozivou moč pruskou. Než Bedřich II. zachoval si převahu a
zmocnil se Drážďan. Anglická vláda ujala seopět prostředkování

'a přiměla Marii Terezii k míru arášžďanskému, který ukončil dru
hou válku slezskou. Pruský. král podržel Slezsko, dal však svůj
souhlas k volbě Františka Lotrinského za císaře, kterou ostatní kur
firstové nedlouho před tím provedli. Bedřich II. zachoval tedy no
vou, bohatou provincii, která z obchodních i náboženských ohledů
vstupovala bez odporu do svazku říše pruské, nedovedl však rodu
habsbursko-lotrinskému odniti tradicionální postavení v říši ně
mecké.

Marii Terezii zbýval ještě zápas o panství italské a nizozemské,
kde spojené!dvory bourbonské s úspěchem čelily vojskům rakou
ským a anglickým. Válka ta vlekla.se až do roku 1748, kdy půso
bením anglické diplomacie došlo k všeobecnému míru vCáchách,
pro císařovnu nepříznivému. Marie Terezie vydala rodu španělskému
Parmu, Piacenzu a Guastallu, králi sardinskému pravý břehTicina.
Za to uznaly veškeré mocnosti právo císařovny k ostatnímu dědictví
Karla VI.
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Francie a Anglie v první polovici 18. věku..

Po'úmluvách utrechtských následovala víceletá doba míru mězi
Francii a. Anglii. Hospodářská rivalita potrvala sice, ale nechut
k válcena obojí straně ji převyšovala. Za nedospělého Ludgíka XT..
(1715—1774) vládl nejprve Filip, vévoda Orlcanský. Nabyv po
mocipařížského parlamentu plné regentské moci, vévoda (Orleanský
provedl změnu vládního systému přenesením pravomoci jednotlivých
státních sekretářů a ministrů na mnohočlenná kollegia správní,
v'nichž šlechtický Zivel převládal. Ale novota se neosvědčila a kabi
netní vláda byla v krátce obnovena.

Ohromný dluh státní, dosahující tří milliard franků a pohlcu
jící většinu státních příjmů, tísnil Francii a nedal se zažehnati ani.
revisí pochybných pohledávek věřitelů ani zlehčováním peněz.
V těchto nesnázích duchaplný spekulant škotský John Laze obrátil:
pozornost regentské vlády ke svým hospodářským projektům, které
před fm marně nabizel císařskému dvoru ve Vídni. Studiem po
měrů hollandských Law nabyl přesvědčení, že podmínkou hmotného
blahobytu jest především rychlý oběh a dostatečná zásoba peněz
v zemi;.za nejlepší peníze pak prohlašoval papírozé bankovky, snad
no přenosné a podle libosti rozmnožitelné. Filip Orleanský umožnil
mu roku 1716 založení akciové banky diskoutní, která dostala právo
vydávati bankovky, které státní pokladny přijímaly a které se staly
rychle rozšířeným platidlem. Banka -poskytla státu značné půjčky
a dostalá název banky královské. Roku 1717 Law založil druhý
podnik velikolepého rázu, akciovou společnost koloniální, 'zvanou.
»Compagnie dOccidente, se základním kapitálem 100 millionů
franků. Také tento podnik sloužil státním financim, neboť akcionáři
měli větší Část svých podílů složiti v dlužních úpisech státních, hlav
ně v starších poukázkách na královskou mincovnu; čimž státní dluh
se zmenšoval. Za to vláda 'odevzdala kompagnii severoamerické
kolonie a zavázala se jí platiti ročně 4 milliony franků. Společnost
od ní později obdržela také monopol tabákový a nájem nepřímých
daní, skoupila privilegia francouzských společností koloniálních,
africké a východoindické, rozšiřujíc novými emissemi akcií stále
základní kapitál, takže konečně soustředila za dvěmilliardy státních
úpisů ve svých rukou. Naděje na ohromné dividendy způsobily, že
akcie její rychle stoupaly nad nominální hodnotu. Bankéřská »rue
Oúincampoix«; kde měla své ústřední sídlo, stala: se jevištěm ho
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tové horečky spekulační, roku 1710 »missisipské akcie« dosáhly
čtyřicetikrát větší ceny, nežli za kterou byly vydány, a Lawstal se
první osobou v zemi. Uživaje své moci chtěl zatlačiti svými bankov
kami kovové peníze úplně z oběhu. Jejich cena byla stálým měněním
kovové hodnoty a vydáváním nových mincí uměle otřesena, státní
pokladny přestaly přijímati zlato a stříbro a roku 1720 bylo dokonce
pod trestem konfiskace zakázáno přechovávati kovové peníze ve větší
sumě nežli 500 livrů. Denunciantům dostávalo se bohatých odměn
a bankovka se stala jediným, zákonitým platidlem.

Než. záhy nastala katastrofa celého systemu. Dividenda kolo
mální kompagnie neodpovídala vysokému kursu akcií a Law snažil
se marně brániti jejich rychlému klesání tím, že je houfné kupoval
pro královskou banku. Také bankovky v přílišném počtu vydané
ztratily důvěru a obecenstvo obléhalo pokladny banky, žádajíc vý
měny jejich za kov. Na sklonku roku 1720 banka prohlásila úpadek
a věřitelé obdrželi jen I proc. svých pohledávek. Vláda přestala při
jimati bankovky a obnovila kovovou měnu; mnoho existencí bylo
zničeno. Kompagnie missisipská živořila dále, až vláda po několika
létech převzala její akcie za třetinu nominální hodnoty. Law. bouřli
vě ohrožovaný oklamanou veřejností, uprchl do Benátek, kde vstís
něných poměrech zemřel roku 1729. Jeho činnost zmenšila sice znač
ně státní dluh, znemožnila však na dlouhou dobu vznik veliké ná
rodní banky ve Francii. Jen spekulační vášeň zůstála i později jed
nou z potřeb velkoměstského ruchu v Paříži a vláda vykázala roku
1724 peněžní burse.zvláštní dům a dala jí přesný reglement.

Pro kulturní život francouzský vláda Filipa Orleanského měla
veliký význam. Regent nemiloval slavnostního dvora ve Versailles
a vyhledával raději intimnější zábavy v kruhu prostopášných přátel
v Paříži. Hlavní město stávalo se zase střediskem vyšší společnosti,
odkládající ochotně poutá dvorské etikety. V Paříži vznikaly zase
hterární salony šlechty a bohatých finančníků, v jejichž nenuceném
ovzduší vysoké panstvo splývalo se světem umělců a učenců-v jed

notnou společnost, ovládanou snahou po duchaplnosti a vtipu. Také
vznikající kavárny stávaly se novými středisky vzdělaných kruhů.
Vkus literární se rychle měnil. Slavnostní tragoedie klassická ustu
povala volnější veselohře, satirické romány, jako díla spisovatele
Lesage, byly opět oblíbenou četbou, nová, svobodomyslná filosofie
vnikala do vysokýchkruhů snáze nežli před tím. Spolu měnil se
veškeren ráz soukromého života šlechtického. Na místo monumen
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tálních sálů oživlyvútulné budoarv. kde volná galanterie zavládla na
mistě upiaté slavnostnosti doby Ludvíka XIV. Potřeba účelného
pohodlí vzrostla spolu s vybraným labužnictvím, káva, čaj a kou
ření staly se nezbytným požitkem. Výtvarné umění přizpůsobilo se
novým požadavkům novým slohem rokokocým, v němž monumen
tální formy barokní zdrobněly a ustoupily graciosním, okrouhlým
tvarům: místo fresky a mramoru nastoupila světlá tapeta, místo
sochy porculán, vliv východoasijského průmyslu jevil se v hojném
uživání lehkých bavlněných látek. které učinilo novou idustrii tiště
ných kartounů nebezpečnou soupeřkou staršího průmyslu soukeni
ckého. Mužskýkroj stal se jednodušším a ptuidrovanýcopánek nehra
dil ohromnou paruku. V malířství Antonín IWatteau (+ 1721) za
ložil nový, půvabný slolt a po něm následovala celá skupina slav
ných portretistů a malířů scen galantních 1 mythologických. jako
byl František Boucher a Jan Fragonard. Nový vkus šířil se pak
vítězně po celé Evropě a prospival rozkvětu vývozního průmyslu
francouzského.

Poměry ty nezměnily se mnoho, když po smrti vévody Orlean

ského (17123) mladý král počal vládnouti. LudvíkX. byl vládce
Z

ničemný,jemužšpatnévychovánínedalocitupropo propovinnost.Nemaje
velikých cílů svého praděda, hleděl na absolutní moc královskou
jako na prostředek k ukojení rozmařilých cHoutek. Ohromný dvůr
versailiský byl mu tisnivým, ale trpěl jeho vzrůst a zvyšoval ná
kladný přepych bez ohledu na otřesené finance. Všemohoucnost mi
nistrů vzrostla, ježto král nerad vážné pracoval; libovůle dvorské
vlády jevila se zvláště v tajných rozkazech zatykacích (lettres de
cachet) a v povvšování nehodných osobností na přední místa ve
státu. Vprvní době ovládal krále bývalý vychovatel, kardinál
Fleury (i 1743), přítel míru, jehož jen vliv kruhů vojenských
pohnul k účastenství ve válce o dědictví rakouské. Později moc
přešla na milostnici královu, narkýsu Pompadourovou, která ovlá
dala v létech 1745—1768 francouzskou politiku a strhla zemi do
neuspěšných válek v Německu. Král zasahal do diplomatických
jednání pouze příležitostně, bavě se klamáním svých vlastních zá
stupců, a ztrácel svým prostopášným životem zážnost národa, který
počal těžce nésti vládu, neposkytující mu za ohromné oběti žád
ných opravdových úspěchů.

Opakem absolutistické Francie byla současná Anglie, kde moc
přešla úplně do rukou parlamentu. Po královně Aunč (1702—1714),
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která dokonala spojení anglické koruny se Skotskem v jednotné
království IJelké Britanie se společným parlamentem, nastoupil pro

peStanískýkurfiršthannoverskýJiří,potomekjednézzn L
hotova povolati na trůn syna Jakuba II.. přes to, ;že byl katolík.
Proto Jiří I. (1714—1727) opíral se o whigistickou většinu parla
mentu a sesílil jeji postavení novým zákonem. který prodlužoval
mandáty členů dolní sněmovny ze tří na sedm let. Král, pečující
hlavně o rodné Hannogersko, zůstal v Anglii cizincem, dohodoval
se po latinsku s hlavními rádci a neúčastnil se porad ministerských.
Ministerstvo stalo se tak spíše výkonným výborem parlamentární
většiny, nežli orgánem koruny, která byla skutečné moci skoro
úplně zbavena. Vznikl zvyk, že ministerstvo, tvořící solidární skupio m --—om 77—I
nu politiků, vzdávalo se vlády, jakmile většina sněmovny mu od
ňala důvěru: král přestal ssám sestavovati ministerstvo a vznášel tu
K
úlohu na některého člena většiny, který se stal hlavou kabinetu.

Takovým dlouholetým prvním ministrem Jiřího I. a jeho syna
Jiřího IT. byl Walpole, který k udržení whigistické většiny neváhal
sáhati k rozsáhlé korrupbcivolební, snažil se zachovati mír a zlepšiti
finance. Vláda splácela rozličné nezaložené půjčky pomocí některých
privilegovaných společnosti, které ji k tomů účeludávaly část svého
základního kapitálu, spokojujíce se 5 podílem na nesplatitelném,
salošeném dluhu státním, stále rostoucím. Největší z nich byla
t. zv. jihomořská kompagnie, založená k obchodu s Jižní Amerikou
a k objevům v neznámém moři jižním, která převzala ro millionů
liber státního dluhu a stala se dočasně předmětem podobné horečky
spekulační jako Lawůw podnik ve Francii, až poklesla a s věřiteli
na 33%/, se vyrovnala. Rozličné jiné společnosti, nemírnou spe

kulací o překot zakládané a »bublinami« zvané, vzrušovaly tehdejší
hospodářský život anglický, ale tuhá podnikavost britská a dlouho
letý mír zahojily rychle rány jimi způsobené.

V pozdějších létech vlády Jiřího II. (1727—1760) zvítězila
politika války, podporovaná králem i kruhy kapitalistickými. Pro
překážky, které Španělsko činilo anglickému podloudnictví v ame
rických vodách, došlo roku 1739 k neúspěšné námořní válce se Spa
nělskem, později Jiří II. vystoupil ve prospěch Marie Terezie ve
válce o dědictví habsburské, která se v létech 1745—1748 změnila
na tuhý zápas mezi Francii a Anglii, vedený na pevnině, na moři

o
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1 v koloniích, při němž francouzské loďstvo utrpělo těžké ztráty.
Francie podporovala tehdy pokus stuartského prince o pobouření
Skotska, který skončil roku 1746 zničením povstalců na rašeliništi
Cullodčěnském.Válka obou mocností skončila se mírem cášským, ale
vzájemné nepřátelství bylo dále udržováno obchodním a koloniálním
soupcřstvím.

Francie i Anglie přidržovaly se stále sásad merkantilistických,
obmezujíce volnost vzájemného obchodu četnými prohibicemi a
ochrannými cly. V Anglii zavládl t. zv. system solidarity, který chrá
nil vysokým clem dovozním nejen domácího průmyslu, ale také
agrárních zájmů venkova a zakazoval dovoz cizího obilí. Hlavní
soupeřství jevilo se v koloniích.

Evropské osady v Přední Indii obmezovaly se na sklonku I7.
věku ještě na řadu pobřežních míst a na faktorie, závislé na libo
vůli domácích knížat. Střediska anglické kompagnie byla Bomůbaya Madras,kdežtofrancouzskýobchod,vycházejícízLorientu,sou
střeďoval se v Pondichery a měl oporu v námořním arsenále na
Isle de France (Maurice). V 18. stoleti, poklesnutím moci velkých
mogulů « Delhi poloostrov rozpadl se na neodvislé, mezi sebou
znepřátelené státečky domácích nabobů. V tomto rozkladu evropské
kolonie mohly hráti důležitou úlohu prostředkem své milice a po
evropsku vycvičených. domácích sipojů. Věc pochopil nejdříve
guvernér francouzské kompagnie Dupleix, který se vkládal do sporů
sousedních knížat a podrobil v létech 1748—1752 vrchnímu panství
francouzskému území dvakrát tak veliké jako Francie. Než angličtí
zástupcové v Madrasu, jsouce pobouření vzrůstem jeho moci, při
spěli na pomoc domácím knížatům, Francouzům nepřátelským a
způsobili roku 1753 francouzské milici těžké ztráty. Dupleix chtěl
pokračovati v boji, ale nenabyl podpory ani u vlády francouzské
ani u společnosti, která ze strachu před velikým nákladem váleč
ným, podnikavého guvernéra odvolala a žádala na něm náhrady za
utrpěné ztráty. Vláda francouzská roku 1754 dokonce přistoupila
ke smlouvě, kterou se obě společnosti východoindické vzdaly výbojů
territorialních a účasti na sporech indických knížat, čímž Francie
ztratila úplně počátky rozsáhlého panství, které mohly vésti k úpl
nému podrobení poloostrova.

„Ještě prudči konflikt vznikl v osadách amerických. Francouz
ský živel dosáhl v Novém Světě na počátku 18. století značných
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úspěchů. Autillské ostrovy, hlavně Martinigue, Guadeloupe a San
Domingo dodávaly prostřednictvím nantských obchodníků více nežli
dvě třetiny všeho cukru a kácy pro evropský konsum ; francouzská
osada na Senegalu poskytovala jim vybraný materiál pracovní. Loui
siana vzrůstala sice, přes veliké naděje Lawem do ní kladené, velmi
zvolna, nabyla však významu v rámci koloniální říše, kterou fran
couzská vláda hodlala v Severní Americe založiti extensivním ovlád
nutíim celého povodí řeky Missisipi od Kanady až k zálivu Alexi
ckému. Francouzské obvvatelstvo Kanady čítalo tehdy sotva 60 tisíc
duší, stačilo však na velikou expansi. protože jen část byla živa po
rolnicku na půdě feudálních vrchnosti. kdežto ostatek rozptvloval se
v hustě zalesněném kraji, jda hlavně za lovem kožešin. Francouzská
vláda hodlala podobně jako Španělé založiti vrchní panství řídkého
obyvatelstva bílého nad rudými kmeny a podporovala činnost mis
sionářů, neúnavně vnikajicích po řekách do neznámého kraje. Fran
couzům nešlo jako britickým osadníkům o vytlačení rudého lidu
s rozsáhlých lovišť a pastvin, ale o vojenské opanování kraje. Řada
turzí podél Ohia a hor Alleghanských měla spojiti tok řeky Sv.
Vavřince a kraj velikých jezer s Louisianou a odříznouti tak an
glické osady od postupu do vnitrozemí. Na místo Akadie, postou
pené Angličanům mírem utrechtským, sloužil k ochraně ústí řeky
sv. Vavřince ostrov Cap Breton s mocnou pevností Louisbourgem.
Zároveň sesilovala francouzská vláda po míru cášském horlivě své
loďstvo, chystajíc se zjevně k novému zápasu o superioritu námořní.

Proto mír neměl dlouhého trvání. Angličtí kolonisté virginští
a pennsylvanští neuznávali francouzského panství v úvodí Odua,
tvrdíce, že jejich koloniální sféra sahá až k Tichému oceánu. Roku
1754 došlo ke krvavým srážkám mezi virginskou milicí, vedeňou
mladým statkářem Jiřím Washingtonem, a francouzskými posád
kami, při nichž Francouzové zvítězili. Anglie vyslala roku I755 do
Ameriky pravidelné vojsko a britský guvernér převedl s brutální
bezohledností bouřící se francouzské obyvatelstvo Akadie do ostat
ních osad anglických. Zároveň. anglické loďstvo začalo zhoubnou
válku korsarskou proti francouzskému obchodu. Tak vznikl mezi
oběma státy nový zápas o převahu námořskou a koloniální, se
silený v zápětí vypuknutím nové války na pevnině, v níž Francie'i
Anglie se účastnily.



Válka sedmiletá.

Marie Terezie nevzdala se ani po druhé válce slezské naděje,
že znova dobude ztraceného Slezska a že zastaví hrozivý rozvoj
pruské moci v říši německé. Vnitřními opravami sesilovala moc
svého státu k budoucímu boji a hledala spojenců. Carevna ruská
Alžběta, uražená satirickými výroky Bedřicha Il. a povzbuzovaná
kancléřem Bestuževem Rjuminem, bvla hotova podati ruky k zlo
mení moci hohenzollerské, doufajíc, že pro sebe získá Východní
Prusy. Také Auvust III., kurfirst saský a král polský, klonil se
k císařovně, z nedůvěrv k pruské rozpínavosti. Jednalo se tedy o to,
jaké postavení ve sporu zaujmou znocnosti západní. O Anglii ci
sařovna věděla, že z ohledu na panství hannoverské nepřistoupí ke
spolku proti Prusku. Proto Václav hrabě Kounic, bývalý vyslanec
v Paříži a od roku 1753 nejvyšší dvorní a státní kancléř. snažil se
proti všem dosavadním tradicím habsburské politiky získati Francii.
Obratný diplomat užil osobního rozhořčení markýzy Pompadou
rové proti Bedřichovi II. a ukazoval na nebezpečí, jež hrozí něme
ckému katolicismu z převahy protestantského Pruska, ale vláda
francouzská váhala. Teprve postavení Pruska ve sporu francouz
sko-anglickém přineslo rozhodnutí. Francie od roku 1755 se chy
stala k útoku na Hannoversko a počítala s pruskou pomocí. Be
dřich II. však odmítl a uzavřel v lednu 1756 s anglickou vládousmlouvukochraněneutralityceléhoseverníhoNěmecka.| Proto
přestoupila vláda Ludvíka XV. na stranu jeho nepřátel a uzavřela
s Marii Terezií tajnou smlouvu o vzájemnou ochranu. Tak byla
provedena úplná přeměna politických alliancí a vídeňský dvůr
doufal, že v příštím roce bude s to, s úspěchem udeřiti na Prusko.

Než Bedřich II. byl od svých diplomatických agentů v čas
zpraevn o tajném jednání novýchspojenců a rozhodl se, že předejde
ráznou offensivou své nepřátele. V srpnu -1756 vtrhl bez opovědění
války do Saska a obsadil celou zemi. Nepřipravené vojsko kurfir
stovo, v Perně sevřené, se vzdalo, když Bedřich II. u Lofosic v Če
chách porazil rakouský sbor, spěchající Sasům na pomoť. Prusové
vedli si pak v Sasku jako v dobyté zemi, zmocnili se státního jmění,
vybírali dané a odváděli rekruty.

V celé Evropě násilné jednání pruské vzbudilo rozhořčení a
Bedřich II- marně dokazoval vydáním zachvcených depeší svých
nepřátel, že jednal vlastně v sebeobraně. Sněmřezenský prohlásil ho



259— 47 =

za rušitele miru a vyhlásil proti němu říšskou zálku. Francie, Rusko
a Sasko utužily zálečný spolek s císařovnou a k nim se připojilo
také Švédsko, doufajíc. že získá Pomořany. Pouze „Anglie slíbila
králi pruskému subsidie a postavila vojsko v Hannoversku.

R. 1757 se počal opět offensivou pruskou a Bedřich II. přitrhl
vítězně až před Prahu. Těžká porážka, kterou utrpěl u Kolína, přinu
tila ho však k ústupu ze země a v dalším průběhu války Bedřichovi
bylo brániti své země proti spojencům, se všech stran útočícím. Cí
sařské vojsko zmocnilo se Vratislavi, jeden francouzský sbor, sesi
lený říšským vojskem německým,táhl ze západu do Saska, druhý do
Hannoverska, Švédové ohrožovali z Pomořan Braniborsko, Rusové

vtrhli do Východních Prus a císařská jízda promikla až k Berlínu,
kde vynutila značné výpalné. Tehdy ukázal však pruský král svou
nezdolnou energii a vůdcovskou genialitu. Obrátiv u Rossbachu
Francouze a říšské vojsko na útěk, překvapil hned potom císařské
u Leuthena ve Slezsku a vytlačil je ze země. Také v Hannoversku
byl postup francouzský zastaven a roku 1758 Rusové z VýchodníchPrusvypuzení.| Vítěznýbojprotimnohonásobnépřevazeučinil
z Bedřicha II. národního hrdinu německého a zajistil mu popula
ritu v celé Evropě, zvláště v Anglii, která mu přičiněnímvedoucího.
ministra WWilliamaPitta poskytovala značné podpory na -penězích.
Pruský král byl zván Bedřichem Velikým.

V následujících létech však jeho postavení se stávalo kritičtěj
ším. Jádro pruských pluků zahynulo v bitvách a král byl nucen
spokojiti se s nezkušenými nováčky, násilím odváděnými ve vlast
ních i v sousedních. zemích ; i váleční zajatci bývali zařaďováníi do
pruského vojska. Deserce byla proto zjevem všedním, důstojníků
se nedostávalo a celé vojenství pruské ztrácelo bývalou pružnost.
Pouze duch králův udržoval chatrný celek v činnosti a také Bedřich
II. počal ztráceti důvěru ve šťastný konec války, když bylv letech
1758 a 1759 rozhodně poražen od Dauna a Laudona, podporova
ného ruským vojském, a když také finanční tíseň se dostavila,

Nenalézajíc úvěru v cizině pruská vláda zjednávala si prostředky
vyssáváním svých zemí 1 Saska a soustavným zlehčováníny mince;
Bedřich II. spojil se k tomu S mincovnami některých drobných
knižat sousedních a s berlínským židem Ephraimem, který pro něho
padělal peníze meklenburské i saské. Lehké minci, zvané »ephrai
movské«, vláda v Prusích dávala nucený kurs, přes to však klesl
tolar nové měny na dvacetinu dukátu. Úřednictvo dostávalo platy
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jen v kassovních poukázkách, které mohlo změniti pouze za pětinu
nominální hodnoty. Nové pluky neměly řádného šastva, jizdé schá
zely postroje. Zdálo se, že další obrana pruských zemí jest marná;
roku 1760 Rusové opanovali úplně Východní Prusy a ve spolku
s císařskými obsadili dočasně 1 Berlín s větší částí Branibor. De
dřich II. marně snažil se povzbuditi Turecko k válce a ztrácel také
v Anglii dosavadní mocnou oporu.

Neboť dříve nežli válka v Německu dokončen byl námořní
a Koloniální zápas mezi Francii a Anglii. Zpočátku úspěch byl na
straně francouzské: jeji loďstvo zmocnilo se roku 1756 anglické
Minorky, francouzský sbor donutil anglického následníka v Hanno
versku ke kapitulaci a britské útoky na francouzské tvrze v po
vodí Ohia byly s těžkými ztrátami útočníků odraženy. Poméry
změnily se však, když nový ministr anglický, populární William
Pitt pohnul parlament k velikým nákladům na válku. Britské loď
steo zvítězilo v několika bitvách nad francouzským tak, že vláda
Ludvíka XV. postoupila trosky svého námořnictva soukromým kor
sarům, kteří měli škoditi anglickému obchodu. Tim byla všaktakékoloniálnímocfrancouzskáztracena.© Pomocídomoro
dých spojenců Angličané obsadili francouzské državy v Indii
a přinutili: guvernéra Lally-Tollendala v Pondichery ke ka
pitulaci. V Americe ovládli ústí řeky Sv. Vavřince a hrdinská
obrana Kanady, vedená generálem WMontcalmem,byla marná. Mladý
vojevůdce anglický Wolfe zaplatil sice dobytí Ouebeku životem,
ale roku 1760 byla celá Kanada v britských rukou.

Dosáhnuvší tak svého cíle Anglie byla hotova ke skončeníválky.NovýkrálJiříIII. propustil ministerstvoPittovo,zahájil:
předběžné jednání o mír s dvorem francouzským a jal se odpírati
pruskému králi další subsidie. Záhuba Bedřicha II. zdála se neod
vratnou, když na počátku roku 1762 smrt carevny Alžběty rázem
změnila celou situaci. Nový panovník ruský, Petr III., obdivovatel
pruského militarismu, uzavřel s Bedřichem II. mír a přešel na
jeho stranu.. Vláda carova potrvala sice krátce, ale také jeho nástup
kyně, carevna Kateřina II., nepostavila se již na stranu spojenců,
nýbrž zůstala neutrální. Také Švédsko vzdalo se války a Bedřich II.
mohl nabýti znova vojenské převahy ve Slezsku a v západním Ně
mecku. Francie jevila již zřejmou nechuť k bezvýslednému zápasu
a hrozná únava -hlásila se v zemích císařských, kde státní dluh



254

vzrostl do ohromné výše. Proto bylo v zámku Hubdertsburce u Lip
ska zahájeno jednání. které se skončilo roku 1763 mírem.

Bedřich II. zachoval veškeré země i Slezsko a slíbil jen svůj
kurfirtský hlas k volbě arciknížete Josefa, nejstaršího syna Marie
Terezie, za krále římského. Pruská moc odolala těžké zkoušce, která
ještě upevnila její postavení v Německu i v Evropě. Současně byl
v Paříši ujednán mír mezi Anglii a Francií, pro tuto nevýhodný.
Anglické osady v Americe vzrostly o Kanadu a Floridu, které Špa
nělé postoupili Angličanům dostavše v náhradu francouzskou Loui
stanu. Francie ztratila také Senegambii v Africe a veškeré osady
v Indu, vyjímaje Pondichery a několik bezvýznamných vesnic pří
stavních. Veliké koloniální plány francouzské bvly zmařeny a vý
chodoindická společnost odevzdala zbvtek svého panství a loděnici
v Lorientu vládě; superiorita britského živlu na moři a v osadách
byla znova zajištěna.

První dělení Polska.

Alliance zídeňského dvora s rodem bourbonským potrvala také
po skončení války sedmileté a byla utužena dvojím sňatkem. Cí
sařské dcery Marie Antonia a Marie Karolina provdaly se za dou
phina francouzského a za prince neapolského. Naproti tomu Bedřich
Pruský hledal spojení s Ruskem a uzavřel roku 1764 s carevnou
Kateřinou II. defensivní spolek a tajnou smlouvu, týkající se ze
jména věcí polských.

Za vlády saských králů rozklad Polska pokračoval. August II.
pokoušel se bez úspěchu o sesilení panovnické moci; jeho zhýralý
dvůr rozšířil v Polsku pouze francouzský přepych, rozháranost
mravní a korrupci. Šlechta odvykla zbrani a nepatrné vojsko stálé,
k jehož zřízení došlo, nestačilo, aby udrželo žemi v řadě mocností.

Polsko stalo se vé válce severní kořistí švédskou, později podlehlo
vlivu ruskému. Carská moc uvedla násilím na trůn Augusta III.
(1733—1763) a ujala se poručnictví nad rozervanou říší. Tehdy
šlechta nebyla již rozhodujícím živlem v Polsku, nýbrž několik
velmožů, kteří vládli ohromnými statky a obklopovali se houfem
závislých šlechtických klientů. Tito magnáti, prostí všeho ohledu
na právo slabších, vládli zemí; jejich soupeřstvo stalo sehlavním
obsahem veřejného Života, který ztratil veškerá vyšší hlediska.
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Stagnace jevila se v duševním životě; jezovité, udržujice ve všechtřídáchkatolickouhorlivost,vychovávali© šlechtickou© mládež
k prázdné rhetorice a bránili rozvoji pokrokových proudů. Nečetní
protestanti a nesjednocení pravoslavní, zahrnovaní společným ná
zvem dissidentů, byli stále více obmezováníi. Sněmy v létech I717
a 1733 odňaly jim veškerá politická práva. Uprostřed úpadku ozý
valy se řídké hlasy varovné. Zvolený král Stanislav Leszczyňski
ukazoval zjevně na nedostatky státního ústrojí a snažil se z Lotrin
ska působiti na povznesení polské osvěty. Piarista Stanislav Konar
ski zahájil boj proti jezovitskému školství a budil pokleslé vlaste
nectví.

Za vlády Augusta III. mocná rodina Čartoryských, spojená
s mladým vévodou Stanislavem Poniatowským, vystoupila konečně
s rozsáhlým projektem vnitřní reformy a žádala odstranění svobod
ného veta a sesilení moci státní. Pokusy o provedení opravy na sně
mích neměly však zdaru a když ji Čartoryští chtěli provésti prostřed
kem generální konfederace, postavila se proti nim t. zv. národní
strana, vedená rodem Potockých. Obě strany hledaly podpory v ci
zině a chystaly se k občanské válce, když r. 1763 August III. zemřel.

V následujícím zápasu volebním strana Čartoryských opírala
se o Rusko. Kateřina II., hledic na celé Polsko jako na jistou
kořist ruské expanse a obávajíc se. že by přílišná míra anarchie
dala ostatním sousedůmpříležitost k intervenci, přijala v ochranu
stranu oprav a způsobila v dohodě s Pruskem, že za krále zvolen
byl roku 1764 Stanislav Poniatowski přes odpor národní strany,
podporované od Rakouska a Francie. Čartoryští vystoupili tehdy opět
s rozsáhlýmnávrhem reformním. Povznesení měst, zlepšení soud
nictví a nový řád sněmovní, obmezující zásadu jednohlasnosti á vliv
sněmíků, byly hlavními body programmu; dvojí kommisse vládní

měla provésti změnu správy finanční i vojenské. Král Stanislav
jal se sesilovati obrannou moc říše zakládáním zbrojnic a škol k vý
chově důstojnictva, jež mělo reformovati národní vojsko.

Tyto opravy vzbudily nedůvěru Kateřiny II., jež nemínila do
pustili, aby Polsko se stalo skutečnou mocností, a shodla se o tom
s Pruskem. Její vyslanec ve Varšavě, kníže Repnin, vystoupil s po
žadavkem, aby Polsko vstoupilo v trvalý spolek s Ruskem a podři
dilo se mu v zahraniční politice. Sémě sváru bylo vedle toho na
seto současným požadavkem, aby všem disstdentům se dostalo poli
tických práv. To vzbudilo odpor šlechty proti Rusku a také Čarto
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rvšti se dali jim strhnouti/ Tu carevna propůjčila svou podporu straně
národní, reformy roku 1764 ohlášené bvly zastaveny a k zachování
staré ústavy vznikla pod patronátem ruským nová konfederace ra
domská. v čele s knižetem Karlem Radziwillem. Vyslanec Repnin
přinutil krále. že k ni přistoupil a opiraje se o ruské vojsko vv
mohl na říšském sněmě ve Varšavě úplné obnovení starých řádů
s jednohlasností sněmovní a rovnoprávnosti dissidentů.

Proti tomuto náboženskému ústupku potrval však hlučný od
por v zemi a část šlechty, utvořivší konfederaci Darskou, postavila
se otevřeně proti králi a straně radomské, podporované od Ruska.
Tak vznikla roku 1768 občanská válka v Polsku. Spojenci barští,
nedostatečně podporovaní od Francie, byli poražení a hledali útulku
na území uherském. Jedna četa byla ruským vojskemstihána na tu
recké území a z případu toho vznikla válka mezi Portou a Ruskem,
která záhy brala obrat pro Turecko nepříznivý. Ruské vojsko vniklo
do Bessarabie a do Valašska a opanovalo ústí Dunaje, zatím co
černomořské loďstvo ruské, vedené Ale.vejem Orlovem, roku 1770
zničilo flotilu tureckou v zátoce Česmenské a počalo ohrožovati
Bosporus. Porta byla nucena, žádati Rakousko o prostředkování
miru.

Zatim Bedřich Pruský, znepokojený přílišným vzrůstem ruské
moci, vystoupil s návrhem, aby zmatky polské byly uklidněny spo
lečným zakročením mocností a zmenšením rozsahu Polska. Kate
řina II., zabavená válkou tureckou, nemohla s dostatečnou rázností
odmítnouti; císařovna Marie Terezie nesouhlasila sice z ohledu na
mezinárodní právo s pruským návrhem, ale jeji spoluvládce, císař
Josef. navázal s Bedřichem II. osobní styky a byl hotov, rozšířiti
své panství o část Polska. Tak došlo roku 1772 k dohodě tří moc
ností a ujmu celistvosti polské říše. Rusko zabralo litevské území

*na pravém břehu Dviny Západní a na východ od Dněpru, kraj roz
sáhlý, ale chudý a řídcezalidněný. Bedřich II. přisvojil si Západní
Prusy, ponechávaje Polsku Toruň a Gdaňsko na zajištění obchod
ního spojení s mořem Baltickým. Rakousku připadla města spišská.
v Uhrách, Červená Rus s východní částí vévodství sandoměřského
a krakovského bez Krakova, vévodství osvětimské a zátorské. Kraje
ty utvořily pod vládou habsburskou nové království haličsko-vladi
měřské. Král Stanislav a polský sněm byli vojenským nátlakem
roku 1773 přinuceni, schváliti tyto úchvaty. Polsko, zmenšené o tře
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tinu svého rozsahu, zůstalo jen stínem státu samostatného a bvlo
úplně vvdáno libovůli silnějších sousedů.

Válka rusko-turecká skončila se teprve roku 1774. mírem
v Kučuk-Kainardší. Porta ponechala Rusku Kerč, Jenikale, Azov
a Kinburn, vzdala se vrchní nadvlády nad Tatary krymskými a ku
banskými a otevřela plavbě ruské Černé moře, Bosporus a Darda
nelly. Zároveň sultán zaručil svobodu křesťanského kultu ve své
říši a přiznal ruskému vyslanci právo, bráti v ochranu sájmy řecké
církve a křesťanského obvvatelstva v. podunajských knižectvích.
Také Rakousko rozšířilo se timto mírem, neboť Turecko muselo mu
dáti v náhradu za ozbrojenou neutralita a prostředkování míru Bu
kocinu.

Nový věk. 17



ČÁST OSMÁ.

Dobaosvícenského absolutismu.
Duch samostatného badání, mocně vzbuzený ochabnutím nábo

ženských zápasů, obracel se v 18. věku především k otázkám spole
čenským a politickým. Spisovatelé, jim proniknutí, podrobují řádyveřejnéostrékriticerozumovéažádají,aby společnostbylapři
vedenaveshodus přirozenýmprávemlidskýmaspožadavkem
humanity. Vzniká nový ideál státu, založeného na právním poměru
mezi vládou a lidem a sloužícího především stejnoměrně k blahu
všech poddaných. Tato hlediska odporovala zásadně starším prin
cipům, jak názoru o božském původu vladařské moci, tak výsadám
stavovským, jež povznášely privilegované třídy vysoko nad passivní
massu ostatního národa. Proto přívrženci nového směru, nazvaného
později osvícenským, stáli od počátku v příkrém sporu s historickým
vývojem a hleděli s výše svého racionalistického sebevědomí na
minulost jako na dobu temnoty, hodlajíce bez ohledu na historické
útvary provésti rychlý převrat všech poměrů společenských a stát
ních. Naplňoval je naprostý optimism, víra v neomylnost rozumové
úvahy a opovržení ke všemu, co se protivilo zjevné účelnosti.

Tyto převratné snahy byly z literárního ovzduší uváděny do
skutečného života státního nejprve se shora. Panovníci a jejich mi
nistři, napojení současnou filosofii společenskou, jali se- překotně
reformovati své státy. Většina z nich dovedla však spojovati nová
hlediska s dosavadním absolutismem panovnickým a sesilila pomocí
hesla občanské rovnosti ještě více všestrannost státní moci, ke které
již merkantilistická doba směřovala. Než vítězství to nemělo
dlouhého trvání. Chvatné a despotické zavádění oprav vzbu
dilo skoro všude zjevný odpor proti revoluci, prováděné se
shora, zvláště u tříd, které měly vážný zájem na zachování histo



rických práv ve státě. Vedle toho zjevná nešetrnost k tradicím ná
rodním a církevním odňala korunovaným oprávcům souhlas šir
šich vrstev. Proto reakce hlásila se rychle na všech stranách a na
konci osmdesátých let 18. věku byio zjevno, že první útok osvicen
ského ducha počíná ochabovat.

Vznik myšlenek osvícenských.

Pokroky e.vaktních věd, založených v 17. věku, byly také v ná
sledujícím století značné a vnikaly stále hlouběji do širokých kruhů.
Vědecké expedice zjistily sploštění a rozměry zeměkoule, jeji vzdá
lenost od hlavních těles nebeských bvla určena přesněji hvězdářskýmpozorováním,© zdokonaleným© vynálezem© achromatických
čoček a reflexního teleskopu. Newtonův názor kosmický nabyl
všeobecného rozšíření a theorie o vzniku sluneční soustavy byla
Laplacem jasně podána. Populární vědou stala se kartografie, zdo
konalená zvláště Cassinim; laciné atlanty a cestopisy rozšířily
v obecenstvu vzdělaném zájem pro zámořské objevy. Zvláště plavby
Angličana Jamesa Cooka, zavražděného roku 1779 na Havajském
souostroví, vzbudily všeobecnou pozornost. Duchaplná »Hlistoire

naturelle« francouzského přírodopisce Buffona, vydaná v letech
1749—89, nabyla neobvyklého rozšíření a zjednala svému autorovi
tak slavné jméno, jakému se těšil ze současných učenců také Švéd
Linné, zakladatel vědeckého rozdělení rostlinstva, nebo francouzský
chemik Lavoisier. Zvědavost širších vrstev vzbuzovaly zvláště feno
jmény elektrické; levdenské láhve a stroje k vzbuzování clektri
ckých jisker rozšířily se i do soukromých kruhů, živočišný magne
tism dal vědeckým šarlatánům, jako byl Mlesmer, příležitost k po
kusům, vzrušujícím celou společnost. Skoro současně sestrojili
tehdy první /romosvod český duchovní Prokop Diviš a ameri
cký učenec Benjamin Franklin, vynálezce elektrické batterie. Zjevy
galvanické studovali na sklonku století Vlaši Galvani a Volta.
Praktické užití vědomostí fysikálních jevilo se nejen rozšířením
teploměrů, kalorimetrů a chronometrů, ale hlavně četnými vyná
lezy technickými, z nichž nejdůležitějším bylo sestrojení kotle par
ního Wattem roku 1765. Pokusy o užití páry k pohybu vozů potká
valy se však ještě dlouho s nezdarem, stejně jako nenabyl prakti
ckých výsledků vynález balonu, učiněný roku 1783 od bratří Mont
golfierů.

17*
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Stále postupující popularisace exaktních včd měla však jiné
důležité následky tím, že pomáhala k vitězství novým názorům 0 řádechspolečenských.© Vznikáfilosofiesociálníapolitická,která
nehledá již základu veřejného života v božském nebo historickém
právu, nýbrž v podobné účelnosti a zákonitosti, jakou ukazovala
příroda. Směr ten vystoupil nejprvé jasně v Anglii, kde dvojí re
volucí občanskou božské právo monarchie nejvíce bylo otřeseno.
Slavný zakladatel empirické psychologie, Jolu Locke, postavil proti
němu důrazně theorii přirozených prác lidských ve spise »O vládě«,
vydaném roku 1689. V něm hájil názoru, že veškerá moc veřejná
pochází z lidu, jsouc založena na smlouvé mezi panovníkem a pod
danými. a že tito mohou opříti se proti despotickému zkracování při
rozených práv. k jejichž ochraně stát má především sloužiti.
Ježto vlastnictví soukromé tvoří část přirozeného práva, smi pa
novník. zmenšovati ho daněmi pouze se svolením zástupců národa.
V jiných spisech Locke hájil svobody myšlenek a tolerance nábo
ženské, za niž se současně přimlouvali také t. zv. deisté angličtí.
Deisté proti sporům dogmatickým ukazovali na společný, ethický zá
klad rozličných vyznání a spokojovali se s prostým ctěním nej
vyšší bytosti a s morálkou, neodporující humanitě ani rozumu.
Tyto racionalistické názory anglických myslitelů rozšířily se po
celé Evropě, hlavně prostřednictvím francouzské literatury.

Za autoritářské vlády Ludvíka XIV. mnozí přívrženci svobodo
myslných snah, jako byl Pierre Bayle, vydavatel slavného slovníku
naučného, byli nuceni působiti mimo vlast. Také v 18. století fran
couzská monarchie zásadně neupustila od dozoru nad smýšlením

svých poddaných; censura a parlamentyspalovaly stále knihyvcvolněj———— —m

šíchnázorů, spisovatelůmhrozila Bastilla nebo pevnost Viincennes.Aleve skutečnostianidvůrnedbaltěchtozákazů,poskytovalohrože
ným autorům smělých spisů svou ochranu a sami ministři královští
účastnili se diskusse. o řádech společenských, vzbuzené vlivem an
glických vzorů. Již roku 1721 duchaplný Montesguieu (% 1755)
osvětlil v satirických »Lettres Persanes« ostře nedostatky soudo
bého života veřejného a velikým dilem »Esprit les lois«, vydaným
roku 1748, rozšířil nadšení pro zásady konstituční monarchie angli
cké a požadavek občanské svobody v celé vzdělané společnosti. Ještě
účinnějším však bylo působení jiného spisovatele, anglickým ovzdu
šim napojeného.
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Arouet Voltaire (% 1778), všestranný básník jemného vtipu
a hladké formy, stal se hlavním popularisátorem, jak Newtonova
názoru kosmického, tak liberálních myšlenek anglických. Zůstávaje
osobně přívržencem neobmezené moci panovnické a aristokracie,
bojoval proti veškeré nelidskosti, konané jménem státu a církve,
tepal ostrou satirou pověrčivost a nesnášelivost konfesstonální, výstřelkymnišstvíastředověku.| Hlásajepřirozenouvírudeismua
emancipaci rozumu od pouta autorit, otřásl náboženským přesvěd
čením většiny vzdělanců v celé Evropě. Bedřich Veliký hostil ho
jako přítele na svém dvoře, jiní mocnáři s ním korrespondovali,
vznešení cestovatelé vyhledávali ho v ústraní fernevském na hra
nici švýcarsko-francouzské. Proto parlamenty francouzské marně
odsuzovaly spisy Voltairovy, které povzbudily v zápětí řadu mysli
telů ještě smělejších.

Takovým byl Diderot (+ 1784), spisovatel plodný a odvážný,
který poznal vězení a byl nucen dočasné opustiti Francii. Nez vy
soká protekce umožnila mu návrat a Diderot zůstal dlouho hlavou
osvíceného kruhu v Paříži, zvláště když pomocí jiných spisovatelů,
hlavně mathematika d'Alemberta, vydal rozsáhlou »Encyklopaedii«,
která měla v přehledné formě shrnouti veškeré vědění, dobyté svo
bodnou prací rozumovou. Tato mladší skupina francouzských osví
cenců, zvaná encyklopaedisty, došla namnoze v náboženském ohledu
až k úplnému atcrialismu a negaci nadsmyslného světa. Spisova
telé Holbach, La Mettrie a Helvetius hlásali názor, že žití a celá
příroda jsou pouhým mechanismem.

V ohledu politickém někteří z encyklopaedistů hájili absolu
tismu, jiní volali po konstituci anglické, společným bylo jim však pře
svědčení, že nedokonalé řády státní a příkré rozdily třídní, utvo
řené historickým vývojem, mají býti radikálně změněny podle po
žadavků rozumné účelnosti a na základě rovnosti práv a povinností
ve státu. Při tom pevně věřili tito filosofové sociální v rychlé zlep
šení světa a ve vrozenou ctnost lidské povahy, která měla. býti
vzděláním a osvětou zbavena rázem svých stinných stránek. Hle
dice na lidstvo jako na stejnorodý celek, přehlíželi namnoze roz
dily národnostní a sestrojovali všeobecné zákony sociální s na
prostou nevážností k historickým útvarům, jejichž pestrost a ná
hodnost nebylo snadno vysvětliti z důvodů pouhé rozumovosti. Proto
mnozí z osvícenců neměli také citu pro výtvarné umění, podmí
něné časovým vkusem, a libovali si v střizlivých a účelu prostě po
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stačujících stavbách kasárnických. Jen v řeckém umění klassickém
osvicenští esthetikové bvli hotovi uznávati dokonalý výraz věčné
a přirozené krásv všelidské, a klassicism skutečně počal zatlačovati
v druhé polovici 18. věku svou jednoduchou důstojnosti pestrou
rozmanitost rokokového slohu.

Tento osvícenský racionalism nebyl však jediným duševním
proudem doby, která byla namnoze oživena směrv jemu naprosto
protivnými. Romantika počíná již v 18. věku buditi zájem pro šerý
středověk a pro národní minulost. V Anglii dochází ke kultu bájí
a pověsti keltických a k jejich falšování; šlechta počíná tam opět
stavěti v gotickém slohu. Současně pronikavější badání staví se proti
naprosté důvěře v neomvlnost rozumu. Tak zahájil slavný historik
a publicista anglický Daaid Hume (+ 1776) kritiku soudnosti lid
ské a kladl větší důraz na vášně a citové affektv. Německý filosof
Immanuel Kant (+ 1804) šel ještě dále poznáním naprosté sub
jektivnosti všech představ a nemožnosti absolutního vědění, čímž
přílišnému přeceňování rozumu značná rána byla způsobena.
Rychlejšího rczšíření však, nežli měly tyto kritické myšlenky.
dostalo se názorům ženevského rodáka Jana Jakuba Rousse
aua (+ 1778), který proti kulturnímu optimismu ostatních osvi
cenců vystoupil s tvrzením, že jednostranná vzdělanost rozumová
a složité řády společenské lidskou přirozenost nepovznášejí. nýbrž
kazí.

Jako ideál Rousseau postavil tvora společenskou lží nedotknu
tého a velebil stav primitivního divošství proti únavnému životu
městskému. Ve spisech svých hlásal návrat k přírodě, kladl proti
jednostrannému pěstění rozumu důraz na výchovu citovou, hájil
práva seobodné indioiduality proti poutům státních a společenských
zákonů. Žádný z osvícenců nehlásal tak plně souverennity lidu, je
muž mělo býti umožněno, aby spěl přirozeným instinktem k vlast
nimu blahu. Ideály Rousseauovy nalezly ve vzdělané společnosti
značný ohlas; stalo se modoutoužiti po návratu ku přírodě a obdivo
vati se prostému životu venkovanů.

Také proti přílišnému poručnictví vlád ve gěcech hospodářských
postavila se celá řada spisovatelů, kladoucích důráz na uvolnění
individuality jednotlivců ve výrobním životě. System merkantili
stický stával se stále neoblibenějším. jednak pro přísnou reglemen
taci průmyslu, jednak pro nedostatečný zřetel k zájmům zeměděl
ským. Ve svých spisech »Tableau économiaue« a »Phvsiocratie«
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dokazoval dvorní lékař Ludvíka XV., Ouesnay, že jediným prame
nem bohatství jest půda, kdežto obchod i průmysl pouze trans
formují a přenášejí zisky zemědělské. Proto doporučoval zavésti
jedinou přímou daň pozemkovou a naprostou svobodu tržní. Jeho
názory popularisoval především markýz Wictor Mirabeau, který spi
sem » Ami des hommes« (1760) obracel pozornost k bidě ven
kova. Žáci jejich t. zv. fysiokraté rozšířili pak všeobecné nový
názor o hospodářských úkolech státu, podle něhož předmětem ve
řejné péče nemělo býti finanční sesílení vládní moci, ke kterému
merkantilism především spěl, nýbrž povznesení dlahobytu jednot
livců.

Povznesení toho mělo býti dosaženo uvolněním výrobních
sil ve všech směrech. Zvýšený zájem agrární žádal v první řadě
regulaci poddanských poměrů, nutnou také z humanitního hlediska.
Průmysl, vyrůstající již v každém směru přes ochranné hráze mer
kantilismu a spoutaný přílišným dozorem státním, potřeboval svo
body. Nejen theoretikové, nýbrž také mužové praktického života,
jako intendant Gournay, byli pro odstranění předepsaných typů vý
robních a pro zrušení cechů, tvrdíce, že stát se má obmeziti na
ochranu vlastnictví i osobní bezpečnosti, že však nemá zasahovati
do hospodářského života (Laissez faire, laissez passer). Osvícen
ský optimism věřil, že přirozená, volná konkurrence, nerušená do
savadním poručnictvím státu, povede k hospodářským poměrům
stejně harmonickým jako volná příroda. Podobné názory byly ještě
dokonaleji vysloveny od skotského učence Adama Smitha, který ve
svém »Pojednání o bohatství národů« (1778) dokazoval proti
úzkému tvrzení fysiokratů, že nejen zemědělství, nýbrž práce
zýrobní ve všech formách jest původem hospodářských hodnot a se
strojil první skutečně vědeckou theorii národního hospodářství, za
loženou na svobodě výroby a směny. Jeho požadavek hospodářského
individualismu nezastavoval se ani u celních hranic států, nýbrž
počítal s jejich zrušením a se svobodou světového trhu; volná dělba
práce mezi národy měla odstraniti dosavadní rivality hospodářské.

Rozličné myšlenky osvícenské, směřující ke změně platných
řádů a k nápravě společenských nespravedlivosti, nenalézaly z po
čátku ohlasu v třídách, dosavadními poměry nejvíce stísněných.
Lid, hlavně venkovský, byl příliš vzdálen duševních proudů vyšší
společnosti a projevoval-li občasně své zoufalství nad přílišným
útiskem místními bouřemi, pokládal přece v zásadě panující řády
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za nezmeěnitelné.Reformní hesla proti tomu nalézala přívržence hlav
ně ve vyšší společnosti, která se těšila moci a přepychu právě na zá

kladě sociálních nespravedlivostí. Osvícenskété spisy a ideje šířily se
nejen v bohaté buržoasii, nýbrž především mezi šlechtou, kteřá po
čalase zjevně sbližovati s třídou»u vzdělaného měšťanstva a vystu
povala ze své stavovské odloučenosti. Mocným prostředkem sblížení
se rozličných vrstev vzdělanců bylo vedle literárních salonů a ka
váren také svobodné zednářství, pocházející z Anglie, kde soukromé
kroužky, oddané deismu a humanitě, utvořily roku I717 první »Ve
likou loži zednářskou« jako polotajné sdružení k boji proti před
sudkům a k propagandě lidskosti. Také na pevnině lože svobodných
zednářů (maconů) šířily se rychle a pomáhaly vnášeti náladu
opravnou až do nejvyšších kruhů.

V druhé polovici 18. století mnohé korunované hlavy vzdaly se
dosavadní víry v božský původ své moci a sobecké myšlenky,
že stát jest především k jejich vlastní moci a slávě určen, podro
bujíce se novému názoru, podle něhož panovník jest ustanoven hlav
ně k tomu, aby pečoval o blaho poddaných. Na místo práv vstupují
do popředí povinnosti vladařské. Jsouce proniknuti tímto vědomím,
osvícenští mocnáři podjímají se úkolu, aby uvedli v život ideály so
ciálních filosofů své doby, nevzdávají se při tom však nikterak své
neobmezené moci ve státě. Myšlenky na konstituční a demokratickou
úpravu poměrů politických nalézaly u nich jen velmi zřídka ohlas,
neboť většina panovníků osvícenských byla přesvědčena, ze nevzdě
laná massa poddaných potřebuje poručníka, který by ji vedl k po
krokům 1 proti jeji vůli; také mnozí spisovatelé schvalovali toto
stanovisko.

Vycházely tedy první pokusy o novou úpravu lidské společnosti
od absolutních vládců, kteří užívali moci získané historickým vývojem
k tomu, aby učinili správu státu účelnou a spravedlivou, aby vy
rovnali příkré rozdíly třídní a odstranili tísnivé autoritářství cír
kevní, vedouce si při tom namnoze despoticky a bez ohledu na hi
storická práva. Proto sloužilo jejich dílo zároveň k sesilení vše
mohoucnosti státní, vzbuzovalo však často nelibost 1 u těch tříd,
v jichž zájmu opravy se dály, a zejména u stavů, jichž význam
novým pořádkem věcí trpěl. To byla především církevní hierarchie
a šlechta, která přes theoretický souhlas s osvícenskými názory ve
skutečnosti nebyla ochotna upustiti od svého privilegovaného po
stavení.



Osvícenství ve státech jihoevropských.

Pod vládou rodu Braganza Portugalsko nabylo znova národní
samostatnosti, upadlo však v hospodářskou závislost na Anglii, která
na základě smloucy Methuenovy z roku 1703 zaplavovala zemi prů
mvslovými výrobky, poskvtujíc jen nedostatečné náhrady slevou cla
na portugalská vína v britských přístavech. Národní průmysl v Por
tugalsku hvnul tím spíše, že vystěhovalectví do kolonii stále mu bralo
pracovní sily. Po ztrátě většiny osad asijských a afrických portu
galskýživel šířil se především v Brasilii, kde od sklonku 17. stoléti
vzrůstalo plantážnictví a kam objevení zlatých i démantových dolů
v San Paulo a Alinas Geraes lákalo proud vystěhovalecký. Mnoho
set klášterů odnímalo také značnou část obyvatelstva portugalského
výrobní práci, zatím co veliké stavby církevní stále pohlcovaly ná
rodní bohatství. Řád jezovitský, zachovávající rozhodný vliv u dvora
a ve vyšší společnosti, ovládal školství a měl hlavní moc ve státní
správě, jejíž chatrnost se jevila především úpadkem vojenstvía
loďstva.

Poměry ty změnily se však dokonale, když za krále Josefa I.
Emanuela (1750—1777) markýz Pombal ujal se vlády. Jako vy
slanec v Londýně. Pombal poznal úspěchy merkantilismu i nová
hesla osvícenská a snažil se v obojím směru povznésti pokleslou
vlast. V duchu merkantilistickém sesiloval noc státní proti stavům,
rušil celní hranice mezi provinciemi, snaže se současně chrániti
celek proti anglickému vykořisťování podporou domácí výroby. Ve
liké zemětřesení, které roku I755 těžce poškodilo Lissabon a jiná
města pobřežní, bylo mu podnětem, aby povzbuzoval národ ku
ráznému vzchopení se z hospodářské apathie. Nové manufaktury
textilní a hedvábnické zřizovány podporou vládní, v poříčí Duera
vznikla viničná společnost, soustřeďující ve svých rukou účelně
vývoz vina do ciziny, v hlavních přístavech organisovány obchodní
kompagnie a vystěhovalectví regulováno.

Proti reformám postavila se však šlechta, nesoucí těžce sesilení
moci královské a revindikaci odcizených statků korunních v kolo
niich, a vedle ní jesoaité, znepokojení podřizením inkvisice státnímu
dohledu a snahou Pombalovou připojiti jejich reservaci paraguaj
skou k Brasilii. Rázný ministr dovedl však útoky řádu s úspěchem
odrážeti. Ukazuje na jejich sesvětštělost a na obchodní spekulace,
národohospodářský zájem země poškozující, vypudil jezovity ode
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dvora a odňal jim se svolením kurie právo zpovídati a kázati.
Kdvž roku 1758 šlechtičtí spiklenci podnikli útok na život králův,
obvinil řád ze spoluvinv a způsobil, že statky jeho byly zabrány a
veškeří jesovité vyvesení do státu papežského. Tehdy školy přešly
do rukou státu a myšlenky osvícenské zaváděny do nich. Laičtí pro
fessoři ovládli universitu v Coimbře, vznikla první odchodní škola
a odbor technicko-semědělský na akademii vědecké, censura knih
byla zmírněna a papežské bully podrobeny státnímu placetu.

Než půda portugalská nebyla pro. tyto rozsáhlé novoty dosti
připravena; Širší vrstvy nepřestaly podléhati vlivu duchovenstva
a šlechta čekala jen na příležitost k obnovení starých poměrů. Ta
nastala za královny Alarie I. (1778—1816) ; Pombal byl sesazen a
souzen, rcakce zvítězila úplně a osvícenský směr zůstal jen krátkou
episodou v dějinách země.

Ve Spančlsku vítězství snah merkantilistických přišlo s Bour
bony a nalezlo prvního zástupce ve vlašském kardinálovi „Albero
nun, ministrovi Filipa V. (1701—1746). Kardinál snažil se reor
ganisovati vojsko a finance podle francouzského vzoru, bral odborné
sily pracovní ze Švýcar a Hollandska, zřizoval jejich pomocí průmy
slové manufaktury ve větších městech země; zvláště továrna na
vojenské sukno v Ouadalajaře rozkvetla úspěšně. Ochranná cla
a zákazy vývozu surovin i dovozu asijských tkaniv bavlněných
měly přispěti k průmyslové emancipaci Španělska; dvůr počal se
odivati do látek domácí výroby. Zrušení celních hranic provinciál
ních roku I7I7 uvolnilo cestu vnitřnímu obchodu a národohospo
dářští spisovatelé, jako Ulloa a Ustariz, povzbuzovali národ, aby
setřásl se sebe zhoubnou tradici malé podnikavosti. Nový vědecký
ruch jevil se zřízením učené akademie v Madridu a zednářské
lože počaly rozšiřovati osvicenská hesla, která zvítězila 1 u dvora
za vlády Karla III. (1759—1788), panovníka podnikavého, který
již před tím, jako král neapolský, ukázal sklon k novému směru.

Jeho ministři Campormanasa Aranda zahájili boj proti zhoub
nému vzrůstu majorátů a panství mrtvé ruky, proti pověrčivosti a
zahálčivosti národní, podporované přílišným počtem svátků. Zostření
policejních řádů vzbudilo roku 1766 v hlavním městě lidové nepo
koje proti vládě, jichž mravní původce ministerstvo vidělo v jezo
vitech, zvláště se protivících novotám. Proto stihl řád roku násle
dujícího týž osud jako v Portugalsku a vláda zostřila svou moc na
poli církevním značně, pokračujíc zároveň horlivě v činnosti k po
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vznesení národního hospodářství. Zřizovány učené společnosti k zlep
šení zemědělství, proti národním předsudkům čelilo ustanovení,
že výdělková činnost v obchodu a řemesle nemá býti na závadu přidosahováníúřadůměstskýchatitulůšlechtických.© Roku1782
vznikla národní banka cedulová i diskontová a obchod zámořský zí
skal hlavně uvolněním systému koloniálního.

Již roku 1713 Angličané získali tak zv. smlouvou o assiento
právo dodávati černé otroky do kolonií španělských a účastniti se
jedním lodním nákladem ročně pravidelného obchodu se Střední
Amerikou, obmezeného tehdy ještě na občasné výpravy lodďstevga
leonů z přístavu caďivského. Později také francouzskému obchodu
dostalo se podobných výhod a zároveň byly jednotlivé plavbyt. zv.
registrových lodí do Nového Světa povolovány. Roku 1768 byly ko
nečně hromadné výpravy galeonů vůbec zrušeny a dvanácte španěl
ských přístavů dostalo právo svobodného obchodu s koloniemi. Brzy
potom upustila vláda též od dosavadních zákazů vzájemného obchodu
mezi koloniemi americkými a ohromný vzrůst vývozu z přístavů
osadních potvrdil správnost těchto oprav. Snížení královského guinta
na polovici zachránilo klesající výnosnost amerických dolů a krcol
ský šivel počal nabývati větší neodvislosti hospodářské i kulturní.

Než také ve Španělsku osvícenský absolutism neměl trvání.
Široká vrstva národa, věrná katolickému duchovenstvu a klášte
rům, přijímala se zřejmou nedůvěrou novoty, vyšší společnost, pro
niknutá francouzskou literaturou, neměla dosti vlivu v lidu a byla
nemravná. Na sklonku vlády Karla III. hlásil se již zjevný odpor
proti osvícenským heslům a za vlády neschopného Karla IF. (1788
až 1808) zvítězila reakce.

Silněji nežli kde jinde působilo francouzské osvícenství v Italii.
Již na počátku 18. věku duševní život vlašský jevil vzpružení čin
nosti učenců, jako byl historik Lodovico Muratori nebo filosof Gt1an
Battista Vico; na této půdě nové ideje, přinášené z Francie, vzešly
úrodně a rozšířily se rychle. V osvícenském duchu bojoval proti
trestu smrti a surovosti soudnictví filosof trestního práva Cesare
Beccaria, působili státovědečtí spisovatelé Gaetano Filangieri a
Fernando Galiani. Šiřící se tisk periodický popularisoval nové ná
zory, pronikající až do kruhů církevních, zvláště za pokrokového
Benedikta XIV., který vzal roku I757 z indexu nauku Koperníkovu.
Místo bezbarvé poesie arkadické zaujímají díla Josefa Pariniho,
naplněná moderními ideály občanské činnosti, dramatik Carlo Gol
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doni přenáší střízlivý humor Molierův do vlašského prostředí, v
ohnivých tragediich ittoria Aificriho bouři nenávist proti tvra
nům a nadšení pro svobodnou velikost.

V hudbě operní tvorba vlašská počinala sice již klesati na
planou virtuositu, ale veliká divadla San Carlo v Neapoli a Scala
v Miláně zachovávala si ještě lesk prvních scen evropských. Na
zýtcarné umění působilo především odkrytí zasvpaných měst
Herkulanca a Pompejí v letech 1738 a 1748. Množstvím antických
památek odtud vynášených názor o životě ve starověku nabyl ne
tušené jasnosti a klassicistický směr v umění nové síly. Umělci
jako slavný sochař „AntonioCanoca počínají podléhati kouzlu jedno
duché krásy hellenského umění a rozšiřují nový antikisující vkus
po Evropě.

Vliv osvícenských myšlenek na veřejný život nebyl ostatně stej
ný po celém poloostrově. Nejméně jevil se ve státech, které zacho
valy domácí panovníky, jako byl Piemont s konservativním dvorem
králů sardinských, církevní stát a rozervaná republika Janovská,
která nemohouc udržeti neposlušné Korsikány pod svým panstvím,
prodala roku 1768 ostrov Francii. Také Benátky byly již pouhý stín
bývalé mocné republiky, zachovávajíce z osad mimoitalských jen
Dalmacii s ostrovy Jonskými a podléhajíce konkurrenci z Terstu
1v moři Jaderském. Město jevilo se v bývalém lesku již jen o karne
valu, navštěvovaném od vznešených cizinců z celé Evropy.

Lépe prospivaly státy podrobené vládě cizích dynastii. V Lom
bardii správa rakouská přinesla regeneraci hospodářskou a učinila
Milán průmyslovým střediskem. Podobně bylo v Toskáně, habsbur
ské sekundogenituře, kde zvláště mladší syn císařovny Marie Te
rezie, Leopold, působil zdárně jako velkovévoda v letech 1765 až
1790. V nadšení fysiokratickém ujímal se především zanedbaného
venkova, snaže se změniti dočasné nájmy kolonů na trvalé držení
půdy a rozšířiti úrodný kraj vysušováním močálů pobřežních.
Šlechta ztratila feudální justici, odstranění vojska stálého a regulace
daňová zlepšily poměry finanční, zrušením inkvisice a odnětím
university v Pise a Sieně řádu jezovitskému: vědecká činnost nabyla
volnosti. Leopold zabýval se i myšlenkou, zavésti konstituční
vládu podle vzoru anglického.

Také v sekundogeniturách bourbonských, v království sea
polském a v Parmě, došlo k rozsáhlým opravám v novém duchu
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doby. Vláda Karla IIŤ. (1735—1759) byla dobou nebývalého bla
hobytu pro Neapolsko, předešlou vládou španělských místokrálů
zle zanedbané. Dvůr, usidlený podle versaillského vzoru v ohrom
ném paláci v Casertě. dal zemi nový lesk na venek, hlavní ministr
králův Bernardo Tanucci,, zlomil svévoli feudálních baronů, zrušil
obávanou inkvisici a podrobil církevní statky státnímu dozoru 1zda
nění. Zachovávaje rozhodující vliv také za následujícího krále
Ferdinanda, provedl roku 1767 vypuzení řádu jezocitského z krá
lovství. Totéž stalo se současně v Parmě, akdyž papež Kliment XIIL,
rozhořčený vzrůstem proticirkevního ducha a obtížený vydržováním
tisíců jezovitů. do církevního státu přivezených, hrozil klatbou vé
vodovi parmskému, vystoupily všechny dvory bourbonské s žádosti
za všeobecné zrušení řádu.

Ve Francii od počátku vlády Ludvika XV. odpor proti jezo
vitům vzrůstal jak v kruzích svmpatisujicích s jansenismem tak téžuosvicencůvlastních.© Vláda,zachovávajíctradicidobyLud
víka XIV., stála dlouho na straně řádu; od roku 1758 přidala se
však všemocná markýza Pompadourová a nový ministr Choiseul
k jeho nepřátelům. Úpadek některých domů obchodních a processy
s tím spojené ukázaly zjevně ziskuchtivou účast četných jezo
vitů na západoindickém obchodu koloniálním a pokleslou úroveň
řádu. Ježto generál jezovitský nechtěl připustiti změny řádových
stanov, parlament pařížský zrušil roku 1764 veškeré kolleje jezo
aitské ve Francii; členové jejich byli vřazení mezi světské du
chovenstvo. Kdvž pak ve sporu s Bourbony parmskýnu papež ne
ustoupil od ochrany řádu, vláda francouzská provedla na něho nátlak
obsazením Avignonu, kdežto král neapolský se zmocnil Beneventu.
Nový papež Kliment XIV. povolil konečně nátlaku a slavnostně
zrušil roku 1773mocnýřád Lovolův.Statky jezovitskébyly ihned
zabrány od jednotlivých států, pouze v pruském Slezsku a na Rusi
jednotlivé kolleje zachovaly se až do obnovení řádu v 19. století.

Zrušení řádu znamenalo vrchol úspěchu osvícenského absolum m -+- ————
tismu| Vrománskýcch zemích.Brzy potom nastala reakce jak v Portu
galsku tak ve Španělích i v Neapolsku, kde Tanucci ztratil roku
1777 vliv a s nim opravné mvšlenky ustoupily do pozadi. Bvlo
zjevno, že panství starších tradic v Jižní Evropě jest příliš zakoře
něno, nežli aby chvatným novotářstvím shora prováděným dokonale
mohlo býti zlomeno.

a

T
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Německo v 18. stoleti.

Politická roztříštěnost překážela také v 18. století rozvoji říše
německé, zvláště v hospodářském ohledu. Merkantilism, sestlujicí
u jiných národů jednotu státní, působil v Německu spíše rozkladně
zvyšováním celních přehrad mezi jednotlivými státečky, které zůstá
valy přes to neschopny k samostatnému životu hospodářskému. Ve
většině jich panovníci zbavili se stavovské spoluvlády úplně a za
vedli systém absolutní, který pak namnoze se stupňoval na mali

v dvorské společnosti veškeren národní ráz, hromadná spotřeba
cizích, přepychových tovarů ochromovala úplně vládní snahu po
sesilení domácích manufaktur. Dvůr versaillský byl otrocky na
podobována i residence kníšat druhého řádu, jako Kassel, jevily pře
hnanou nádheru. Všeobecně rozšířilo se zakládání rozsáhlých parků
a venkovských zámků, v katolických territoriích přistupovala k tomu
nádhera nových dvorních kostelů.

Zvláště dvůr saský vynikal v uměleckém přepychu od té doby,
co kurfirstové byli polskými králi. Slavný Póppelmann a jiní sta
vitelé ozdobili Drážďany řadou nádherných budov, galerie umě
lecká, klenotnice a sbírky čínských rarit učinily město slavným.
Rozvoj výroby porculánové, zavedené v Sasku Janem Bóttgerem
roku 17009,a četné manufaktury textilní, hlavně bavlnářské, byly
rovněž podporovány uměleckým vkusem saského dvora, ale roz
mařilost kurfirstů a nešťastná politika ve válce sedmileté uvrhily
zemi do hluboké bídy. Útisk poddaných byl v německých kní
žectvích vůbec všedním zjevem, zvláště kde se k dvorskému přepychupojilatakézálibavmilitarismu.© Drobnídespotovéhro
madili státní dluhy, zhoršovali minci a někteří, jako vévodové
hessensko-kasselský, brunšvický, virtemberský a jiní, neváhali pro
dávati své poddané do vojenských služeb anglických. Knížecí ho
nitba byla rovněž metlou venkova a tísnivé poměry sesilovaly ně
mecké vystěhovalectví do Ruska i za oceán. Vzdělané třídy byly ne
spokojeny přílišným obmezováním svobody slova a tisku.

V druhé polovici století povznesl se vládní systém některých
knížat poněkud výše vlivem nových názorů, šířených jak francouz
skou literaturou, tak ložemi zednářskými a jim podobným spolkem
t. zv. iluminátů. Osvícenství proniklo i do kruhů knížat duchovních
a vzbudilo snahu po neodvislosti od Říma, kterýžto směr ulásalpře
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devším biskup Jan Flonthcim, vydavší pod pseudonymem »Febro
nius« rázný spis proti papežskému universalismu. Také směr fy
stokratický nalézal přívržence mezi knižaty. jako byl Karel Bedřich
Badcnský, který odstranil ve své zemi nevolnictví a snažil se po
vznésti zemědělství rozličnými pokusy. Zájem agrární jevil se zři
zováním hospodářských společností a rozšiřováním nových rostlin
kulturních i method zemědělských podle vzoru současné Anglie,
v čemž hlavní zásluhu si získal hospodářský spisovatel Adalbert
Thacr.

Zjevem veškeré německé současníky převyšujícím byl Be
dřich II. Pruský král byl proniknut duchem francouzského osví
cenství, nepodroboval se však jeho heslům, nýbrž volil s geniální
jistotou jen to, co pokládal za prospěšné k rozvoji pruské moci. Ač
prohlašoval otevřeně, že král jest prvním služebníkem státu. ne
hodlal se děliti o moc s repraesentanty národa a sesilil ještě absolu
tisn v Prusku. Zachovávaje většinu správních zařízení otcových,
zřídil oddělenou vládu pro Slezsko a nové ústřední úřady pro vo
jenství, obchod, hornictví a lesy. Od byrokracie žádal svrchované
napětí sil ve službě státní, jakým sám se vyznamenával, a rozhodoval
autokraticky o důležitějších věcech podle osobních informací, často
přes hlavy ministrů. Slavnou byla justice v jeho říši nezávislosti
soudců, kteří se stali obyvatelstvu skutečnou ochranou proti libo
vůli mocných; hlavním pomocníkem královým v tomto odboru byl
právník Samuel Coccejt. Dlouho chystaný, všeobecný zákonník
(Allgemeines Landrecht), redigovaný hlavně učeným Svarezem,
byl teprve za následující vlády roku 1794 prohlášen.

Sám přiznávaje se k deismu Bedřich nf. zavedl v říši své
úplnou ťolerancí náboženskou a bránil vzrůstu církevního jmění
v katolické části; nevzdal se však vlivu, který příslušel státní moci
v protestantské církvi. V otázkách společenského řádu byl konser
vativních názorů, klada důraz na přesné zachování stavovských
rozdílů. Zejména šlechty si vážil a podporoval zadlužené rytířstvo
zřizováním provinciálních ústavů hypothekárních, jež měly velko
statkářům prostředkem zástavních listů zjednávati levný úvěr. Pro
šlechtice zařídil výchovné ústavy vojenské a snažil se jim zachovati
veškerá místa důstojnická, propouštěje bezohledně měšťácké synky
povýšené v době války k vyšším hodnostem vojenským. Měšťanům
bylo kupování rytířských statků zakazováno a šlechta zachovala si
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osvobození od daní nepřímých. Proto král nezměnil poddanských
poměrů, ačkoliv káral vydírání sedláků a pečoval o počsne
scní ocnkoca, snaže se rychle napraviti spoustv, které válka sedmi
letá způsobila ve většině pruských territorii.

Hlavními prostředky byly odpouštění přímých daní, rozdávání
vojenských koní sedlákům, státní subvence k zakládání nových
vesnic a k stavbě pokleslých statků, přijímání cisích kolonistů, kte
rých za vlády Dedřichovy přes 300.000 do zemí pruských přibylo.
Aby neumenšoval pracovní síly země, král verboval po válce sedmi
leté do vojska mnoho žoldnéřů z krajů sousedních, čímž rás armády
pruské značně se změnil a poklesl z dosavadní výše. Zvětšený stát
pruský měl na sklonku vlády Bedřichovy již skoro šest millionů
obyvatel a blahobyt vzmáhal se opět. Snaha po melioraci sterilní
půdy vedla k zavádění nových hnojiv a k vysušování močálů. Vláda
nutila konservativní sedláky k setbě jetele, vojtěšky a jiných, no
vých pícnin, rozšiřovala zemáky a lepší plemena dobytčí.

Nové mvšlenky obchodní a hospodářské svobodv nenalézaly
souhlasu Bedřicha II. Král zůstal věren zásadám merkantilistickým,
které mu vštípil jeho učitel, státní rada Hille, a hájil vlivu státu
na otázky hospodářské. Proto zachoval a rozšířil státní skladiště
obilní, která měla regulovati cenu chleba v letech neúrody, chránil
průmysl clem a naprostými zákazy dovozu některých tovarů tak, že
znemožnil skoro veškeren transitní obchod. Přes nepříznivé podmín
ky klimatické kultura hedcábnická byla úsilovně rozšiřována, sub
vence a výsady podporovaly vznik větších závodů průmyslových.
Všestranný podnikatel Gotzkowsky zavedl v Berlíně výrobu sametů
a porculánu, která mohla záhy konkurrovati se saským průmyslem;
Berlín dosáhl tehdy počtu 150 tisíc obyvatel. Skladnické plátenictcí
slezské nalézalo hlavní odbyt v zemích jihoevropských a obchodní
billance říše pruské stávala se značně aktivní.

Některá odvětví obchodu zůstala vyhrazena výsadním společ
nostem. Levantská kompagnie, zřízená roku I765, a společnost
rybolovná v IEmdenu zanikly sice záhy, ale tím více rozkvětla t. zv.
Seehandlungsgesellschaft, v změněné formě podnes trvající, která
dostala roku 1772 monopol obchodu se soli, voskem a dřívím, a jejíž
akcie většinou sám král podržel. Vedle toho vznikaly výsadní společ
nosti pro námořskou assekuraci, pro plavbu oderskou a jiné. Hlavní
přístavy říše byly Memel, Královec, Štětín s novým Swinemiinde
a Emden. Silnice zůstávaly sice v špatném stavu, ale ve stavbě pri
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plavů se pokračovalo. Těžké oběti vyžádala náprača měny po válce
sedmileté, usnadněná poněkud zřízením derlínské Danky roku 1705,
která vedle girových a hypothekárních obchodů vydávala bankovky.
Ve všech provinciích měla své filiálky, které sloužily zároveň lidujakozastavárny.© Nařízením,abyvnichukládánybylypenízesi
rotčí a nadace, vláda zjednala jim takový příliv peněz. že zůročení
vázlo. Prusko emancipovalo se tak od hollandského kapitálu, který
měl ještě převahu v ostatním Německu.

Vysokého příjmu státního Bedřich II. dosahoval hlavně zvyšo
váním cel a akcísy. jejiž správa byla změněna v t. zv. reší a svě
řena hlavně francouzským úředníkům. Bezohlednost těchto cizinců
vzbudila však v zemi prudkou nespokojenost a podloudnictví vzrů
stalo, zvláště když také káva, tabák 1 sůl se staly státním mono
polem. Proto konec vlády Bedřicha Velikého, celou Evropou ob
divovaného. byl v Prusku uvítán jako osvobození zpod těžkého
jha, zvláště když následující král, Bedřich Wilém II. (1786—1797)
otěže vládní uvolnil a nenáviděnou režii zrušil.

Nejtěžším nedostatkem pro kulturní vývoj Německa bylo vv
loučení národní řeči z kruhů nejvyšších. Sám Bedřich II. psal po
francoussku svá dila historická a politická, obklopoval se v Postu
pimi a oblíbeném zámečku Sanssouci cizími literáty a umělci, jako
byl Voltaire, d'Argens, La Mettrie, malíř Pesne, a zavedl řeč
francouzskou do publikací berlinské učené společnosti. Jeho neváž
nost k národnímu jazyku byla známa a jevila se také v zjevném
zanedbávání obecného školství, svěřovaného vysloužilým vcjákům
a řemeslnikům. Podobná nálada vládla na většině dvorů knižecich,
takže pokroky německého pisemnictví v 18. století byly umožněny
pouze zájmem měšťanstva.

Ve větších městech obchodních počal se tehdy stav měšťanský
hospodářsky povznášeti. Hlavní střediska zůstala táž jako na
sklonku 17. stoleti ; z vnitrozemských měst Lipsko a Frankfurt n. M.,
z pobřežních Brémy a Hamburk. Hlavně toto město hansovní
soustřeďovalo větší část importu zboží koloniálního do říše, jeho
bursa a banka byly nejdůležitějšími centry německého peněžnictví;
v městě vzrostlo při tom sebevědomí svobodného patriciátu. Také
v ostatních menších městech zvolna dostavovala -se větší zámožnost
a vzrůstaly požadavky životní. Města, ztrativše novým válečnictvím
význam strategický, přerůstala přes těsné hradby, pokrok jevil se
Nový věk. 18
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zřizováním peněžních i lidumilných ústavů, šosácký duch, způso
bený namnoze politickou bezvýznamností měšťanstva v absolutisti
ckých státečcích, počínal ustupovati širší vsdělanosti,. "Tak mohla
se měšťanská společnost státi podkladem národní literatury, jež po
stavila Německo na roveň ostatním národům.

Zásluhou básníků, žijících v střízlivém ovzduší měšťanském,
jako byl lipský professor Jan Krištof Gottsched (% 1766), naduřelá
vyumělkovanost starší poesie dvorské byla překonána, ovšem za
cenu dočasné pedanterie. V tomže směru působila také racionali
stická filosofie, šiřicí se především z nové university v Halle, kde
professor Kristián Wolff (+ 1752) přednášel přehledný system
nového názoru světového, založený na filosofii Leibnizově a Locke
ově. Mladší generace básnická, vedená curyšskými spisovately Bod
merem a Breitingrem, setřásla se sebe rychle také přílišnou tu
host školy Gottschedovy a podléhala namnoze kouzlu gractosnosti
francouzské, kterou zvláště Krištof Martin Wieland (+ 1813) do
německéliteratury přinesl. Spisy Wielandovy šířily na místo dosa
vadní těžkopádnosti lehkost výrazu a vtip, budily zájem pro roman
tiku minulosti.

Vedle těchto působily však i jiné směry. Proti racionalistické
náladě stavěl pietism náboženské cítění a jevil se především u Bc
dřicha Klopstocka (+ 1813), který ve svých ódách a v slavné »Messiadě«spojovalnáboženskéideálysvlasteneckýmvzletem.© Jeho
vroucnost působila hlavně na mladou generaci, soustředěnou na uni
versitě v Gotiinkách, a budila odpor proti frivolnímu sklonu nápodo
bitelů Francie. Proti francouzskému vlivu postavil se také pronikavý
kritik Gotthold Ephretm Lessing (+ 1781), který rozšiřoval v Ně
mecku vynikající díla současné anglické literatury a založil svými
kusy moderní drama německé. Bystrostí logickou a jemnou prosouvynikajícíčlánkyjehopřispělyk vítězstvínovéhohumanismu,sna
žicího se proniknouti k jádru řeckého umění, který měl hlavního
zástupce v Janu Jáchymu Winckelnannovi (+ 1786), zakladateli
nové archaeologie klassické. Směr ten jevil se také v kultu Homér
ských básní a působil mocně ve školství. Současně tndividualism
Rousseauův budil také v Německu touhu po útěku ze společenských
lží, vyvolával sentimentální lásku k přírodě a přinášel ducha vzpoury
proti těsnému prostředí, v němž německá kultura rostla. Vznikalo
vření v mladé generaci, toužící po velikých činech (Sturm und
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Drang), národní cítění sesilovalo se a mělo v Bedřichovi Velikém
po dlouhé době poklesnutí národního hrdinu. Anglický romantism,
jevicí se hlavně v domnělých zpěvech Ossiana a jiných starých
bardů (ve skutečnosti byly to padělky básníka Macphersona). vzbu
zoval také v Německu zadšení pro středověk, znamenitá díla děje
pisců Schlásera, Mósera a Jana Miillecrabudila zájem pro velikou
minulost a čelila náladě kosmopolitické, která provázela namnoze
myšlenky osvícenské, z Francie přinášené.

Vliv těchto různých proudů ukazovala především Činnost vv
nikajícího učence a básníka Jana Herdera (+ 1903), který rozně

covalduchavšelidskéhumanityvesvých spisech,ale zároveňučil
oceňovati historickou< svéráznost jednotlivých kmenů svými sbir
kami národních písnía úvahami o vývoji národů. Vtomto pestrém
ruchu vyrostli nejsilnější geniové německého básnictví Jan IWolf
gang Goethe (1749—1832) a Bedřich Schiller (1759—1805). Oba.
nejdříve uchvácení bouřlivým vznětem současných proudů literár
ních, dosáhli později klassické hloubky a šířky. Goethe, spisovatel
naprosté všestrannosti, dovedl německé poesii získati již 1 nejvyšší
kruhy, stav se dvořanem a ministrem výmarského vévody Karla
Augusta. Pobyt v Italii sesílil jeho sklon k antice a zjednal jeho
dilu olympickou výší a klid. Schiller, působící především jako dra
matik, byl více roznicen svobodomyslným hnutím a bojoval se zá
palem za nové ideály volnosti a humanity, zachovávaje současně
zájem pro veliké momenty historické a pro barvitost minulosti. Tak
dosáhla německá literatura svého největší vrcholu a ukazovala, že
kulturní síla národa přerůstá přes chatrnou budovu rozervané říše.

Všeobecně důležité pokroky německý živel učinil také v uční
hudebním. V době, kdy vlašská opera ještě ovládala veškerá hle
diště, prohloubili severoněmci Šebestián Bach (+ 1750) a Hándel
(T 1759) hudbu instrumentální a položili základ moderní hudby
chrámové v mohutných oratoriích. Oprava hudby scenické vyšla
od Krištofa Glucka ($ 1787), který působil však nejvíce v Paříži.
a vyvrcholila v melodických operách solnohradského rodáka, H7olf
ganga Mozarta (T 1791). Mozart působil dočasně v Praze a ještě
více ve Vídni, která se stala důležitým místem ve vývoji hudby
symfonické, zvláště činností skladatele Prantiška Haydna (+ 1809).

1s*



Reformy Marie Terezie.

Panství rodu habsburského tvořilo za vlády Karla VÍ. rozsá
hlou řiši, rozloženou v širokém kruhu kolem středního toku Du
naje, nebylo však jednotným celkem státním. Panovník neměl jed
notné moci, nýbrž vládl ve svých državách jako král český a uher
ský, jako arcikníže rakouské, v Lombardii a Nizozemí pak jako
dědic králů španělských. Jednotlivé skupiny zemí byly v státopráv
nim ohledu navzájem spojenv pouze jeho osobou a dědickým sá
končm pragmatické sankce, zaručujícím trvalost tohoto svazku.
Ostatně zachovávaly však úplnou svéprávnost a říše neměla ani spo
lečných zákonů ani společného jména; mluvilo se jen o dědičných
zemích rodu habsburského. Moc panovnická pokročila sice během
17. stoleti značně v jednotlivých částech, k jejich splynutí v jed
notný, centralisovaný stát bylo však ještě daleko.

Se dvorem vídeňským nejúžeji spojena byla skupina zemí ra
kouských, která měla nejvyšší orgán v dvorské kanceláři rakouské,
rozdělené na tři sekce (pro Dolní, Vnitřní a Horní Rakousko), a ve
dené dvěma kancléři. Pod ní stály jednotlivé vlády, spravující
spolu se stavovskými sněmy alpské provincie. Korunu českou
u dvora zastupovala dvorská kancelář česká, v čele s nejvyšším
kancléřem českým, skutečné to ministerstvo pro veškeré záležitosti
českých zemí, jehož prostřednictvím dvůr dával své rozkazy krá
lovským mistodržitelstvím v jednotlivých zemích korunních. Krá
lovská moc nezbavila ani v době pobělohorské stavovské zřízení
veškerého významu. Sněmy byly sice skoro úplně obmezeny na
jednání o královských proposicích, postoupily královské komoře
trvale většinu daní a neměly síly, aby odepiraly postupnému zvy
šování daní přímých ; zachovaly však značný vliv na správu. Jejich
výkonný úřad, zvaný výborem zemským, rozděloval a vybíral pro
středkem svých berníků samosprávně kontribuci, vydržoval vojsko
zeměpanské, obstarával pro ně rekruty a vládl značnými prostředky
t. zv. domestikálního fondu. Stavovské soudy zemské trvaly, krá
lovšti místodržící byli zároveň členy sboru nejvyšších úředníků zem
ských a nestali se ještě pouhými nástroji vládního absolutismu. Pro
středky panovníkovy nestačily, aby vlastní byrokracií nahradil kraj
ské hejtmany, kteří jako přední šlechticové kraje zůstali především
stavovskými zástupci. I v dvorské kanceláři české ve Vídni autono
mie měla oporu proti centralismu ústředních úřadů dvorských, takže
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koruna svatováclavská ve svazku ostatních skupin říšských nepře
stávala tvořiti samostatný stát stavovský.

Podobně země koruny svatoštěpánské měly ve Vídní dvorské
kanceláře uherskou a sedmihradskou, v Prešpurce pak královskou
radu místodržitelskou, skládající se z palatina, dvorského soudce.
taberníka a bana chorvátského. Sněm uherský bvl zřídka svoláván,
za to vládla však šlechta uherská rozsáhlou samosprávou komitátní
a byla králi zavázána jen všeobecnou výzvou vojenskou, t. j. 1
surrekcí. Úplně absolutistický spravováno bylo Alilánsko, kdežto
někdejší španělské Nizozemí zůstalo rozděleno na drobné provincie
se složitou ústavou stavovskou.

Proti této rozsáhlé autonomii jednotlivých skupin, jednotu celku
repraesentoval panovník, opíraje se o dvorské úřady ústřední. Tajná
rada, dřive rozhodující poradní sbor jeho ve věcech vnitřních 1 za
hraničních, vzrostla v průběhu 17. věku na 164 členů a Členství v ní
stalo se jen prázdným titulem. Opravdová moc přešla na t. zv.
tajnou konferenci, skládající se z malého počtu radů, zvaných po
zději konferenčními ministry. Členem jejím byl nejvyšší český
kancléř i první kancléř rakouský, který nabyl hlavního vlivu na
politiku zahraničnou, neboť dvorská kancelář rakouská sloužila jako
expediční úřad pro tajnou konferenci a vedla korrespondenci s vy
slanci a cizími dvory. Ústředním orgánem pro záležitosti válečné
byla dvorská rada vojenská, úřad značného významu, zvláště od dob
prince Eugena, kdy z jednotlivých kontingentů zemských se počala
tvořiti jednotná armáda císařská. Ona spravovala samostatně vo
jenské hranice proti Turkům, byla však v ostatních zemích značně
obmezena okolnosti, že doplňování a vydržování pluků zůstávalo
v rukou stavovských výborů. Ústřední správa finanční podléhala
dvorské komoře, která spravovala přímo finance v Rakousku Dol
ním a vedla dozor na komory královské v zemích ostatních. Útva
rem na ni nezávislým byla t. zv. ministeriální banko-deputace, zří
zená ke správě státního dluhu a městské banky vídeňské. Právomoc,
kterou habsburští panovníci měli jako císařové římští © říši něm
cké, vykonávala říšská rada dvorská v čele s místokancléřem říš
ským, v 18. století již úplně oddělená od správy dědičných zemí.
Jako celek organisace ústředních úřadů byla ještě velmi nedokonalá
a absolutistické snahy dvora narážely stále jak na státní sebevědomí
jednotlivých skupin korunních, tak na samosprávu stavovskou.



Poměrv ty změnily se dokonale za vlády Marie. Terezie.
V úplném převratu vnitřním habsburské říše tkví hlavní historický
význam veliké panovnice. Války slezské ukázaly Marii Terezii ne
dostatkv dědictví otcovského a přednosti centralisované moci pruské.
Proto rozhodla se k postupné rcorganisaci správy ústřední a řádů
jednotlivých zemí ve smvslu centralistickém, bez ohledu na histo
rická práva korun a stavů. X veliké práci této užívala jen rady od
borných chefů a úzkého kruhu ministrů, úplně oddaných zájmu dv
nastickému. a nevážila si širších, kollegiálních sborů poradních.
Tajná rada zmizela úplně z řady činných orgánů ve státě a také
nová státní rada, zřízená roku 1760, nenabyla skutečného významu.

Přánim císařovny bylo zavésti ve všech odborech spolehlivou
byrokratickou správu, která by těsně spojovala jednotlivé kraje
s vládou ústřední a hájila potřeb celku státního proti zájmům mist
nim a stavovským. Nejdříve byla reorganisována správa politiky
zahraničné. Již roku 1742 Marie Terezie svěřila ji nově zřízené
dvorské a státní kanceláři, v čele s nejvyšším státním kancléřem,
kterému později připadl také dozor na správuitalské a nizozemské
državy: Kancléř Václav Kounic, jmenovaný roku 1753, řídil pak
diplomacii rakouskou po celých 40 let skoro samostatně.

Pro novou úpravu vnitřních řádů hlavního vlivu nabyl slezský
pán, Bedřich Vilém Haugivitz, nejhorlivější přivrženec správního
centralismu. Z kruhu chystaných změn však od počátku skoro úplně
vyloučeny byly semě uherské, jichž starou ústavu císařovna roku
1741 byla potvrdila a později doplnila zřízením neodvislé dvorské
komory uherské a povýšením Sedmihradska na velkovévodství.
Proti tomu země české a rakouské doznaly tím větší změny svých
dosavadních řádů.

Nejprvé gojcustcí bylo vybaveno ze závislosti na stavovskýchsněmich.© Decennálnímrecessem,tojestpovolenímpřímédaně
14 millionů zlatých na deset let napřed, stavové všech zemi roku
1748 císařovně umožnili zřízení stálého, jednotného vojska 108.000
mužů, a dvorská rada vojenská jala se pečovati o jeho vydržování.
Hned roku následujícího vláda užila své zvýšené nezávislosti k roz
hodnému převratu ústavnímu zrušením dvorské kanceláře české
i rakouské. Soudní svrchovanost zrušených kanceláří přešla na
nově zřízené společné onejvyšší místo soudní«, kdežto k politické
a finanční správě obojí skupimy zřízeno bylo pod vedením Haug
witzovým zvláštní ministerstvo, zvané directorium u. publicis et



cameralibus. Tim byl učiněn nejvážnější krok k unifikaci státní
zemí česko-rakouských a státoprávní samostatnost obojí skupiny
utrpěla těžkou ránu. Roku 1762císařovna přiznala sice direktoriu,
zbavenému současně finanční agendy, opět titul »spojené kanceláře
české a rakouské«, ale centralisační ráz úřadu vzrostl později ještě
více. když mu byla.roku 1770 přidělena také vrchni správa nově
nabyté /faliče. Dualismus, dělicí hlavní země habsburské na uher
skou a rakouskou část, stal se zjevným.

Současně s centralisnem bvla také dyrokracie scměpanská
v jednotlivých zemích sesilována. Na místo královských místodržitel
ství, zrušených roku 1749, nastoupily t. zv. repraescntace, úřed
nické sbory, úplně závislé na Vídni, složené z právnicky vzděla
ného a od státu placeného personálu. Stavovský živel pozbyl tak
rozhodujícího vlivu na správu a rabyl ho roku 1762 jen z menší
části zpět, tím, že jeden jeho zástupce (v Čechách nejvyšší purkrabí,
v ostatních provinciích zemský hejtman) byl opět povolán do re
praesentace zemské, která tehdy dostala nový název »gubernia«
a pozbyla právomoci ve věcech finančních. Byrokratism pronikal
zároveň také do nižších kruhů správních. Korunní země byly nově
rozděleny v kraje a v jejich čelo postaveni noví hejtmané krajští,
nikoliv již zástupcové krajské šlechty, nýbrž placení státní zřízenci,
úplně závislí na guberniu a na správě ústřední.

Tím vším soc stavovská byla v jádru zlomena. Sbor nejvyš
ších úředníků zemských zachoval jen některou soudní pravomoc;
zemské výboru ztratily správu věcí vojenských a většinu důchodů.
Než také osobní výsady stavovské byly ohroženy tim, že finanční po
litika vlády směřovala k spravedlivějšímu Systemu daňovému a k čá
stečnému vyrovnání společenských rozdílů. Do té doby půda panská
nepodléhala kontribuci, vybírané jen od poddaných. Marie Terezie
přinutila stavy, že se zavázaly platiti za svůj dominikál aspoň polo
vici obnosu, jaký platily poddanské grunty rustikální. Roku 1756
byl dokončen nový soupis všech pozemků a katastr ten stal se zá
kladem přímého zdanění. Také pozemkové knihy byly zavedeny ve
všech zemích, namnoze podle vzoru zemských desk českých. Stavu
selskému dostalo se některých úlev. Císařovna nehodlala sice zru
šiti poddanství a závislost stavu selského na patrimoniálních vrch
nostech, ale snažila se zmírniti robotu a zameziti týrání lidu. Zřídila
nejprve zvláštní urbarialní Rommtsse k vyšetření právních poměrů
venkovských a upravila ve Slezsku robotu patentem roku 1771.
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Selské bouře, které vypukly brzv potom v Čechách, způsobily, že
roku 1775 vydán bvl rovněž zákon, snižující dotud dovolenou ro
botu na polovici.

Velikou péči Marie Terezie věnovala průmyslu a obchodu,
jsouc proniknuta merkantilismem a podporována v odbcru tom
především hrabětem Rudolfem Chotkem. Ochranou celní a uvolně
nim tuhých řádů cechočních byla povzbuzována výroba, r. 1754 bvla
v Praze úspořádána první výstava průmvslová. Kvalifikovaným silám
dělnickým byl zakázán odchod do ciziny. velkostatkářům nařízeno,
aby propouštěli své poddané do průmyslových závodů. K zvelebení
obchodu založeno roku 1746 komunerční direktoriim, spojené po
zději s dvorskou komorou, a v jednotlivých zemích ustaveny kom
merční kommisse s průmyslovými inspektory státními. Obchodu
prospivala zvýšená péče o kommunikace a zjednodušené celnictcí.
Svstém centralisace a dualismu uplatnil se také na tomto poli roku
1775 spojením rakouských a českých zemí z jednotné celní území,
prosté veškerých vnitřních cel. k němuž později také Halič při
stoupila. Pouze země uherské zůstaly mimo tento svazek celní. Směr
unifikační jevil se dále jednotnou regulací pošťoznictví, zavedením
dolnorakouských val: a měr ve spojených zemích. Od roku I753
říšské peníze raženy byly na základě mincogní zoncence se Saskem
a některými státečky německými (konvenční mince) a roku 1772
měď byla zavedena pro drobný oběh. Pro dlouhé a nákladné války
značný deficit hlásil se však stále, přes to, že značné zvýšení státních
příjmů bylo docíleno reformou kontribuční, vzrůstem daní nepřímých,
zavedením monopolu tabákového a janovské lotterie, jakož i konversi
státních dluhů na konsolidovanou 4/, půjčku. Dluh státní vzrostl
za Marie Terezie na 300 millionů zlatých. Od roku 1762 městská
banka vídeňská vvdávala první bankooky, nejprve zúročitelné, pak
bezúročné (bankocetle). K oživení úvěru vláda roku I771 zřídila
ve Vídni veřejnou dursu s reglementem nápodobujícím bursu pa
řížskou, podrobenou dozoru vládního kommissaře.

Vývozný obchod šel především do oblasti levantské. Z četných
konsulátů, zřízených Marii Terezii k ochraně rakouských zájmů
v cizině, větší část byla v říši turecké, s níž později také smlouvy
byly uzavřený o náhradu škod, páchaných moslemskými piráty
v moři Středozemním. Výchově konsulárního personálu sloužila
orientálská akademie ve Vídni. Navigační direktorium pečovalo
o rozvoj obchodní a hlavně Terst těšil se podpoře vládní, ač veliká
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část zisku z tamního obchodu plynula do rukou podnikavých Reků.
Terstské společnosti zavedly pravidelné spojení námořské s Belgn
a počaly v Ostende konkurrovati s obchodní hegemonin hollandskou
a anglickou. V Terstu vznikla také kompagnic zýchodomdická, jež
se pokusila roku 1775 o založení rakouských faktorii v zálivu De
lagoa. na Nikobarech a v indickém přístavu Mangalore; podniky
neměly však úspěchu a společnost zanikla.

IK značným reformám došlo ve 7ojenstei. Maršálem Daunem
a Lascvm stálé vojsko bylo lépe organisováno a vyzbrojeno, utvořen

"generální štáb, zřízena vojenská a inženýrská akademie, stavěny
kasárny a invalidovny. Nový řád Marie Terezie měl povzbuditi cti
žádost důstojnictva, severní hranici chránily pevnosti Terezin a Jo
sefov. jižní hranice vojenská, reorganisovaná jako samostatné, vládě
ústřední přímo podléhající území. Na místo nepravidelného doplňo
vání pluků žoldnéřským verbováním a reparticí rekrutů na stavy
zemské, nastoupil roku I773 systém pravidelné konskripce a vše
obecného odvodu. z něhož však byly vyňaty vzdělané vrstvy a
většina městského obyvatelstva, pak země uherské a Tyrolsko. Pří
pravou k němu bylo první přesné sčítání obyvatelstva, provedené
od krajských kommissařů roku 1771.

Mocným prostředkem unifikace státu stalo se právo. V »nej
vyšším soudním místě« roku 1749 země české a rakouské dostaly
společnou instanci právní a také jednotný zákonník říšský měl
vzniknouti assimilací práva obojí skupiny. K tomu účelu byla zří
zena roku 1753 t. zv. kompilační Rommisse v Brné, později ve
Vídni. První pokus o všeobecný zákonník občanský nezdařil se
a práce o jeho zdokonalení trvaly až do roku 1811. Ale sákonník
trestní, publikovaný roku 1769, byl značným pokrokem ve smyslu
požadavků lidskosti a stejné záslužným bylo zmenšení počtu hrdel

ních soudů ve všech zemích. Humanitní směr vymohl roku 1776
zrušeníútrpnéhopráva. 7

Tento pokrokový duch v justici byl především zásluhou osv
cenských proudů, které od polovice 18. století také v rakouských
zemích zjevně se hlásily ke slovu. Až do té doby svobodomyslné
snahy počínaly se ojediněle v kroužcích svobodných zednářů (první
lóže založena v Praze hrabětem Šporkem roku 1726) a ztrácely se
úplně ve všemocném panství protireformace. Za vlády Marie Te
rezie nový proud se však sesílil, kulturní pokroky říše německé
nalézaly také v zemích rakouských ohlas a osvícenství zjednalo si
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misto ve vyšším školství. Videňští professoři Jan Justi, Karel An
tonín Martini a hlavně Josef Sonnenfels, kteří měli značnou účast
na kodifikaci říšského práva, stali se hlavními bojovníky za pokro
kový směr, který hlavně jejich zásluhou počal vitěziti také ve vlád
noucích kruzích.

Marie Terezie přijímala nové myvšlénky ochotně, pokud byly
prospěšny k sesilení jednoty státní, nepřála však skeptickému duchu
osvícenskému, zůstávajíc oddanou katolické církuvi.Proto nepovolila
novotářům, když žádali odstranění zákonů proti kacířům a byla
hotova zachovati katolicism jako jediné vyznání vříši. Proti náro
kům moci papežské hájila však zájmů státu odhodlaně, žádajíc, aby
veškeré bullv papežské, do říše poslané, byly podrobeny revisi státní
(placetum regium), podrobujíc správu církevního jmění dozoru
státních úřadů a zakazujic posílání peněz do Říma. Inkvisice v Lom
bardsku bvla zrušena a také školství císařovna prohlásila za věc,
zásadně do oboru moci politické náležitou, čímž zlomila dosavádnt
panství duchovenstva nad vyučováním. Císařovna v otázkách škol
ství řídila se předévším radou svého lékaře, Gerharda van Swie
tcna, který přiměl ji, že odňala jezovitům censuru knih a novým
studijnim řádem doporučovala pěstování exaktních nauk na školách
středních a vysokých.

Opravdová reforma nastala však teprve, když roku 1773zru
šený řád jezovitskýztratil dosavadnívládunad školstvím,a statky
jeho kollejí se proměnily na studijní fondy. Tehdy vznikla dvorská
kommisse studijní a roku 1774 byl vydán nový řád školský, který
uváděl veškeru činnost vzdělávací v pevný systém. U všech far
ností měly býti zřízeny nejnižší školy trivialní, ve větších městech
dokonalejší školy hlavní a v největších vzorná učiliště, t. zv. školy
normální, z nichž bylo lze postupovati do gymnasii. Na gymnasiich
a universitách němčina vstoupila na místo latiny. Nový duch vanul
duševním životem říše. Osvícenské proudy vnikaly z Vídně do pro
vincii a budily tam činnost vědeckou. V Čechách z předních pro
pagátorů nových směrů byli populární professor Karel Seibt, spi
sovatel a generál František Josef hrabě Kinský, a mužové vědy,
jejichž střediskem stala se Česká učená společnost, založená ze sou
kromého popudu roku I770, první přesně vědecké středisko toho
druhu v celém mocnářství. Pod štítem nové methody historikové
Gelasius Dobner, Karel Rafael Ungar, František Pelcl počinali
kritický: útok na hráze nevědomostia předsudků, které protirefor
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mace postavila před starší dějiny národní, S Josefem Dobrovským(1753—1829),vlastnímzakladatelemjazykozpytu| slovanského
v Čechách, vzrůstá skepse proti plané tradici, rozšiřuje se nálada
racionalistická a požadavek přesnější methody ve všech vědeckých
podnicích, dotud namnoze jen dilettantsky prováděných. Toto hnuti
osvícenské, očisťující mocně duševní ovzduší říše, vyvrcholilo v ná
stupci Marie Terezie, císaři Josefovi II.

Josef II.

Josef II., nejstarší syn císařovnin, narozený roku I74I, vyrostl
pod vlivem nových proudů duševních, a jsa napojen spisy francouz
ských encvklopaedistů, hleděl od počátku na své budoucí povolání
panovnické, jako na vážný úkol, který jest nutno řešiti pomocí filo
sofických zásad. Chtěl reformovati stát důsledně v duchu racionali
stické účelnosti a založiti blahobyt svých poddaných, třebas i proti
jejich vůli. Stav se roku 17653císařem římským, byl ovdovělou
matkou přijat za spoluvládce v královstvích a zemích, a získal si
rychle oblibu jednoduchostí svého života, odstraněním zbytečné
etiketty španělské, otevřením občanstvu rozsáhlých parků ve Vídni
a četnými cestami po zemích mocnářství, při nichž zjevně jevil
soucit s bídou lidu i touhu po nápravě správního šlendriánu a spole
čenských nespravedlivostí. Záhy narazil však na konservativního
ducha své císařské matky, zvláště v otázce náboženské tolerance
a osvobození selského, a byl nucen obmeziti se na organisaci vojska
a na politiku zahrantčnou, v níž nabyl rozhodného vlivu.

Od počátku své vlády Josef II. snažil se povznésti poněkud
chatrnou moc císařskou v říši německé a provésti aspoň reformu ko
morního soudu, u něhož na 60 tisíc processů bylo nahromaděno. Ale
výsledek jeho snahy byl nepatrný. Později zaujala císaře hlavně
otázka bavorská. V Bavořích vymírala vládnoucí větev rodu Wit
telsbachů a kurfirství mělo případnouti kurfirstu falckému Karlu
Theodorovi. Odvolávaje se na práva, zaručená rodu habsburskému
k části Dolních Bavor císařem Zikmundem, a na lenní závislost ně
kterých území hornofalckých na české koruně, císař Josef II. žádal
odstoupení části Bavor s Rakouskem sousedící. Karel Theodor uznal
nárok císařův a rakouské vojsko obsadilo zemi na počátku roku
1778. Jednalo se také o projektu, získati celé Bavorsko rodu habs
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burskému a zjednati kurfirstovi jinde náhradu. Než král Bedřich
Pruský nemínil trpěti, aby dosavadní rovnováha v říši německé ve
prospěch Habsburků byla porušena. Spojiv se s kurfirstem saským,
protestoval rozhodně proti zmenšení Bavor. Diplomatická jednání
neměla výsledku a v létě roku 1778 došlo k válce. Pruské vojsko
vtrhlo do severních Čech, kde stárnoucí maršálek Laudon teprve
sbíral roztroušené síly rakouské. K větším srážkám však nepřišlo,
Povolností císařovny Marie Terezie, hrozící se před opakováním
války sedmileté, a prostřednictvím Ruska i Francie, bvl uzavřen
roku 1779 mír v Těšíně. Rakousko spokojilo se s innskou čtvrtí při
řece Travně a vzdalo se veškerých nároků na léna bavorská. Brzv
potom roku 1780 zemřela Marie Terezie a Josef II. ujal se samo
statné vlády.

Rakouským zemím nastala nová doba filantropického absolu
tismu; vláda protireformace byla skončena. Roku 1781 v říjnu fo
leranční patent přiznal náboženskou svobodu a občanskou rovnoprávnostprotestantůminesjednocenýmpravoslavným.© Přívrženci
těchto vyznání mohli tvořiti obce náboženské a zařizovati si kultus
pod dozorem státních orgánů. Drobné sekty měly s nimi splynouti
a nebyly trpěny; zvláště proti prostonárodnímu hnutí sektářskému
t. zv. deistii v Čechách zakročila vláda příkře a nepovolní blouznivci
deportováni do Sedmihradska. Také občanské postavení židů se
zlepšilo. Církev katolická zůstala státním náboženstvím a mnohé
orgány vládní nepřestaly podporovati jeji zájmy s větší horlivostí,
než-li císař si přál. Naproti tomu však ve vyšším duchovenstvu bylo
mnoho přívrženců osvicenských názorů, jako biskup králohradecký
Leopold Háj.

Náboženská politika Josefa II. směřovala dále k úplnému při
způsobení církve katolické státním potřebám. Jsa odhodlán obmeziti
moc papežovu na otázky dogmatické, Josef II. zakázal duchovenstvu
řádovému přijímati rozkazy od generálů, sídlicích mimo říši, roz
šířil »placetum regium«, obmezil rekursy k duchovním soudům pa
pežským a zapověděl studium v římských seminářích. Maje za
zbytečné kláštery pouze k rozjímavé pobožnosti určené, jal se
rušiti je a zabírati jejich statky ve prospěch »nábošenského fondu«,
spravovaného státem. Fond ten měl umožniti zřizování nových far
a biskupství, kterých v rozličných.končinách říše bvl opravdu ne
dostatek. Papež Pius WI. marně pokusil se roku 1782 osobní ná
vštěvou ve Vídní zastaviti horlivost císařovu. Saekularisace pokra
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čovaly, 738 klášterů bylo zrušeno a nová biskupství, jako budějo
zucké a linecké vznikala. Při tom císař byl veden snahou, aby vy
bavil části říše své z dosavadní hierarchické závislosti na biskupovi
passovském a na arcibiskupovi solnohradském, chtěje učiniti ra
kouskýstát uzavřeným celkem i v tomto ohledu. Také pobožná bra
trstva a sboryliterácké bylv rušeny a pravomoc soudů církevních ob
mezena. Nově zakládané generální semináře, podléhající státní sprá
vě, měly vychovati duchovenstvo v novém duchu a konečně císař jal
se racionalisovati 1 bohoslužbu rušením četných svátků, zákazem
poutí a zjednodušením obřadů pohřebních, což vyvolalo v nábožném
lidu značnou něspokojenost.

Stejně rozhodná a převratná byla snaha po zdokonalení správ
ního byrokratismu. Josef IT. byl naplněn svrchovaným pohrdáním
historickými tradicemi, pokud odporovaly skutečné nebo domnělé
účelnosti ideálníhostátu osvícenského. Přehlížeje různotvárnost
svých zemí, teprve nedávno a jen z části podrobených společnému
hledisku státnímu, chtěl v překotném chvatu učiniti říši habsburskou
jednotným mechanismem, řízeným ústřední mocí absolutní. K tomu
cíli spěl s horečným zápalem doktrináře, bojujícího za nezvratné pře
svědčení. Ráz vlády jeho byl čistě kalinetní; státní rada, ačkoliv čin
nost její byla rozšířena také na uherskou polovici říše, byla zřídka
tázána o radu, císař rozhodoval o nejdůležitějších věcech osobními
listy a notami. Organisace a tituly ústředních úřadů vídeňských
byly znova změněny, správa finanční opět s politickou sloučena ve
»spojeném dvorském místě«, menší země spojovány v jednotné gu
berniální obvody.

Gubernia měla s podřízenými úřady krajskými soustřeďovati
v sobě veškeru moc veřejnou a kruh působnosti stavovské byl ještě
více zúžen zrušením stavovských soudů zemských, zabráním fondů
domestikálních, nesvoláváním sněmů a absolutistickým měněním'da
ňového systému. Císař viděl ve zřízení stavovském jen přežitou věc,
překážející pokroku a chtěl ji učiniti pouhou formalitou ; nevážnost
k historickým individualitám jednotlivých korun jevila se také v
tom, že se nedal korunovati ani v Čechách ani v Uhrách a dal obojí
korunovační insignie, jako památky významu zbavené, převésti do
Vídně.

I nejnižší jednotky veřejného života měly býti zbyrokratiso
vány. Tak císař obmezil autonomii měst, vnutiv jim k správě ve
řejných věcí úřednické magistráty, vrchnostem venkovským dovolil
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vykonávati patrimoniální moc soudní jen prostředkem zkoušených
justiciárů. K zdokonalení zeměpanské byrokracie, jejiž platy a zá
konnité pense bylv regulovány, nešetřil císař slov ani rozkazů. Chtěje
přemoci zdlouhavost a nedostatečné vzdělání úřednictva, zavedl kon
duitní listiny a přesné hodiny úřední, kontroloval je zvláštními dele
gátv a minořádnými kommissemi, vyzýval pohnutlivými slovy ku
obětavému plnění povinnosti, doufaje, že svým ohnivým optimis
mem přemůže starší tradice.

Výchova spolehlivého úřednictva bvla podle mínění císařova
hlavním úkolem vyššího školství. Ježto pak ideál císařův byla úplná
centralisace byrokratická, užívající němčiny jako řeči státní, mělyškolysloužitizároveň| gErmanisaci.Novýstudijnířád,vydanýroku
1784 zamezoval všemneznalým němčiny přístup do střední školy.
Také pomocí normálních a hlavních škol působil systém poněmčo
vací do nižších kruhů. Než právě umělé podporování němčiny vlá
dou vzbudilo zvláště v Čechách reakci, směřující k obnovení národ
ního písemnictví a jazyka českého. Ovzduší duchovního uvolnění,
které se také jevilo ve zmírnění censury knižní, pomáhalo těmtopo
kusům, ježto protireformační nedůvěra k české minulosti nepřeká
žela již studiu starých památek národních. Proto právě v době
Josefa II. počíná znovuzrození české literaturv, k němuž vědecká
Činnost současné generace starších učenců byla připravila půdu.

Také soudnictví a zákonodárství bylo předmětem horlivé čin
nosti Josefa II. Vedle nových soudních řádů pro řizení ve sporech
občanských a v otázkách trestních, publikovány byly některé části
nedokončeného zákonníka občanského a roku 1787 nový zákonník
trestní, vyznačující se proti Tereziánskému větším ohledem na hle
diska humanitní. Základem veškerého práva stala se zásada ob
čanské rovnosti před zákonem.

Tentýž duch projevoval se ještě mocněji ve snaze po přimě
řeném rozdělení práv a povinností mezi jednotlivé stavy ve státu.
Josef II., ačkoliv nevzdával se hledisk merkantilistických a zdůraznil
je roku 1784 zvýšením ochranných cel proti cizímu dovozu průmy
slových výrobků, byl silně dotčen myšlénkami fystokratickými a
kladl důraz na reorganisaci venkovských poměrů. Předním požadav
kem k tomu bylo uvolnění porobeného stavu selského a císař učinil
počátek tím, že roku I781 zrušil osobní nevolnictví v zemích' če
ských a rakouských, později také v Uhrách. Sedlák stal se tělesně
svobodným mužem, nebyl již vázán k setrvání ve svazku velkostat
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ku, jeho děti nesměly býti nuceny k službě v panských dvorcích a
domech, měly volnost věnovati se řemeslům, studiu a vdávati se bez
svolení pánova. Právní ochrana veřejných soudů byla rozšířena na
třídu dotud bezprávnou, zvláštní patenty upravily postup při stíž
nostech poddanských na vrchnost. Selské platy a roboty, plynoucí
z práv vrchností k poddanské půdě, měly býti rovněž regulovány.
Jsa naplněn fysiokratickým názorem, že půda jest hlavním podkla
dem veškerého bohatství a zdanění, Josef II. spojil tuto otázku s
novou úpravou pozemkové daně, které veškerá půda, dominikální
1 rustikální, stejnoměrně měla podléhati. Od roku I785 hotoven
byl nový katastr, označující každou parcellu a rozdělující kraje na
uzavřené obce berní; roku 1789 byly prohlášeny zásady nového zda
nění. Asi 13 proc. hrubého výnosu průměrného mělo býti odvá
děno státu, kdežto v náhradu za robotv a feudální dávky poddaní
měli mimo to vrchnostem dávati I7 proc.. anebo vykoupiti se ze
závazku vůbec.

Těmito reformami byly vyšší stavy dotčeny na nejcitlivějším
místě a jejich nechuť k opravné horlivosti císařově vzrostla. Také

širší kruhypočaly sdíleti tuto náladu, jsouceznepokojeny. drsným
chvatem a despotismem,kterého vláda užívalapři uvádění novot.
Čit vzdělanců byl urážentaké nevážností k historickým tradicím
a památkám, zvláště když rušení klášterů bylo spojeno s hotovým
vandalismem a ztrátou cenných, uměleckých 1 literárních pomníků.
Zřizování četných lidumilných ústavů, jako chorobinců a nemocnic,
nestačilo, aby smířilo prostý lid se změnami bohoslužebnými. Oppo
siční směry nabyly pak síly, když zahraniční situace, jakož 1 bouře
v Uhrách a v Nizozemí mocí císařovou otřásly.

Ani po válce o léna bavorská Josef II. nevzdal se plánů, aby
rozšířil svou moc v říší německé. Mezi říšskými stavy vládla obava,
že zamýšlí změniti ústavu říše rozpuštěním řezenského sněmu a
saekularisacemi duchovních knižectví. Skutečné Josef II. zabýval
se horlivě pouze myšlénkou, získati Bavorsko, Horní Falc a Solno
hradsko zaměnou vzdáleného Nizozemí a jednal o tom s dvorem mni
chovským. Než Bedřich Pruský vystoupil opět proti tomu a utvořil
roku 1785spolek německých knížat, který byl prvním úspěšným po
kusempruské politikykksjednoceníNěmeckabezHabsburkůa proti
nim. Zemřel sice brzy potom roku 1786, ale také jeho nástupce Bed
řich Vilém II. zůstal v čele nepřátel Rakouska, spojuje se k tomu
s Anglii a Hollandskem. Za to Josef II. udržoval přátelství s vlá
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dou francouzskou a sbližoval se stále těsněji s Ruskem tim, že při
stoupil na veliké plány carevny Kateřiny II., směřující k rozdělení
říše turecké.

Přišlo k osobním schůzkám císaře s carevnou v Mohilevě
a v Chersonu, k. obchodní smlouvě mezi Rakouskem a Rusi,
jakož 1 k úmluvám o vzájemnou obranu. Vliv anglické a pruské
politiky způsobil, že roku 1787 Porta turecká zdvihla ve spojení
s Švédskem válku proti Rusku. Jako spojenec carevnin císař byl nu
cen války se účastniti a postavil se roku 1788 sám v čelo značného
vojska, soustředěného na Dunaji. Jeho pokus o dobytí Bělehradu se
však nezdařil, nemoci decimovaly armádu a Turci pronikli vítězně
az k Temešváru. Teprve když Laudon 1789 velení se ujal, zlepšily
se poměry a císařští dobyli Bělehradu, Nové Ršavy a Požarevce.
Tehdy však Prusko uzavřelo s tureckou Portou spolek a chystalo
se k novému vpádu do zemí habsburských. Situace císařova stala
se tím kritickou, ježto současně také v Belgii a v Uhrách vznikly
bouře vnitřní a byly pruskou diplomacií značně posilovány.

Josef II. snažil se Nizosemsko povznésti hospodářsky 1 kul
turně. Přiměl Hollanďany, že vzdali se práva držeti posádky v bel
gických pevnostech na hranici francouzské a chtěl obnoviti obchodní
význam Antwerp zrušením hollandské blokády ústí Šeldy. Než zá
měr jeho narazil na rozhodný odpor Hollanďanů, obávajících se
obchodní konkurrence v sousedství, a císař byl donucen spokojiti se
s peněžitou náhradou. Neúspěch ten působil nepříznivě na veřejné
mínění v Belgii tim spíše, že veřejnost byla pobouřena zprávami o
zamýšlené směně země za Bavory a novotami vlády ve vnitřní sprá
vě. Toleranční zákony, zřízení generálního semináře, zrušení četných
klášterů, klerikální university v Lovani a zapovídání poutí vzbudily
pohoršení v lidu a v mocném duchovenstvu nizozemském. Roku 1787

„císař snažil se zaříditi novou, jednotnou správu politickou na místě
dosavadní autonomie v provinciích a zavésti v Belgii podobný byro
kratism, jako v ostatních zemích habsburských. Jednotlivé provincie,
hlavně Brabantsko, odepřely tehdy placení daně, konservativní oppo
sice spojila se s radikální stranou lidovou a v městech došlo k bouřli
vému odporu proti císařským zástupcům. Místodržitelská vláda uči
nila některé ústupky, ale císař jich neschváil a snažil se vojenskou
mocí vzpouru potlačiti. Než vojsko císařské udrželo se jen v pevno
stech a povstalci, povzbuzovaní z Berlina, prohlásili na všeobecném
kongressu v Brusselu Belgii za neodvislou republiku.
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Podobný odpor vznikl i v Užrách. Josef II., jsa rozhodnut assi
milovati také uherské země s ostatkem říše, nepřijal koruny sv.
Štěpána, nesvolával sněmu a snažil se v Uhrách vládnouti absolu
tistickv pomocí úřednictva. které na místo úřední latiny zavádělo
němčinu; také četní němečtí kolonisté byli usazování v Banátu a
Sedmihradsku. Odstranění selského nevolnictví, zrušení Romitátní
autonomie a všech zvláštních útvarů správních, zavedení vojenské
konskripce a všeobecné daně pozemkové, jakož i rakouských řádů
soudních vzbudilo v zemi zjevnou nespokojenost, v jejiž čelo se
postavila šlechta. Komitáty počaly odpirati daně a rekruty, žádaly
svolání sněmu, a vůdcové hnutí vstoupili v tajnou dohodu s dvorem
berlinským. Uherský odpor povzbudil pokleslé sebevědomí stavovské
i v ostatních zemích rakouských a také v Čechách šlechta jala se
jednati o žádostech, směřujících k obnovení stavovské ústavy.

Cisař Josef II. byl změnou poměrů velmi sklíčen. Válka tu
recká a hrozící útok pruský nedovolovaly rázného vystoupení proti
vnitřní opposici, počínající se veliká revoluce ve Francii vzala ve
škeru naději na francouzskou pomoc. K tomu císař byl stižen těžkou
chorobou, které jeho otřesený organism rychle podléhal. Proto od
volal na počátku roku 1790 v Uhrách veškeré novoty, vyjíimaje to
leranční edikt a zrušení nevolnictva, a zemřel již v únoru, přene
chávaje trůn mladšímu bratrovi Leopoldovi, velkovévodovi toskán
skému.

Leopold II. (1790—92), panovník rozvážnýa přívrženecústavní
vlády, dovedl s velikou obratnosti zažehnati krise zahraničné i vnitř
ni. Smiřiv se s Pruskem konvencí reichenbašskou, dosáhl císařské
koruny a mírem ve Svišťově roku 1791 ukončil tureckou válku, spo
kojiv se s nepatrným rozšířením hranic u Staré Ršavy a při řece
Uně. Rakouské vojsko opanovalo opět Belgii, vlivem Anglie, Hol
landska a Pruska byla pak v zemi prohlášena amnestie a obnovena
stará ústava provinciální. Rovněž v Uhrách zjednán byl klid odstra
něním byrokratických novot a obnovením komitátní samosprávy. V
zemích českých a rakouských Leopold IT. odvolal josefinskou úpra
vu pozemkové daně a poddanských dávek, takže robotní poměry
zůstaly tak, jak byly dříve za Marie Terezie. Svoláním sněmů,
znovuzřízením výborů stavovských a korunovaci, Leopold II. uklid
nil opposici, která spojovala již snahu po obnovení staré samosprávy
s novými hesly konsttitučními, rozšiřovanými literaturou francouz
skou. Rozhodně však císař nedopustil, aby úplná reakce zničila

Nový věk. 19
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úspěšné novoty předešlých vlád. Dílo centralismu a Dyrokratická
správa v hlavních rysech se zachovaly skoro tak, jak Marie Terezie
je byla zanechala, a v náboženských věcech zůstaly opravy josefin
ské; jen některé kláštery byly restituovány, novoty bohoslužební a
generální semináře zrušeny, ostatně však zachována závislost církve
na státu a nová úprava diecesí.

Severní Evropa v době Kateřiny II.

Také v severní Evropě osvícenský despotism vystoupil jen jako
dočasný zjev, který neměl dlouhého trvání, ježto nenalezl půdy
dostatečně připravované. V Dánsku rovnali mu cestu četní literáti
a dvořané němečtí, kteří v 18. století zdomácněli na dvoře králov
ském v Kodani. Zvláště za Kristiána VII. (1766—1808), panovníka
drsného a bezohledného, nabyl vlivu německý lékař Bedřich Struen
see, který stal se všemocným ministrem a jal se správu země refor
movati podle ideí osvícenských bez ohledu na privilegia stavovská.
Snížení přepychu dvorského, zlepšení justice, zavedení svobody ti
skové, byly pokrokem nového režimu, kabinetní despocie, neváženost
k národním tradicím a přílišné šíření němčiny vzbudily však rychle
všeobecné roztrpčení. Roku 1772 šlechtickým vzbouřením král byl
donucen přivoliti k sezazení a popravě Struensově a k zrušení větší
části novot. Dánský živel nejen vytlačil německé vlivy, nýbrž šířil se
v zápětí do S$lesviku a Holštýnu. Fysiokratické snahy zachovaly
však i v následující době v Dánsku ještě některý vliv, když zásluhou
korunního prince Bedřicha roku 1788 zrušeno bylo nevolnictví a
zahájena reluice robot poddanských. Také černé otroctví na Zá
padních Antillich bylo odstraněno.

Podobně také ve Švédsku systém osvícenského absolutismu
slavil jen krátké vítězství. Po ztrátě militaristické převahy koruna
Švédská v 18. století pozbyla veškeré moci. Země za vlády nového
rodu holštýnsko-gottorpského stala se skoro šlechtickou republikou,
kterou čekal osud Polska; neboť Bedřich II. Pruský a carevna Ka
teřina II. dohodli se roku 1764 tajně již o to, že nedopustí změny
anarchických poměrů švédských, a že udrží zemi v bezmocnosti po
litické. Pruský král chystal se k uchvácení švédských Pomořan, ca
revna chtěla zabrati Finsko. Plány ty zmařila pouze Francie, dodavší
novému králi švédskému Gustavovi III. (1771—092)odvahy ke stát
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nímu převratu, kterým roku 1772 zlomil vládu šlechty a obnovil vo
jenskou moc koruny. Gustav III. zavedl opět systém byrokratické
vládv, pokoušel se o některé reformy ve prospěch potlačených tříd
nižších a o povznesení země, hospodářsky pokleslé. Napodobováním
francouzských zvyků a dvorské nádhery versailiské odcizil se však
národu, a když neúspěšná válka s Ruskem vyžádala velikých obětí.
vzrostla stavovská opposice mocně; nenáviděný král byl roku 1792
od šlechtických spiklenců zavražděn a smrt jeho znamenala konec
absolutismu.

V říši ruské myšlénky osvícenské vystupují za vlády Kate
řiny II. (1762—1796). Anhaltská princezna, dosáhnuvší trůnu násil
nou smrti svého manžela, zachovala carskou moc do své smrti, zasti
ňujíc úplně svého dospělého syna a dědice Pavla. V její ruce carské
samodržaví nabylo úplně rázu kabinetní olády, neboť carevna řídila
říši osobně se značnou pílí a rozhodnosti, užívajíc pomoci intimních
důvěrníků, mezi nimiž vynikl v pozdější době především všemocný
kniže Potěmkin. Jsouc v přátelském styku s Voltairem a četnými
encyklopaedisty, Kateřina II. oddávala se se zálibou modním my
šlénkám o opravě řádů společenských a státních a toužila po slávě
pokrokové a osvíčéné panovnice. S horečnou ctižádostí chtěla záro
veň Rusko povznésti na stupeň první velmoci a zvětšiti jeho roz
sah. Při velikých a namnoze upřílišněných nábězích k opravám
vnitřním a výbojům neztratila však nikdy pochopení pro hranice
možnosti a dovedla se vždy přizpůsobiti skutečným poměrům.

To ukázala hned při prvním rozsáhlém dile opravném. V nad
šení vyvolaném slavným spisem Montesguieuovým, chtěla na po
čátku vlády říši dáti novou ústavu a jednotné právo. K poradě o tom
svolala roku 1767 sbor 564 zástupců všech stavů říše a zřídila po
zději několik užších kommissí k přípravným pracím. Než práce
kommissí ukázala carevně různotvarnost a primitivní poměry říše,
pro podobný pokus nedospělé, a Kateřina vzdala se myšlénky úplně,
obmezivši se na jednotlivé změny správní. Nejdůležitější opravou
bylo, že na místo rozsáhlých a špatně se osvědčivších krajů z doby
Petrovy, zřízeno bylo 44 gubernií menších a zlepšeno spojení místní
byrokracie s ústřední, v jejíž čele stála tajná rada státní. Carská
moc prostřednictvím úřednictva ovládla dokonaleji celou říši. Te
prve tehdy bylo na Rusi provedeno oddělení »0ci soudní od poli
tické správy a zavedena řada samostatných soudů, vrcholících v se
nátu, změnivším se převahou na nejvyšší appellační misto.

"19%
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Současné carevna snažila se povzbuditi místní samosprávu. Ne
dostatek stavu městského bvl zvláště význačným rozdilem mezi Rusí
a státy západními. Kateřina II. chtěla tomu odpomoci udělením
samosprávyměšťanstou, rozdělenému na několik tříd; zřizovala nová
města, z nichž nejznámějším se stal Jekaterinoslav v Jižním Rusku.
Ježto však hospodářské podmínky vždy nepostačovaly, mnohá z no
vých měst zůstala vesnicemi anebo nevešla v život. Správa muni
CČipálnídostala se pak do rukou stálých sekretářů. Rvchleji zdo
mácněla samospráva šlechtická. Kateřina II. chtěla šlechtu učiniti
jednotným a silným stavem, který měl býti oporou vlády carské.
V guberniích zavedla šlechtické sjezdy, pravidelně svolávané vole
ným maršálem šlechtickým. Šlechtě dostalo se osvobození od osob
nich daní, tělesných trestů a nucené služby státní; za to jeji ctižá
dost měla býti povznešena zřizováním nových řádů záslužných, její
výchova pro státní službu podporována šlechtickými školami vojen
skými. Zadlužení velkostatkáři dostávali levný, dlouholetý úvěr
v Slechtických bankách v Moskvě i Petrohradě, které roku 1786
byly sloučeny s novou bankou obchodní v jednotnou danku říšskou.

Ohled na zájem šlechty způsobil, že Kateřina II. neučinila
kroků, chystaných k zmírnění negolnictví, nýbrž naopak utužila no
vými řády bezprávnost mužíků a jich závislost na pánech, kteří
nabyli práva jednati se sedlákem jako s naprostým svým majetkem.
Rozdání četných domén státních dvořanům zmenšilo počet polosvo
bodných sedláků státních a rozšířilo množství soukromých »duši«
hlavně v jižní Rusi. Jinak carevna hleděla povznésti zemědělskou
výrobu ruskou hlavně usazováním četných, privilegovaných osadníků
cizích v pustých krajích na Volze a v Ukrajině. Vedle obcí něme
ckých kolonistů vznikly tam také některé vesnice českých emigrantů
a osady jihoslovanské.

Postup agrikultury v okolinách říše znepokojoval kozácká
družstva, která dotud širý kraj vykořisťovalahonbou a rybolovem.
Kozácká milice s nevolí pozorovala také rostoucí zbyrokratisování
správy státní a bouřila se pro obmezování své bývalé bezuzdnosti.
Zvláště nebezpečné bylo povstání, které roku 1773 vzbudil ve vý
chodních guberniích kozák Jemelán Pugačev, vydávající se za za
vražděného Petra IIT.; Pugačev soustředil kolem sebe nespokojené
živly kozácké i tatarské kočovníky a vzdoroval několik let carské
moci. Jeho porážka a zahubení r. 1775 byly spojeny s všeobecným
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obmezením kozácké volnosti a zrušením záporožské Siče. Za to roz
šiřena kozácká milice v Pokavkasí a Orenbursku.

V náboženských věcech Kateřina II., ačkoliv bvla prosycena
osvícenským skepticismem, zachovávala přesně obřady pravoslacné,
snažila se však připoutati hierarchii pevně k carské moci zabráním
statků duchovních. Proti rozkolníkům byla snášenliva, užívajíc jich
ke kolonisaci liduprázdných krajů. Duševní vzdělání ruské zůstá
valo v závislosti na cizině; šlechta podlehnuvší na dvoře kultuře
francouzské, odcizila se národu a také znenáhla se rozvíjející ná
rodní písemnictví drželo se ještě dlouho úzkostlivě cizích, pseudo
klassických vzorů. Značný pokrok jevil se však již v péči, věnované
řeči spisovné, která byla prohloubena studiem mluvnickýma veli
kým slovníkem, dilem nové společnosti, založené za účelem pěsto
vání ruského jazyka. Hlavním zjevem národního písemnictví bvl
na počátku vlády Kateřiny II. všestranný Lomonosov (T 1765)
a básník Děršavin (+ 1816); ruská svéráznost pronikala rázně
u dramatika /ou-Wisina (T 1792). Carevna podporovala ruské
písemnictví, ač sama psala více francouzsky a obklopovala se zcela
francouzským vkusem, vládnoucím v nových, nákladných residen
cích a letohrádcích, jako byly Zimní palác v Petrohradě, Eremitaže,
Carskoje selo a Gatčina. Dvůr a četné války vyžadovaly zvýšení
příjmů státních, novými daněmi nepřímými a monopolem kořaleč
ním, který tvořil třetinu celého důchodu říše. Přes to bvlo nutno
sáhati k úvěru a Ďanka assignátová, založená roku 1768, vydávala
papírové penize, jichž oběh za carevny Kateřiny vzrostl na 170
millionů rublů. Následkem -tohoto rychlého emittování klesl však
kurs assignátů na 60*/; a skoro veškeré drahé kovy zmizely z oběhu.
Za to rozšířila se všeobecně zněna měděná.

Zahraniční politika Kateřiny II. směřovala především k roz
kladu Polska a říše turecké. V první době carevna spojovala se
k tomu cíli s Pruskem, po prvním dělení Polska a po míru kučuk
kasnardžském (1774) počala se obraceti spíše k Rakousku, kde na
lezla u Josefa II. souhlas s rozsáhlými plány protitureckými.
Osmanská říše v průběhu 18. věku klesala stále hlouběji, a vnitřní
hniloba státu sultánského stávala se tak zjevnou, že otázka jeho roz
dělení byla již dlouho předmětem úvahy státnické všech evropských
dvorů. Kateřina II. doufala, že ve spojení s Rakouskem rozšíří ru
skou moc v Černomoří, že utvoří z podunajských knížectví vasalský
stát pro Potěmkina a že Konstantinovi, svému mladšímu vnukovi,
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ziská obnovené císařství řecké. Rusko počalo vystupovati zjevně
jako dědic císařů byzantských a jako oprávněný ochránce jihoslovanskéhozZivlu.© RakouskomělobýtirozšířenooSrbsko,Bosnu
a benátskou Dalmacii. Uskutečňování úmyslu počalo roku 1783 za
bráním chanátu Tatarů kRrimských,který nazván Tauridou a od
Potěmkina povrchně kolonisován, a zbrojením v Chersonu a Seba
stopoli. Turecká vláda, povzbuzená žárlivými mocnostmi západními,
hlavně Pruskem a Anglii, snažila se hrozící nebezpečí zadržeti tím,
že roku 1787 sama opověděla Rusku gálku, které se také Josef II.
účastnil. Spojencem Turecka stal se švédský Gustav IIŤ., jenž učinil
útok na baltické provincie ruské, ale bez větších úspěchů. Zatím
ruská vojska, vedená Suvorovem, ovládla Bessarabii a ústí du
najské. Válka skončila roku 1792 mírem v Jassích, kterým Rusové
získali pevnost Očakov a pusté území mezi Bukem a Dněstrem.
Příčinou předčasného miru byla smrt Josefa II. a důležité změny
v poměrech polských.

Ruská politika snažila se také v zmenšeném království polském
zachovati staré zlořády a nechtěla dopustiti, aby země sesilila vnitřní
opravou. Než směry reformní v Polsku nabývaly stále větší mohut
nosti, hlavně vlivem školství, zlepšeného po pádu řádu jezovitského.
Osvícenské proudy šířily nový názor o potřebě silného státu a utr
pěné pokoření vzbudilo mocně národní sebevědomí. Jsa povzbuzo
ván Pruskem a spoléhaje na zaneprázdnění ruské moci ve válce
s Turky a se Švédskem, král Stanislav s vlasteneckou stranou zor
ganisoval od roku 1788 značné vojsko stálé, vypsal nové daně a chy
stal rozsáhlou opravu ústavní. V květnu roku I791 říšský sněm
pouhou akklamací a bez ohledu na minoritu zrušil liberumveto, vlo
žil výkonnou moc a velení nad vojskem do rukou krále a zodpověd
ných ministrů. Polsko mělo se státi dědičnou a konstituční mon
archií podle vzorů západních, v níž po smrti bezdětného Stanislava
rod kurfirstů saských měl nastoupiti na trůn. Městský živel nabyl
zastoupení ve sněmě a z celé opravy zjevnou byla snaha po národní

Kateřina II. proto ukončila rychleji válku s Tureckem a oso
čujíc sněm polský z podvratných tendencí a revolučních úmyslů,
jala se organisovati v Polsku stranu opravám nepříznivou. Skutečně
ziskala část šlechty, která roku 1792 uzavřela konfederaci v Targo
vicích a přivolala brannou moc ruskou. V nastalém boji Rusové
porazili Poláky a donutili krále i většinu sněmu k odvolání oprav.
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Stanislav o pomoc do Prus; Bedřich Vilém IT. uzavřel s carevnou
roku 1793 tajnou smlouvu o druhé dělení Polska. Prusko zabralo
Toruň, Gdaňsko a celé Velkopolsko, kdežto carevaa odňala Polákům
zbytek Ukrajiny, Volvň, Podolí a větší část Litvy. Král a sněm
polský, zasedající v Grodně, byli repressaliemi ruského vojska při
nucení uznati tvto úchvatv, které učinily z Polska malý státeček
vnitrozemský. Rusko žádalo vedle toho zachování ústavní anarchie
šlechtické a redukci vojska.

Provedení posledního požadavku vzbudilo však roku 1794
vojenskou vzpouru, která zachvátila rychle veškeru mládež. V čelo
postavil se Tadeáš Kosciusko, který již v předešlých létech stál
v čele odporu proti Rusům a v cizině vyjednával o pomoc saskou
a francouzskou. Kosciusko ujal se za souhlasu celého národa
diktatury; zorganisoval selské čety, vyzbrojené kosami, a vypudil
Rusy z Varšavy, z Krakova a z Vilna. Trvalých úspěchů však
proti přemoci nepřátelské dobýti nemohl. Pruská, rakouská i ruská
vojska vnikla do Polska, u Mactejovic nad Vislou Suvorov zničil
sbor Kosciuskův, dobyl útokem Varšavy. Vítězné mocnosti roz
hodly roku 1795 o úplném rozdělení zbytku říše Polské. Litva až
k Němnu, Kuronsko a Žmud, Volyňsko až k Buhu připadly Rusku,
Západní Halič s Krakovem Rakousku, Prusku Mazovsko s Varša
vou. Král Stanislav abdikoval a polský národ, rozervaný na tři části,
byl přinucen podrobiti se cizímu panství.

Vznik Spojených států amerických.

Za prvních dvou králů rodu hannoverského parlamentární vláda
zapustila v Anglii pevně kořeny, Jiří III. (1760—1820) však po
kusil se o reakci. Nepopiral sice zákonodárných práv parlamentu,
ale chtěl koruně vrátiti rozhodující vliv na 7ýkonnou moc a ustano
vovati samostatně ministry, kteří měli býtipouhými nástrojikrá
lovými v jednotlivých odborech státní správy. Oporou o stranu to
rvů a soustavným podplácením poslanců i voličů král zjednal si
majoritu v parlamentu, zachovávaje častým střídáním ministrů
osobní vliv na vládu. Ale proti novému systému vznikla rychle vše
obecná opposice, vedená radikálními pubhcisty a žádající opravu
korruptního parlamentarismu. Širší kruhy počínaly se zajímati
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o jednání ve sněmovně, vznikaly četné politické denníky, lidové
schůze sloužily radikální agitaci, a vláda, která se snažila hnutí po
tlačiti, stávala se všeobecně neoblibenou. Ztráta kolonií severoame
rických otřásla pak dokonale podkladem moci královy.

Po ukončení války sedmileté Anglie vládla celým východním
pobřežím Severní Ameriky. Nraj ležící mezi nově dobytou Kana
dou a Floridou nebyl však jednotným územím, nýbrž zůstal roz
dělen na 13 kolonií, hospodářsky i politicky rozrůzněných. Svéráz
nou skupinu tvořily osady severní, zvané novo-anglickými, Con
necticut, Rhode Island, New Hampshire a Massachusetts, spojený
s Maine. V nich měl převahu demokratický živel puritanských far
mářů, tuhý rolnický lid prostřední zámožnosti, mezi nimž nábo
ženský zájem rozšířil nižší vzdělání školské neobyčejnou měrou.
Ve větších osadách, hlavně v Bostonu, jevil se také sklon k prů
myslu. Jiný ráz měly osady jižní, Virginia, Maryland, Severní
a Jižní Carolina a Georgie, založená teprve v 18. století. Tam v plan
tážích tabákových, bavlníkových a rýžových pracovali černí otroci,
bílý živel dělil se na bídnou chudinu nevzdělanou a zámožné plan
tážníky, kteří brali z Anglie přepychové potřeby a nabývali namnoze
také vzdělání za mořem; průmysl a školství chyběly na jihu skoro
úplně. Mezi severem a jihem ležela skupina kolonií středních, osada
New York s důležitým přístavem, New Jersey, Delaware a kva
kerská Pennsylvania, jejíž hlavní město Philadelphia, závodilo s No
vým Yorkem o první místo počtem obyvatelstva, majíc přes 20 tisic
duší. Ve středních osadách národnost britská nejvíce byla smíšena
s jinými osadníky evropskými, černé otroctví zde sloužilo více k vy
konávání prací domácích, nežli k zemědělské výrobě. V celku an
glické osady tvořily teprve úzký pruh podél pobřeží a vnikaly jen
na některých místech přes pohoří alleghanské ; veškero obyvatelstvo
jejich nedosahovalo dvou millionů duší. Kapitálové bohatství bylo
ještě malé a malá zásoba oběžného kovu donutila většinu osad k za
vedení papírových peněz. Nedostatek umělých cest a četné řeky
bránily kommunikaci po zemi, takže vzájemný styk byl nepatrný,
a každá osada tvořila osobitý celek, často znepřátelený s osadou
sousední.

Nestejný byl také poměr k zemi mateřské. Severní osady Con
necticut a Rhode Island zachovaly si nejliberálnější ústavu, podr
ževše právo voliti si guvernéra i správní radu; ve vlastnických
osadách Marylandu a Pennsylvanii měli nástupcové Penna a lorda
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Baltimore ještě některá práva vrchních lenniků, ostatních osm osad
podléhalo koruně, která jmenovala v nich guvernéry a správní rady.
Vskutku však, podobně jako v Anglii, rozhodující moc přešla všude
na sučmovny repraescntantů, volených od jednotlivých obci, kteří
povolovali každoročně platy guvernérovi 1 ostatnímu úřednictvu
královskému a tím je udržovali v odvislosti. Soudnictví bylo úplně
v rukou domácích porot. Daní Anglie z osad nedostávala, od sklonku
17. věku měla však značný zisk z obchodu amerického, regulova
ného ve prospěch země mateřské. Navigační akty zjednaly anghcké
plavbě monopol obchodní v amerických přístavech a parlament
anglický, pod vlivem strany whigů, snažil se upraviti vůbec hospo
dářský život zámořských osad tak, aby přijímaly mnoho průmyslo
vých tovarů z Anglie a dodávaly ji výhradně své plodiny. Proto roz
voj průmyslu v osadách byl zadržován, větší manufaktury zaka
zovány, pouze výroba hrubých látek a surového železa dovolována.
Nejdůležitější předměty vývozu, jako tabák, kožešiny, bavlna, rýže,
indigo a kovy měly býti jen do Anglie vyváženy, aby teprve odtud
po Evropě se šířily ; pouze do jižní Evropy směly se některé nákla
dy, hlavně rýže, voziti přímo. Rovněž nedovolovala vláda, aby kolo
nisté přiváželi přímo z francouzských Antill cukr a melassu k fabri
kaci rumu, nebo víno z Portugalska a Francie. Většina těchto
restriktvních ustanovení obchodních nebyla sice úplně prováděna.
jsouc obcházena soustavným podloudnictvím, usnadňovaným čet
nými řekami americkými, vzbuzovala však u kolonistů znenáhla ná
ladu odporu.proti domovině anglické.

Nálada ta vzrostla zvláště, když pádem francouzského panství
v Kanadě zmizel společný nepřítel Anglie i kolonistů, a když malé
britské vojsko, v osadách zůstavší, se zdálo břemenem, ač ho oprav
du nepřátelství rudochů činilo nutným. Vojsko to bylo vydržováno
nákladem anglické vlády, která, octnuvší se válkou sedmiletou ve
značné tísni finanční, hledala způsob, jakým by přesunula část této
výlohy na osadníky, jsouc vůbec odhodlána, kolonie těsněji spojit
se zemí mateřskou. Nejprve pokusila se roku I76r o zdůraznění
obchodních zákonů a zamezení podloudnictví; než pokusy ty vzbu

dily pouze nespokojenost v jednotlivých osadách a neměly úspěchu.

Roku 1765 rozhodla se tedy vláda,že „zavede v Americe k vydržováníánívojska|kolkovnídaňprolistiny1(noviny.. Ježtonenalezla
u jednotlivých sněmů osadních ochoty novou daň povoliti, vypsala
ji na základě zákona, odhlasovaného anglickým parlamentem. Proti
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tomu však vznikl v osadách rázný odpor. Kolonisté nepopirali sice
práva parlamentu londýnského na regulaci obchodu námořního, ale
tvrdili, že vnitřní zdanění osad mu nepřísluší. K samosprávným
tradicím britským přidružil se u vůdců opposice, jako byli boston
ský John Otis, virginský Patrik Henrya slavný učenec a publicista
Benjamin Franklin, vliv svobodomyslných názorů filosofa Locke.
Odvolávajíce se na přirozená práva lidská, tvrdili, že žádný sbor
nesmí disponovati majetkem těch. kteří v něm nejsou zastoupeni,
a organisovali účinný boj proti nové dani, který zamezil prodej kol
kovaného papíru. Opposiční duch přemohl i partikularistické smý
šlení většiny kolonií a devět z nich vyslalo své zástupce do Nového
Yorku k poradě o společné obraně ohrožených práv.

Vláda anglická byla v rozpacích, ježto kolonisté zároveň nejevili
ani náklonnosti k vyslání svých repraesentantů do anglického parla
mentu. Vlivem vynikajícího státníka Pitta staršího byla daň kol
kovní odvolána, zároveň však parlament prohlásil výslovně, že
stojí na svém právu orchní, zákonodárné moci nad koloniemi. Fi
nanční náhradu za zrušenou daň vláda anglická chtěla si v násle
dujicích létech zjednati zavedením nových cel dovozných v přista
vech amerických, vybíraných úřednictvem na. repraesen
tacích osad nezávislým; soudnictví celní a trestání podloud
níků bylo odňato místním porotám a přiděleno soudům admirality
královské. Než proti fiskalismu celnímu povstal opětný odpor; na
návrh bostonských demokratů zahájen byl ve všech osadách boykott
anglického zboží, tvořily se výbory, které dohlížely na jeho prová
dění a vzájemnou korrespondencí utvořily hotovou organisaci revo
luční, sesilující společné vědomí osad. Puritánská demokracie no
voanglická a po evropsku vzdělaní velkostatkáři virginšti stáli v čele
hnutí. Rozpouštění osadních sněmoven vládou urychlovalo vítězství
radikalismu, a nahodilá srážka lidu s vojskem v Bostonu roku 1770
přiostřila odpor osadníků proti stálým posádkám. Vedoucí ministr
anglický a důvěrník králův lord North dal se sice pohnouti ke zru
šení nových cel, chtěje však práv země mateřské aspoň zásadně uhá
jiti, ponechal clo na dovoz čaje, umožniv zároveň pominutím někte
rých dávek v Anglii kompagnii východoindické, že mohla koloni
stům přes celní přirážku prodávati čaj levněji než před tim. Ale po
bouřené sebevědomí Američanů nedalo se již uklidniti; zásilky čaje
v jednotlivých přístavech nebyly připuštěny a v Bostonu v prosinci
roku 1773 radikální mládež zaházela je do moře.
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Tentokráte Jiří III., jsa podporován souhlasem celé Anglie,
rozhodl se pokořiti odpor mocí. Ústava státu WMassachusettsubyla
zrušena a nahražena výjimečnou mocí guvernérá; přístav boston
ský byl zavřen. Než konflikt byl tím ještě přiostřen; vůdcové oppo
sice svolali do Philadelphie roku 1774 kontinentální kongress mimo
řádných zástupců všech osad (mimo Georgii), který protestoval
proti jednání vlády a utužil organisaci boykottu anglického zboží
tak, že dozorčí výbory počaly dostávati ráz mimořádné vlády ve
dlejší. Přes zrušení ústavy sněmovna kolonie Massachusettsu se ne
rozešla, a když vojenský guvernér roku I775 se pokusil o skutečné
opanování osadv, byl poražen a v Bostonu obléhán. Kongress ve
Philadelphii sebral zuilici, v jejiž čelo postaven obratný organisátor
Jiří Washington, virginský statkář, který se byl ve válkách s Fran
couzívyznamenal. Vbřeznu 1776 anglické vojsko bylo nuceno opu
stiti Boston.

Tento úspěch sesilil ducha neodvislosti a myšlenku, úplně se
odloučiti od Anglie. Značná část obyvatelstva t. zv. lovalisté odpo
rovali sice úplnému převratu, byli však zatlačeni stranou radikální
t. zv. synů svobody, naplněných zásadami demokratickými a duchem
republikánským. Nejprve Wirginte, vedená pokrokovým státníkem
Jeffersonem, dala si samostatnou ústavu a její konvent přijal pa

mátnou deklaraci »lidských práva, která „hlásalapřirozené pprávo
a svobodujednotlivce, národní souverennitu arovnost občanskou.
Ostatní kolonienásledovaly a v červenci1776kongres dohodilse
o slavnostní prohlášení úplné neodvislosti. Dosavadní anglické osady
staly se' svazkem samostatných republik, zvoucích se »Spojenými
stály americkými«.

Než Anglie byla odhodlána zbraní hájiti svého panství. Vojsko,
složené hlavně z koupéhšeh německých vojáků, přistálo roku 1776
v Novém Yorku a vytlačilo milici Washingtonovu k jihu; i Phila
delphia padla do rukou anglických a porážka revoluce osadní roku
1777 se zdála jistou. Kongress neměl moci výkonné, partikularismus
jednotlivých osad bránil společné akci obranné, papírové peníze,
kongressem vydané, klesly rychle na 20%/, nominální ceny; nebylo
zásob vojenských, milice byla nespolehlivá a opouštěla často v roz
hodné chvíli prapory, vracejíc se do svých farem. Ale neschopnost
anglických vojevůdců zachránila povstání. Sbor anglický, postupu
jicí z Kanady podél Hudsonuw,byl v nehostinné krajině zaskočen
a nedostatkem zásob donucen ke kapitulaci u Saratogy.
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Úspěch ten zjednal Američanům spojenectví Irancic, která již
před tím povstalce podporovala tajně záslkami vojenských potřeb
a přijala jejich zástupce, vedené Benjaminem Franklinem. Fran
couzšti dobrovolníci vstupovali pod americké prapory a roku 1778
vláda Ludvíka XV vyslala malý sbor vojenský za oceán, zahájivši
zároveň námořní válku s Anglií. Později Španělsko a Hollandsko
vystoupily rovněž proti Anglii a také ostatní Evropa doufala, že
námořská hegemonie britská bude zlomena. Na podnět ruské ca
revny státy kontinentální r. 1780 uzavřely smlouvu o "eutralitě ná
mořní, podle které zboží válčící moci, dopravované na lodích ne
súčastněných států, nesmělo býti druhou stranou zabavováno.
Kontraband válečný byl z toho sice vvňat, ale přes to dostávalo se
Američanům z Evropy hojných prostředků válečných. které jim
umožnily úspěšný odpor.

Pomocí francouzského loďstva Washington zajal ve Virgin
hlavní sbor nepřátelský roku 1781 a parlament anglický přiměl Ji
řího III. k jednání o mír. Podle vůle kongressu nemělo dojíti k míru
nežli ve spojení s Francii, američtí jednatelé v Londýně však přes
to podepsali roku 1782 samostatně smlouvu, kterou Anglie uznala
neodvislost třinácti osad a postoupila jim území až k řece Missi
sipi. $ evropskými spojencijejich pak uzavřela teprve rok potom
mír veVersailles, v němž postoupila Španělsku ostrov Minorku
a Floridu, Francii osadu senegalskou, Tobago a St. Pierre.

Vítězství v boji o svobodu nevrátilo Spojeným státům ameri
ckým klidu ; po válce s mateřskou zemí nastala vnitřní krise ústavní.
V době společného nebezpečí kongress ve Philadelphii nabyl sice
značné moci ústřední, ale ještě před koncem zápasu partikularisti
cké tendence hlásily se znova a zvítězily. Bývalé kolonie anglické
měly podle ústavy z roku I781 zůstati pouze konfederací suverén
ních států, kongress pouhým výkonným orgánem, bez moci zákonodárnéabezprostředkůfinančních.© Následkyukázalysezáhy
v nejednotné politice celní, v desorganisaci neplaceného vojska a ve
vzrůstu společného dluhu, jehož úroky kongress mohl pouze novými
půjčkami v cizině uhražovati. Státní bankrot se hlásil a mezi státy
vznikly vážné spory. Potřeba většího sjednocení, hlavně ve styku
s cizinou vedla roku 1787 k revisi a k úplné změně ústavy.

Nová ústava bvla kompromissem mezi malými státy, obávajícími
se ztráty své osobitosti, a většími, které žádaly většího zastoupení po
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měrné k většímu počtu svého obyvatelstva. Především však zvítězil
v ní požadavek silnějšího soustředění. Státní souverennita bvla pře
nešena na veškeren národ americký, takže jednotlivé státy staly se
pouze částěmi státu spolkocého čili unic; při tom zachovaly však své
ústavy a naprostou samostatnost ve všech otázkách, které nebyly
přiděleny výslovně moci ústřední. Ta převzala zastupování v cizině,
vypovídání války a uzavírání miru, vojenství a námořnictví, min
covnictví, regulaci měr a váh, politiku obchodní, celnictví a poštov
nictví. K vykonávání svých povinností nabyla práva žádati daní.
Moc ústřední byla rozdělena na tři od sebe neodvislé odbory: zá
konodárný, výkonný asoudní.

Společné zákonodárství připadlo kongressu, který se skládal
z komory repraesentantů a ze senátu. První sbor volenbyl od
veškerého obyvatelstva unie tak, aby na30. tisíc duší připadal
jeden poslanec, při čemž však pět černochů platilo jen za tři
duše. Do senátu každý stát, bez rozdílů své velikosti, vy
silalilal dvazástupce. V čelo moci výkonné postaven byl praesident,
volený na čtyři léta nepřímou volbou od celého obyvatelstva ; praesi
dent dostal právo ustanovovati úřednictvo ústřední, velení nad moci
vojenskou, repraesentaci státu proti cizině. Spojení mezi mocí zá
konodárnou a výkonnou bylo obmezeno na míru nejmenší : praesident
měl právo odepříti novému zákonu schválení a žádati, aby se proň
aspoň dvoutřetinová většina prohlásila, senát schvaloval nejvyšší
úředníky praesidentem jmenované, kteří však nesměli býti členy
kongressu, takže anglický způsob vlády parlamentární v Americe
byl vyloučen. Nejvyšší soudní dvůr, složený z doživotních členů, měl
bdíti nad zachováním ústavy, vykládati sporné otázky práva ve
řejného a rozhodovati ve sporech přesahujících působnost soudůjednotlivýchstátů.© Territoriálnísporymezijednotlivýmistáty
o území mezi horstvem alleghanským a řekou Mississipi byly urov
nány tím, že unie stala se pánem celého kraje, rozděleného na více
territorií, z nichž každé dostalo od ústřední vlády guvernéra a kdyz
dosáhlo počtu 50 tisíc duší, mohlo přistoupiti jako plnoprávný stát
k starším třinácti. Tak unie zachovala si možnost dalšího vzrůstu.
Nová ústava, odpovídající znamenitě poměrům americkým, byla
v průběhu roku 1788 od jednotlivých států přijata a vešla v život;
prvním praesidentem stal se Jiří Washington.



Anglie na sklonku 18. věku.

Ztráta amerických kolonií byla pouze zdánlivě těžkou ranou
pro Anglii; ve skutečnosti vzrostl obchod mezi Spojenými státy
a bývalou zemí mateřskou v době následující měrou neočekávanou,
a pomocí své hospodářské převahy Anglie brala z Nového světa
větší zisk nežli před tím. Námořní sebedůvěra britská vzrostla v ne
bezpečném zápase se spojenými sousedy, který zvláště pro Holland
sko skončil úplnou ztrátou dosavadního maritimního významu. Sou
časně vzrostlo anglické koloniální panství na jiných stranách.

Již v době války sedmileté generál východoindické kom
pagnie Robert Clive založil anglickou moc v Bengalsku vítězným
bojem proti tamnímu nabobovi a vymohl na velikém mogulovi
právo. vybírati v podrobeném kraji značnou daň od domorodců.
Veřejné mínění v Anglii, pobouřené zprávami o periodických
spoustách hladu a o bezohlednosti kompagnie v Indii, vymohlo, že
vrchní dozor nad kolonií svěřen byl generálnímu guvernérovi, po
tvrzenému králem.. První guvernér Warren Hastings rozšířil an
glické panství dále do vnitra země v poříčí Gangu a uhájil ho proti
útokům Francouzů 1 domácích knížat s nimi spojených. Zprávy
o nepořádcích jeho správy přiměly parlament anglický, že roku
1784 odhlasoval zákon, kterým státní radě dostalo se rozsáhlého
práva dozoru nad činností východoindické kompagnie, takže v době
následující vliv anglické vlády v indických záležitostech stále vzrů
stal a kompagnie byla obmezována na kommerciální činnost.

V jiném směru koloniální panství anglické rozšířilo se, když
roku 1768 slavný plavec James Cook za britský majetek prohlásil
Nový Zeeland a Australii, kde vznikla na sklonku I8. věku tresta
necká kolonie anglická. V moci koruny anglické zůstala také Ka
nada, která rozkvetla přistěhovalectvím četných loyalistů, ze Spo
jených států vypuzených, a odvoláním protikatolických zákonů,
překážejících shodě mezi anglickou vládou a francouzským živlem.

Koloniální expanse podporovala rozvoj obchodu, ještě více pů
sobil však v tomto směru ruch průmyslový, který v druhé polovici
18. století Anglii povznesl nad ostatní kraje evropské. Větší hustota
obyvatelstva, umožňující zvýšenou nabídku pracovní síly, dostatek
kapitálu a podnikavost zámožných kruhů tvořily řadu příznivých
podmínek k dosažení velikých výsledků národní práce, zvláště když
se k nim připojila řada technických vynálezů, které umožnily pro
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měnu manufaktur na továrny. Vakovými byly vynálezy tkalcov
ského člunku, vysoké pece tavící pomocí kamenného uhlí, nových
method ocelářských, strojů přástevních a tkacích, a jiné vynálezy,
které byly učiněny vesměs v Anglii v 18. věku a nalezly rychlé
rozšíření, ježto vedle vodních proudů k jejich pohonu vynálezem
Wattovým (1765) mohlo se užívati také parní síly.

Průmysl železářský a textilní počíná oživovati chudé dotud
kraje Anglie seeerní a sápadní, jsa podporován ložisky uhelnými a
vodními. Vznikala nová střediska jako Manchester, Leeds, Birming
ham, Sheffield, rychle rostoucí a předhánějicí starší města. Zvláště
bavlnářský průmysl nabyl netušeného významu a rostl nejrychleji.
když vzmáhající se obliba v lehčích bavlněných látkách, podporo
vaná rokokovým vkusem, zatlačovala sukno, dotud v oděvnictví
převládající.

Vedle industrialisace hospodářský život anglický vyzname
nával se také značným pokrokem zemědělství. V 18. věku vzrůst
velkostatků a mizení drobného majetku pokračovaly novými kom
massacemi vesnic, ale šlechta neobmezovala se již jen na chov ovci
ve velkém, nýbrž, užívajíc stoupající ceny obilí, počala prováděti
zemědělství ve vlastní režii. Vlivem pokrokových hospodářů, jako
byl spisovatel Arthur Young, rozvíjelo se na velkostatcích racionální
zemědělství, zavádějící na místo dosavadních osevů a úhorů složi
tější střídání obilin a pícnin, vznikala péče o zdokonalení plemen
koňských i skotu. Ve prospěch kapitalistického hospodaření velkostat
kářského byla také stavba četných kanálů, které utvořily hustou síť,
umožňující levný transport nákladů. Venkovský výrobce nebyl již
obmezován na místní trh a snadnější zásobování umožňovalo vzrůst
velikých měst uvnitř země.

Tyto pokroky daly Anglii na sklonku 18. věku takovou sílu
hospodářskou, že mohla bez nebezpečí odkládati ochranný pás
systému merkantilistického a přikloniti se k nauce o svobodné tržbě,
kterou právě počal literárně zastupovati Adam Smith. Vedoucím
politikem v době následující po ztrátě kolonií amerických stal se

William Pittmmladší,který,opíraje se o stranu toryův, dovedlob— -—————
noviti svornost mezikorunou a národem a uvedl otřesenéfinance
do pořádku. Pitt věnoval hospodářským©otázkám značnou péči, od
stranil snížením cel podloudnictví a povznesl Irsko žrušením zá
konů, které podvazovaly jeho průmyslový rozvoj a vývoz. Za
myšlené zastavení otrokářského obchodu rozbilo se sice o hlučný
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odpor liverpoolských obchodníků, za to podařilo se však Pittovi
v duchu nové svobody obchodní uzavřiti r. 1786 s Francií smlouvu,
nazvanou po hlavním jednateli smlouvou Edenovou, která znamenala
obrat v dosavadním hospodářském boji obou států. Francouzská
vláda, proniknutá myšlenkami fysiokratickými, za cenu snazšího
vývozu francouzských vín do Anglie, snižila cla na průmvslové
výrobky anglické. hlavně na zboží bavlněné a ocelové, na 8—12"/,
ceny, čímž britskému průmyslu nové pole, dotud prohibicemi uza
vřené, se otevřelo. Také v ostatních státech evropských anglické
zboží svou dokonalou jakosti vítězilo a nové továrny anglické nalé
zaly příležitost k rozšiřování své Činnosti.

K maritimní převaze družila se tak moc průmyslového kapita
lismu a národní sebevědomí britské vzrůstalo mocně, jsouc podpo
rováno svérázným písemnictvím, které nebylo jen majetkem vyš
šich tříd, nýbrž působilo na nejširší vrstvy divadlem a románem
měšťanským populárních spisovatelů Richardsona a Fieldinga, nebo
vzdělávacími spisy Daniele Defoe, spisovatele »Příběhů Robinso
nových«, majíc zároveň duchy světového významu, jako byl filosof
David Hume. Vzrůstající blahobyt vyšších vrstev podporoval rozvoj
zýtvarného umění, hlavně malířství, v němž stejně jako v obchod
ním panství Angličané se stávají nástupci Nizozemců. Na svých
obrazech a rytinách Hogarth (+ 1764) zobrazoval scény denního
života, proniknuté mravokárnou tendencí, vynikající umělci Rey
nolds (i 1792) a Gainsborough (+ 1788), portretovali vznešené
kruhy. Také nizozemské krajinářství nalezlo v Anglii nadané po
kračovatele.



ČÁST DEVÁTA.

Veliká revoluce francouzská
a císařství Napoleonovo.

Osvícenský absolutism po krátkém úspěchu vzbudil ve většině
evropských států silnou reakci a záhy bylo zjevným, že jeho zá
stupcům nezbude než uzavříti kompromiss s konservativní náladou
národů a s historickou tradici. Vývoj ten byl však přerušen výbu
chem veliké revoluce ve Francii, kde osvícenské myšlenky nepů
sobily s výše trůnu, nýbrž nalezly rozšíření v národě a vedly k úpl
nému rozvratu dosavadního systému státního 1 společenského. Revo
luce francouzská směřovala nejprve k uplatnění vzdělaného a zá
možného středního stavu ve státu a ke konstituční monarchii. Ne
obratnost panovníkova způsobila však, že se stupňovala a vedla k po
valení trůnu i k pohnuté vládě demokracie, která se pak snažila
s krajní důslednosti uskutečniti theorie osvícenské. Mohutnost a bez
ohlednost revolučního výbuchu vzbudila v celé Evropě úžas nad
netušenou sílou rozpoutaného lidu, ale zároveň odpor vládnoucích
kruhů proti svobodomyslným heslům a nepřátelství všech sousedů
proti Franců.

V krvavém zápase republika dosáhla sice proti spojeným
nepřátelům úspěchů, po jakých francouzští králové doby pře
dešlé marně toužili, ale v dlouhých válkách milifarism v ní nabyl
takové převahy, že vedl k vojenské despocii geniálního generála.
Zachovávaje v řádech společenských základní převraty, způsobené
revolucí, Napoleon obnovil v mnohém ohledu tradice bourbonské
monarchie, snaže se systémem spojeneckých států nabýti hegemonie
v Evropě a chystaje rozsáhlé podniky koloniální. Dosažení toho žá
dalo však krvavých válek kontinentálních a tříštilo se u samého cile
o vítězný odpor Anglie, která zachovala převahu na moři a nepo
Nový věk. 20
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kořila se před novým imperialismem francouzským. Pokus o zlo
mení anglického odporu prostředkem hospodářského boje celé Evro
pPYpod vedením francouzským dovedl Napoleona jen k novým kon
flhktům na pevnině a přivodil jeho pád, který znamenal zároveň
porážku francouzské převahy v Evropě a reakci proti dílu veliké
revoluce.

Krise absolutismu ve Francii,

Od dob Ludvíka XIV. Francie platila v Evropě za stát nejlépe
spravovaný, opravdu měla však naléhavou potřebu podobných
oprav, jaké osvícenský absolutism sousedním zemím zjednával. Král
francouzský vládl sice »z milosti boží« neobmezeně a stavovské zří
zení pozbylo ve Francii skoro všeho významu politického, ale ve spo
lečenském ohledu středověké řády, namnoze zachovávané, vázaly pa
novníkoyi ruce a tvořily vážnou překážku pokroku. Fyšší stavy,
šlechta a duchovenstvo, vládly větší částí půdy se značnými právy
feudálními, neplatily daně pozemkové a unikaly také pravidelným,
osobním dávkám prostředkem t. zv. dobrovolných darů a summár
ního se vykupování z povinnosti. Za to mnohé výnosné hodnosti
světské a vyšší beneficia duchovní byla vyhrazena šlechtě a také
skoro všechna důstojnická místa v armádě, úplně demoralisované
systémem dvorských protekci. Náklad na ohromný dvůr královský
zvyšován byl četnými pensemi, které král zadlužené šlechtě po
skytoval..

Oba vyšší stavy, počtem sotva 3%/, obyvatelstva, utrácely větší
část národního důchodu v stupňovaném přepychu, kdežto břemena
veřejná spočívala na ostatních třídách, zahrnovaných pod názvem
třetího stavu. V něm výjimečné postavení měla uzavřená kasta
právnických úředníků královských, která opírala se o koupené a dě
dičné důstojnosti úřední a Ipěla na svých výsadách stejně houžev
natě jako stavy vyšší. V městech úspěchy merkantilistické a panství
vkusu francouzského podporovaly vznik zámožné buržoaste průmy
slové a obchodní, která spolu s kruhem peněžníků, věřitelů státních
a nájemců daní, žila nákladně, ale tím tíže nesla povýšenost zadlu
žené šlechty nad sebou; také přílišná byrokratická reglementace
průmyslu a obchodu budila její nespokojenost, stejně jako státnímu
dozoru podrobené, přísné cechovnictví v řemesle duchu doby již

)
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nevvhovovalo. Vzrůstem vývozného průmyslu vznikal v městech
dělnický proičtariát, trpící nízkou mzdou, kterou systém merkantilistickývzájmuvývozuudržoval.© Samosprávamunicipálníbyla
úplně závisla na královských úřadech a nedostatek volnosti vzbu
zoval ve většině měst dusné ovzduší.

Hůře bylo ua genkocě. Stav selského lidu, tvořícího čtyři pětinyobyvatelstva,bylžalostný.© Většina,jsoucosobněsvobodna,
dávala šlechtě za užívání půdy vvsoké platy a konala roboty, podlé
hajíc zároveň feudálnímu soudnictví, výsadním právům panského
mlýna a jiným povinnostem, zvaným dbannality.K útisku panskému
pojil se tlak státní daně, církevní desátky, státní monopol solní a ne
přímé daně, zvyšované nesvědomitosti nájemců. V některých krajích
rolníkovi zbývala pouze pětina úrody k vlastní výživě, takže veškera
meliorace a dokonalejší hospodaření bylo vyloučeno naprostým ne
dostatkem kapitálu. Ze strachu před zvyšováním daní sedlák zů
stával v nečistotě a nevzhlednosti, stoje passivné mimo veškeren
vyšší život národní. Pouze občasné bouře místní a velmi rozšířené
podloudnictví upozorňovaly vyšší kruhy na bídu venkova, zvyšo
vanou merkantilistickými sákazy vývozu plodin a nerovnoměrným
rozdělováním přímých daní na jednotlivé kraje.

Francie nebyla ještě říši dokonale unifikovanou ; spletitá správa
provinciální byla složena ze stavovských a absolutistických orgánů,
celá třetina země stála mimo celní jednotu, kontingentovanou daň
přímou rozdělovaly v některých krajích stavovské sněmy provinci
alní, v ostatních intendanti, kteří repraesentovali moc královskou
v každém směru. Někteří z nich snažili se zlepšiti osud svých
okresů (generalit), ale počínali si při tom namnoze despoticky
a budili jen odpor konservativního venkova. Libovůle mocných
byla vůbec význačnou stránkou vládního systému. Král a ministři
vydávali zatýkací rozkazy (lettres de cachet) bez soudního vyšetřo
vání věci, ba prodávali je často velmožům,kteří chtěli jimi odstraniti
nepohodlné osoby cizí nebo členy vlastní rodiny. Občanstvo nebylo
jisto před zvůlí šlechty a před chikanami byrokracie, často korrupt
ní, žádný zákon nechránil osobních práv. Útrpné právo vládlo v trest
ním vyšetřování, protestantism byl ještě zločinem proti státu. Svo
bodu slova a tisku obmezovala všemocná censura, jejíž působení
bylo tím tiživější, že ztratilo důslednost a dovolovalo často totéž,
co zakazovalo v jiných případech. Hlasité nářky vyvolávala nedo
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statečná bezpečnost v některých částech země, kde roty brigantské
se rozmohlv.

Říši bylo třeba rázné ruky, aby zmírnila třídní rozdíly stavov
ské, provedla dokonaleji unifikaci krajů, a postavila úctu před zákonemnamístolibovůlemocných.| VláděLudgvíkaXV.chybělo
jasné vědomí této nutnosti; rozmařilý král neměl síly k velikému
dilu opravy a spokojoval se s udržením vládních tradic svého pra
děda. Pouze tíseň finanční nutila ho k některým krokům, které
mohly se státi podkladem opravy. Rostoucí deficit a dluh státní,
pohlcující veškery příjmy skoro o rok napřed, nutil ke zvýšení
daňového výnosu. Při nesnesitelném přetížení nižších vrstev mohla
sanace financí královských opříti se pouze o vyšší zdanění privilego
vaných tříd. Opravdu vyžadovala vláda nové osobní daně příjmové
od všech stavů, ale narazila na odpor parlamentů, především pa
řížského.

Nejvyšší soudní dvory zachovaly právo registrovati daňové
edikty královské, které teprve tím nabývaly zákonné platnosti.
V zájmu svých výsad parlament pařížský postavil se proti zdanění
tříd privilegovaných a spojil se s ostatními parlamenty v zemi; tím
vznikly dlouhé spory, ježto spojené parlamenty tvrdily, že proti
jejich společné vůli král nesmi zákon uskutečniti a vyžadovaly dozor
nad finanční správou státní i nad užitím daní. Naproti tomu vláda
královská stála na stanovisku naprostého absolutismu a nechtěla při
pustiti kontroly svého jednání. Parlamenty hájily sice hlavně jen
sobeckého zájmu menšiny národa, ale celá vzdělaná společnost po
stavila se na jejich stranu a podporovala je mravně v opposici proti
dvoru, nenáviděnému pro rozmařilost Ludvíka XV. a pro neúspěchy
v politice zahraničné, zaviněné systémem dvorské protekce. My
šlénky encyklopaedistů počaly rozněcovati všeobecný odpor proti
principu »božského práva«, na němž despotism vládní spočíval.

Po víceletých sporech s parlamenty, král, vedený novými mi
nistry a stojící před naprostou katastrofou finanční, zkrátil samo
volně věřitelům státním platy rentové, vynutil násilím nové daně
a rozpustil r. 1771 parlamenty vůbec. Hlavní řečníci opposice byli in
ternováni a na místě parlamentů zřízeny sové soudní dvory s menší
mocí. Tim byla opposice zlomena a absolutism měl otevřenu cestu
k rozsáhlejším opravám. Ludvík XV. spokojil se však se zvýšením
příjmů a nešel dále. Za to veřejná nenávist proti němu vzrostla pro
násilný převrat ještě více, jsouc v lidu rozdmychována pověstmi,
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že dvůr za doby neúrody provádí lichonuobilnou. Proto národ uvital
smrt královu s jásotem tim větším, že k vnukovi jeho. který na
stoupil na trůně, poutaly se nejlepší naděje.

Ludvík XWI. (1774—1792) bvl těžkopádný, málo vzdělaný
muž, jehož jedinou zálibou bvl hon a zámečnictví. Chtěl vládnouti
dobře a býti oblibeným u lidu, nepochopil však situace. Ustupuje
před všeobecnou nespokojenosti, obnovil zrušené parlamenty a za
tarasil si tak sám cestu k větším opravným novotám. Současně však
projevil snahu po rozhodné opravě státního hospodářství, povolav
za finančního ministra Turgota, vynikajícího muže strany reformní.
Turgot, ve spisech svých bvl přívržencem směru fysiokratického,
ukázal však zároveň, jako intendant v Limoges, schopnost k prak
tickým opracám. Přijav řízení financí, stížených schodkem 22 mil
honů, vyslovil pevnou vůli, že provede reformu celého státu s hora.
Proto neobmezil se na úspory v dvorském hospodářství a na zlep
šení finanční správy, nýbrž přešel záhy k pokusu o zlepšení hospo
dářského stavu tříd, dosavadním systémem nejvíce postižených.
Svoboda obilního obchodu a vývozu, prohlášená roku 1774, měla
pomoci zemědělcům, a Turot.uhájil jí i proti parlamentům a lido
vým bouřím, které nastaly v Paříži pověstmi, že svoboda vývozu
zavinila drahotu. Potom následovaly edikty, nahražující roboty sil
niční všeobecnou dávkou peněžitou, která měla stihnouti stejně pri
vilegované třídy, jako rolnictvo. Jiný zákon zrušil zřízení cechovní,
obmezující svobodu výroby průmyslové, censura a vydávání zatý
kacích rozkazů bylo upraveno. Solidární ručení vesničanů za daň
přímou bylo zrušeno a poddaustcí na doménách královských uvol
něno. Turgot chystal se ve volném postupu provésti široký program
reformní, směřující k spravedlivému rozdělení práv a povinnosti
ve státě; narážel však od počátku na vášnivý odpor parlamentů
a dvořanstva, rozhněvaného úsporami. Ludvík XVI. stál některou
dobu při něm a pomáhal mu osobní intervencí přemáhati odpor par
lamentů ; dvorské vlivy otřásly však vůli slabého krále a roku 1776
byl Turgot propuštěn. Ludvik XVI. ukázal, že nemá síly k veli
kému úkolu reformy výsad stavovských, a lid, nepochopující jádra
úmyslů "Turgotových, jásal nad jeho pádem.

K zazehnání tísně finanční, rozmnožené účastí Francie ve válce
o svobodu osad amerických, povolán byl za správce financí bohatý
bankéř Jakub Necker, ženevský protestant, který se těšil velikému
vlivu v peněžnickém světě. Necker neměl tvůrčích myšlének jako
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jeho předchůdce, ale dychtil po všeobecné popularitě, vynikaje při
tom poctivostí a upřímnou snahou po opravě. Především bylo nutno
opatřiti peníze, a užitím své úvěrní routiny Necker. sehnal
v pěti létech vládě půjčky ve výši skoro 450 millionů. Chtěje zlep
šiti úvěr státní, vydal r. 1781 první veřejný výkas financí, který
sice nikterak neodpovídal pravému stavu věcí a ohlašoval přebytek
místo skutečného deficitu, dosáhnuvšího již výše 1I4 millonů, ale
vzbudil značné vzrušení. Neboť státní hospodářství bylo dotud před
veřejností tajeno, a Francie teprve nyní poznala, jak velikou část
příjmů pohlcuje dvůr.

Necker dosáhl tím pověsti horlivého oprávce a byl provázen
všeobecnými sympatiemi, když ho ještě téhož roku odpor dvorských
kruhů proti úsporným návrhům přiměl k složení úřadu. Všeobecná
nevůle obrátila se tehdy hlavně proti králocdně.Habsburská princez
na byla vyhlašována za nepřítelkvní Francie a za ochránkyní všech
dvorských zlořádů. Ve skutečnosti vinou Marie Antoinetty bylo jen,
že nechápala vážnosti situace, a že se dávala do politických otázek
zaplétati špatným vlivem dvorské kotterie, které věnovala plnou
důvěru a jejíž členy protežovala u krále v rostoucí míře.

Také Ludvík XVI. zapomínal na prvotní reformní plány,
zvláště když nástupce Neckerův, ministr Calonne, prostředkem no
vých půjček štědře poskytoval dvoru prostředků k přepychu, tvrdě,
že jest nutno zachovati státní úvěr dvorským leskem. Vládnoucí
společnost zapomněla úplně na hrozící stíny budoucnosti a bavila
se idyllickými hrami pastýřskými, vzdávajíc při tom ostentativní
pochvalu veselohrám Beaumarchaisovým, tepajícím její vlastní chy
by, nebo blouzníc o ideách Rousseauových. Za mnoho millionů kou
pil si král lovecký zámek Rambouillet, královna St. Cloud, nesmy
slná nádhera dvorská dráždila pařížský lid stejně, jako neprozřetel
né chování královnino ve veřejnosti.

Než po pětiletém hospodářství také Calonne narazil na odpor
parlamentu proti novým půjčkám a boj ministra se strážci zájmu
privilegovaných tříd obnovil se v plné síle, když Calonne vyslovil
myšlénku nové všeobécné daně pozemkové. Ministr snažil se svému
plánu zjednati oporu tím, že roku 1787 pohnul krále ke svolání po
radní schůze »otáblů, sboru 140 zástupců stavovských, jmenovaných
králem, jemuž návrhy daňové reformy byly předloženy. Než tato
schůze, složená ze zástupců privilegovaných tříd, postavila se ne
přátelsky proti návrhu a neměla jiného výsledku, nežli, že zvýšila
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bezradnost vlády a způsobila pád Calonnův. Deficit státního hospo
dářství stal se všeobecně známým a vzbudil nevoli všech kruhů,
jichž účast na veřejných otázkách vzrostla, když vláda uskutečnila
jiný pokus opravný, totiž zřízení nových, samosprávných zastupi
telstev, k spravedlivějšímu rozdělování daní mezi obce a jednotlivce.

O zřízení takových občanských shromáždění obecních, okres
ních a provinciálních, složených ze stejného počtu zástupců třetího
stavu jako šlechty a duchovenstva dohromady a opatřených trva
lými výbory výkonnými, pokusili se již Turgot a Necker, ale teprve
nový ministr financí, biskup Brienne, jal se je zaváděti v celé zemi,
nepřestávaje hájiti požadavku spravedlivého zdanění vyšších stavů.
Parlament pařížský setrval však v odporu proti úmyslům vládním,
vzbuzoval proti novým zástupitelstvům v provinciích nedůvěru tvr
zením, že směřují jen ke zvýšení daní. Zároveň jal se odvolávati
proti výslovné vůli královské na zásadu, francouzským poměrům
dotud cizí, že pouze se svolením národa nové daně mohou býti vy
pisovány. Bylo to zjevné, že nejvyšší dvůr soudní chce státi se po
dobným kurátorem otřesené a finančně stísněné moci královské,
jako anglický parlament.

Mocným heslem odporu parlamentárního proti vládě stala
se žádost, aby král svolal k rozřešení sporů generální stavovské
shromáždění, kteréžto heslo v celé Francii nabylo hlučného
ohlasu. Brienne snažil se roku 1788 s užitím všech prostředků
vynutiti povolnost parlamentu k novým půjčkám a k zdanění
stavů privilegovaných, pokusil se zlomiti jeho rostoucí sebe
vědomí zatčením jednotlivých řečníků, a přenesením berních otázek
na nový dvůr finanční. Ale parlamenty odporovaly dále, dovolá
vajíce se osvícenských hesel přirozeného práva a osobní svobody
jednotlivce, v provinciích došlo k zjevným Douřím a stavové pro
vincie Dauphiné, shromáždivše se-bez svolení královského, vyzívali
ostatní kraje k odepření daní na tak-dlouho, pokud nedojde ke svo
lání generálních stavů říše a k reformě vládního systému. V kri
tické chvíli Ludvík XVI. ustoupil také tentokráte a zavázal se, že
shromáždí generální stavy říše v květnu roku 1789. Na místě diskre
ditovaného biskupa dal vedení financí a hlavní úlohu při vládě po
pulárnímu Neckerovi. Bylo zjevno, že v zápase s parlamenty koruna
podlehla, a že doba absolutismu se chýlí ku konci. O tom, co má
následovati, názorv byly však různé.



Konstituční monarchie ve Francii.

V Kruzich třid privilegovaných zavládla snaha, obmeziti moc
královskou podobně jako v Anglii prostředkem stavovského shro
mášdění, které by navazovalo na poměrv, jaké byly před vítězstvím
absolutismu a nebylo provázeno převratem společenským. Podle
vzoru posledního takového shromáždění, konaného roku 1614,
měly býti generální stavy sněmem říše, rozděleným na 3 samostatné
kurie, duchovenstva, šlechty a třetího stavu, z nichž každá o sobě
přednášela své žádosti králi a povolovala daně; proti hlasu třetího
stavu stály pak rovnocenně dva hlasy privilegovaných tříd. Než
většina vzdělané buržoasic nesouhlasila s tímto pojimáním situace.
Vliv encyklopaedické literatury otřásl vážností historické tradice a
rozšířil přání, aby regenerace Francie byla provedena na základě
svobodomyslné úvahy rozumové, bez ohledu na staré zvyklosti.
Vzrostlé sebevědomí třetího stavu v městech žádalo větší míru sou

činnosti v politickém životě a vliv demokratických hesel, zvitěziv
ších v boji o svobodu osad severoamerických, sesiloval tento proud.

V brožurách, rozšiřovaných po celé zemi, zástupcové třetího
stavu žádali na místě stavovského sněmu o třech kuriích jednotné
shromáždění národní, kde by třetí stav, zahrnující 07 proc. národa,
rozhodoval. Požadavek ten šiřil se rychle, parlamenty, které se vy
slovily pro zachování historických zvyků, ztratily dosavadní popu
laritu. Vlivem Neckerovým král odhodlal se k značným ústupkům.
Na sklonku roku 1788 bylo prohlášeno vládou, že generální stavy
mají se státi trvalým, periodicky shromažďovaným sněmem říše, že
král jim dal právo zkoumati rozpočet státní; třetímu stavu mělo se
dostati stejného počtu zástupců jako oběma privilegovaným skupi
nám dohromady. Pouze o to, zda shromáždění bude jednotným, nebo
zda zůstanou oddělené kurie, rozhodnuto nebylo.

V optimistickém nadšení všechny tři stavy konaly volby a udě
lovaly svým zástupcům obšírnésoupisy opravných návrhů (cahiers)
Třetí stav volil nejprve ve shromážděních volitele, kteří pak, se
šedše se k formulaci společných návrhů, jmenovali své repraesen
tanty do generálních stavů. Většina těchto zvolených členů byla ze
zzdělaného měšťanstva, které i na venkově rozhodovalo při volbách
a při sestavování stížných sešitů. Nálada volební jevila všeobecnou
touhu po konstituční monarchii a po právní unifikaci říše, ale uká
zala zároveň hluboký odpor, který ujařmený venkov jevil proti feu
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dálním řádům. Ke králi široké kruhy národa obracely se však s
plnou důvěrou a sympatií. Opirajíc se o ně, koruna mohla čeliti
tridám privilegovaným a zachovati vedoucí úlohu ve státě. Toho
Ludvík XVI. však nepochopil a jsa zastrašen silou lidového hnutí,
sblížil se raději s privilegovanými stavy, hodlaje zachovati dosa
vadní způsob vlády. Na počátku května 1789, kdvž vital dvanácte
set zástupců své říše v slavnostním sezení ve Versailles, vyzval
je pouze, aby vzali v úvahu sanaci královských financí, a pro
hlásil, že hodlá zachovati základy neobmezené monarchie. Jednání
každého stavu, počinající verifikací poslaneckých plnomocí, mělo
se diti odděleně v rozličných místnostech.

Královské rozhodnutí přineslo zástupcům třetího stavu neoče
kávané zklamání, a většina jich odepřela se podrobiti. setrvávajíc
na požadavku společného jednání tří stavů a hlasování podle hlav,
které jediné dávalo třetímu stavu náležitý význam. Skoro po čtvřicet
dnů třetí stav jednal o to s duchovenstvem a šlechtou bez výsledku;
pouze několik nižších duchovních přešlo na jeho stranu. Přes to od
hodlali se repraesentanti třetího stavu k rozhodnému krokuž Dne 17.
června prohlásili se za národní shromášdění (assemblée natíonale),
kterému přísluší výhradně právo povolovati berně a vypracovati
v dohodě s králem novou ústavu. Současně zvolili své předsed
nictvo a jednotlivé výborv. Když dvůr chtěl odepřením místností
přerušiti poradu jejich, prohlásili s nadšenou přísahou společnou,
že se nerozejdou ani na králův rozkaz, dokud nevypracují říši
ústavy, založené na suverennitě národa. Pokus králův, zastrašiti je
v novém slavném shromáždění společném, roztříštil se o rozhodnou
neústupnost vedoucích poslanců, mezi nimiž vynikal především na
daný hrabě Gabriel Mirabeau, syn známého fysiokrata a sám spi
sovatel státovědecký nevšedního významu, jehož soukromé poměry
odcizily šlechtě a uvedly v náruč třetímu stavu. Na jeho podnět
zástupcové buržoasie odhlasovali nedotknutelnost poslaneckou, a
Ludvík XVI. ustoupil také tentokráte, přivoliv 27. června. aby
všechny stavy spojily se v jednotné shromáždění národní, nazvané
později shromážděním ústavodárným (constituante).

Buržoasie zvítězila. Národní shromáždění zřídilo vedle výboru
pro otázky finanční, výbor pro vypracování návrhů ústavních,
v němž od počátku převládala snaha, vybudovati novou Francii na
základech svobodomyslných a úplně odchylných od dosavadních
řádů. Než kapitulace koruny byla jen dočasná ; vliv dvorské strany
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konservativní, vedené bratrem královým, hrabětem z Artois, pů
sobil na Ludvíka XVI. mocně, žádaje, aby opřel se chystanému
zmenšení své moci a ušitím vojska zlomil odvážlivost třetího stavu.
Vítězství této strany dvorské nad kolisavým králem stalo se zjev
ným, když na počátku července Necker byl propuštěn a spolehlivé
pluky, složené hlavně z cizinců, byly soustředěny do Versailles. Zá

stupcové národa byli bezmocní proti chystané reakci a mohli se
ohraditi proti ni pouze řečnickými protesty. V kritické chvíli změnil
však poměrv nový činitel, město Pařiž.

Hlavní město říše, čítající následkem rychlého rozvoje fran
couzského průmyslu přes půl millionu obyvatelův, mnoho dělnictva
a živlů chudých, nebylo již přes sto let residencí královskou. Dvůr
vyhýbal se Paříži a jevil zřejmou nedůvěru k obyvatelstvu, které při
veřejných příležitostech dávalo ve větších nebo menších demonstra
cích průchod své nespokojenosti se stoupající drahotou potravin
1 s vládní libovůli, a bylo hlavně proti královně nepřátelsky zaujato.
Vítězství třetího stavu v národním shromáždění vzrušilo značně

mysli Pařížanů, a z massy velkoměstské počaly vynikati jednotlivé
osobnosti, klonicí se k radikalisimu a žádající úplný převrat společen
ských řádů bouřlivějším způsobem, nežli většina repraesentatntů zá
možné buržoasie. Bratranec králův, vévoda Filip Orleanský, ctižá
dostivec znepřátelený se dvorem, poskytoval jim v zahradě svého
paláce (Palais Royal), oživené četnými kavárnami a sloužící obe
censtvu pařižskému jako veřejný sad. příležitost k demagogickému
působení a k bouřlivým deklamacim. Zprávy o reakci, chystané dvo
rem proti národnímu shromáždění, vzbudily v Paříži značné kva
šení, které I3. července vzrostlo v revoluci.

Lid, pobouřený zvláště mladým publicistou Camillem Des
moulinsem a jinými agitátory, zmocnil se zbraní ve skladištích a
v invalidovně a udeřil následujícího dne na pařížskou tvrz Bastillu,
státní vězení, které bylo takřka symbolem dosavadního režimu. Gar
dové pluky v městě rozložené sympatisovaly s lidem a nezakročily
proti němu, slabá posádka Bastilly donucena vzdáti se a byla pak
částečně lidem pobita. Rovněž zavražděn v lidové bouři starosta
města (prévot des marchands) a zdálo se, že vzbouření nižších tříd
vyžádá si ještě jiných obětí. Ale klidnější sněšťanstvo učinilo bouři
přitrž. Volební výbor, složený ze zástupců okresů městských, zvole
ných nedávno k volbě repraesentatntů třetího stavu za Paříz, převzal
do svých rukou sprářu městskou v čele s předsedou národního shro
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máždění, přírodopiscem Baillym, a organisoval národní gardu ob
čanskou. Jejím velitelemstal se člen národního shromáždění, markýz
La Fayctte, který účastenstvím v bojích amerických osad nabyl zna
losti vojenských a snažil se přenésti zásady americké revoluce do
Francie.

Vzbouření pařížské zlomilo odvahu Ludvika XVI. k reakci.
Ujistiv národní shromáždění svou ochotou k pokračování v ústav
ném dile a přijav opět Neckera za vedoucího ministra, smířil se
osobní návštěvou na radnici pařížské s hlavním městem a přijal jako
symbol nového řádu frikoloru, vzniklou sloučením barev města
s bílou barvou bourbonskou ; Artois a jiní dvořané uprchli do cizinv.
Zatím však revoluce pařížská vzbudila v celé zemohlas. V městech
vznikaly národní gardy, a volební výbory ujímaly se municipální
správy, na venkově lid, rozrušený nezvyklým ruchem veřejným
a naplněný strachem před neznámým nebezpečím, probudil se z dosa
vadní passivnosti a jal se odpirati feudální dávky, ničil panské dvorce
a spaloval robotní rejstříky. Mohutná vlna osvobození a samosprávy
šla celou zemí a smetla rázem feudální řády. Národnímu shrommáž
dění nezbylo, nežli změné této dáti formu zákona. V pohnuté, noční
schůzi 4. srpna bylo přijato zrušení šlechtických privilegií a feudál
ních práv, přijata rovnost občanská. Zástupcové duchovenstva vzdali
se desátků, zástupcové měst a provincií lokálních výsad, a za vše
obecného nadšení shromáždění prohlásilo, že na troskách starého re
žimu zbuduje novou, svobodnou a jednotnou Francu.

Podle přání většiny. vedené filosofickými postuláty, měl po
čatek býti učiněn prohlášením hlavních zásad ústavních. S užitím
článků, které kdysi vzbouřené osady americké prohlásily proti pan
ství anglickému, sestaven byl slavnostně souhrn přirozených práv
lidských a občanských, tvořící jakousi theoretickou úvahu před
skutečnou ústavou, s jejiž vypracováním ihned bylo počato. Nikdo
nevzpomněl tehdy ještě na odstranění snonarchie dědičné, která
platila za jedinou záruku národní jednoty, mezi poslanci jevily
se však záhy dva směry. Jeden přál si zachovati koruně moc sku
tečnou a důstojnost, odpovídající národní tradici francouzské. Přede
vším mělo králi zůstati právo naprostého vela proti zákonům, od
hlasovaným zástupci národa. Proti tomu většina snažila se stlačiti
hodnost královskou na pouhou repraesentaci říše, jsouc hotova dáti
veškeru moc zákonodárnou sněmovně a panovníkovi jen právo
veta, odročujícího usnesení na krátkou dobu. Směr ten zvítězil a zá
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roveň zásada, že armáda nemá podléhati králi, nýbrž národu; její
dislokace v době míru stala se hned věcí samosprávného určení obcí.
Tim národní shromáždění chtělo odejmouti koruně možnost reakce
a demokratický proud rozšířil se v zápětí také u většiny pluků, ne
spokojených se šlechtickým důstojnictvem.

Ale proti tomuto zlehčení panovnické moci zvítězil na dvoře
opět směr, který radil k rázné obraně. Král zdráhal se potvrditi
posledních usnesení shromáždění ústavodárného a prostředkem mu
nicipality versaillské povolal k sobě některé pluky pohraničné, ještěnedotknutéduchemrevoluce.| Napjetímezidvorem1sněmovnou
vzrostlo a roznesla se pověst, že v paláci bylo šlapáno po trikoloře.
Následkem toho vření v hlavním městě obnovilo se opět tím rychleji,
že stoupající drahota potravin byla od demagogů prohlašována za
dilo dvora, k pokoření lidu uchystané. Pátého října shluklá luza,
vedená rozvášněnými ženami z tržnic, srotila se a táhla z Paříže
do Versailles, aby předložila králi demonstrativní petici. Velitelstvo
národní gardy, roztrpčené proti dvoru, nezabránilo tomu a přitáhlo
do Versailles teprve, když se lid vedral násilím do paláce a vynutil
st fumultuarní audtenci u krále. Vůdcové národního shromáždění

užili postrachu dvora k tomu, že vymohli na králi schválení základů
ústavy a přiměli dvůr, že v průvodujásající luzy přestěhoval se
do Paříže. Odchod z Versailles znamenal zjevné upuštění od veške
rých plánů reakce, dvůr pozbyl dosavadní volnosti a byl obklopen
hlučným živlem hlavního města. Také národní shromášdění odebralo
se do Paříže a pokračovalo v projednávání nové ústavy, jejiž hlavní
rysy na sklonku roku 1789 byly již zjevny, a která v průběhu roku
1790 po částech byla uváděna v život, zatím co jiné podrobnosti se
ještě projednávaly.

V národním shromáždění nebylo pevně organisovaných stran,
vznikl pouze zvyk, že přívrženci radikálnějšího postupu sedali po
levé, skupiny konservativnější po pravé straně. Za to tvořily se mimo
sněmovnu kroužky a malé skupiny podle různých názorů a směrů
poslanců, vznikaly četné listy politické a zakládány populární spo
lečnosti k poučení lidu o politických právech. Hlavním střediskem
stávaly se pak kluby, v nichž poslanci vcházeli ve styk se širšími
kruhy.

Největšího významu nabyl klub »Přátel konstituce«, který se
shromažďoval v bývalém klášteře jakobínů a podle něho byl na
zván. V klubu vládla nejprvé strana, zastupující rozhodnou ale klid
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noupráciústavní.| Radikálnědemokratičtínadšenci,jakomladý
advokát Robespicrre, byli ještě v menšině. Proginční kluby politické
vcházely ve spojení s pařížskou společností jakobínskou, která po
čalá tak prováděti značný vliv v celé zemi. Z ostatních četných poli
tických kroužků pařížských vynikal zvláště klub zvaný cordelierský,
kde převládal směr radikální, hlásaný Desmoulinsem, Dantonem,
tehdy agentem vévody Orleanského, a filosofem Condorcetem.
V témž směru působil demagogický a jizlivý žurnalista Marat,
jehož list »Ami du peuple« se těšil rostoucí přízní pařížskéholidu.
Vskutku však vliv těchto převratných živlů byl ještě malý. Nižší
třídy dávaly se sice strhovati k okamžitým demonstracím a výbu
chům, ale neměly ještě pochopení pro soustavnou politickou činnost.
Tak vedení zůstávalo tntelligenci stavů středních a ústava roku 1790
v život uvedená, sesilovala toto panství buržoasie, vylučujíc z aktivní
činnosti politické třídu nemajetnou t. zv. passtvních občanů a sle
vujíc značně z theorie, prohlášené v zásadách o lidských a občan
ských právech.

Nová ústava byla založena na přesném oddělení moci zákono
dárné od moci výkonné a soudní. Zákonodárná měla býti úplně sou
středěna v jednotném národním shromáždění zákonodárném, které
samostatně se ustavovalo na dobu dvou let prostředkem nepřímých
voleb. Pouze ten, kdo platil určitou část daně přímé, mohl voliti, od
kandidátů samých žádán byl census ještě vyšší. a přívrženci směru
radikálně-demokratického marně se bránili proti těmto obmezením.
Králi, zbavenému veškeré iniciativy v zákonodárství a práva roz
hodovati o míru a o válce, bylo přiznáno pouze veto suspensigní,
které mohlo jen na 4 roky zadržeti účinnost zákonů sněmem odhla
sovaných. Dědičný panovník měl vydržovati dvůr podle anglického
vzoru civilní listinou 25 millionů a jmenoval samostatně své mii
nistry, kteří však nesměli býti členy shromáždění zákonodárného
a neměli v něm slova. Opravdu ústřední moc výkonná byla úplně
bezvýznamna, neboť ve správě provinciální zavládla úplná decen
tralisace a samostráva.

Na místo složitého rozdělení staršího, Francie rozpadala se na
83 departementů, tyto na distrikty a konečně na jednotlivé obce.
Aktivní občané volili si rady obecní, distriktní a departementální,
které prostředkem mairů a trvalých výborů převzaly veškeru správu
politickou, finanční i policejní. Místní královská byrokracie zmizela,
ministerstva neměla vlivu na volbu a na jednání lokálních orgánů a
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směla je pouze z určitých důvodů sesazovati. Volební systém za
vládl nejen v gardě národní, vyhražené aktivním občanům, nýbrž
také ve gojsku, kde král jmenoval pouze část důstojnictva, kdežto
ostatni postupovali podle pořadu. a volbou soudruhů. Tak bvlo voj
sko proniknuto duchem nové ústavy a odcizilo se koruně velmi
rychle, zvláště když většina důstojníků šlechtických pluky opustila.
Také soudnictcí bylo odevzdáno voleným porotám a soudcům, dě
dičnost a koupě soudních úřadů, jakož i veškeré parlamenty byly
zrušeny ; jednotnosti judikatury mělo býti dosaženo nejvyšším sou
dem kassačním a shromáždění ústavodárné slibovalo vypracovati
jednotný zákonník pro celou říši. V bernictví nový režim odstranil
všechny daně nepřímé, vnitřní cla a nenáviděný monopol solní. Státní
hospodářství mělo býti založeno na přímé kontribucí pozemkové,
na daních výdělkových i osobních. Rovnost občanů v berním ohledu
byla zásadně prohlášena a rozhodování o státním hospodářství zů
stalo v rukou zákonodárného shromáždění, povolujícího rozpočet.

K zažehnání hrozícího bankrotu státního vypsána nejprvé vla
stenecká daň jedné čtvrtiny příjmů každého občana, její vybírání
ukázalo se však nemožným a proto národní shromáždění sáhlo na
statky duchovenstva, jejichž cena dosahovala výše 4 milliard. Ve
škero jmění církevní bylo prohlášeno za statek národní, stát naproti
tomu se zavázal, že bude platiti duchovní, vydržovati chrámya lidu
milné ústavy. K rychlému zpeněžení nového jmění národního, které
měly obce provésti, vydala státní pokladna t. zv. assignaty, poukázky
zůročitelné 3*/;, jeden kus po Io tisících franků. Kdo kupoval dů
chovní statky, mohl jimi platiti. V průběhu roku 1700 bylo assignátů
již skoro za 2 milliardy vydáno, jejich zúročitelnost zrušena, a pou
kázky, vydávané také na menší obnosy, proměnily se rychle v papí
rové peníze s nuceným oběhem, jejichž kurs přílišným rozmnožo
váním rychle počal klesati.

Nová ústava v hlavních rysech byla v polovici roku 1790 skon
čena a částečně zavedena. Zdálo se, že revoluce jest ukončena a
v okázalém způsobu slaveno bylo I4. července na poli Martově od
deputací národních gard a pluků řadových z celé země vyslaných
sbratření všech Francouzů pod novým řádem (slavnost federace).
Také chování královo slibovalo klidný vývoj věcí. Ludvík XVI. po
příchodu do Paříže podrobil se s resignací změněnému postavení
a schválil slavnostně základy nového pořádku. Lid prokazoval mu
bývalou úctu a vítal ho nadšeně, monarchická tradice nebyla otře
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sena a zdálo se, že s králem také veškeré privilegované třídy novým
rádům se klidně podrobí. Náboženská otázka zmařila však tyto
naděje.

Většina národního shromáždění, naplněná osvicenským deis
mem, snažila se také náboženství úplně podrobiti novým hlediskům.
Nejprvé zrušila kláštery a řeholní sliby, pak rozhodla se, že odpoutá
světské duchovcnstco naprosto od závislosti na Římu a že učiní je
sborem státních úředníků. V červenci roku 1790 byly odhlasovány
zákonv o novém, občanském zřízení církevním. Biskupové a faráři
měli býti voleni od departementů aobcí, měli si vzájemně udělovati
svěcení bez potvrzení papežského. Bylo to dokonalé provedení oscí
censké politiky církeení. Král horlivě oddaný katolickým názorům,
po tuhém boji duševním a jen ze strachu před novými bouřemi, po
tvrdil sice zákon, ale se zřejmým odporem, který se zvýšil, když
většina biskupů a papež nový řád zatratili a národní shromáždění
počalo sesazovati duchovní, kteří nechtěli složiti přísahu občanskou.
Tehdy došlo v provinciích k prvním bouřím mezi přívrženci novot
a víře oddanými venkovany, duchovenstvo nepřisežné jalo se po
vzbuzovati odpor proti nové ústavě a část šlechty, uražená součas
ným odstraněním titulů, řádů a livrejí, stisněná ztrátou feudálních
příjmů, následovala do ciziny za princi z královského domu, dovo
lávajíc se intervence mocností proti revoluci. Mezi dvěma tábory ná
roda vznikla tak nepřeklenutelná propast a král přidal se na stranu
nepřátel ústavy, podléhaje stále více myšlence, aby se vybavil z od
vislosti na zástupcích národa, kteří uráželi jeho náboženský cit.

Rádcem stal se mu tehdy nadaný hrabě Mirabeau, stihaný ne
přízní většiny shromáždění, jež uchvacoval svou výmluvností ale
odstrašoval svou ctižádosti a energii. Mirabeau, přesvědčený o tom,
že přílišné seslabení moci královské povede ke katastrofě, radil
králi, aby demonstrativně opustil Paříž a odvolal se proti vládnoucí
buržoasii k národu se žádostí o lepší vymezení korunních práv. Leč
Ludvík XVI. neměl k tomu odhodlanosti a když Mirabeau zemřel
náhle na počátku roku 1791, královna, podporována dvorem, pře
svědčila manžela, že spása leží jen v tajném útčku do pohraničné
pevnosti a v pomoci cizích mocnosti. Na základě tajné úmluvy s ge
nerálem velícím v Metách, v červnu roku 1791 Ludvík XVI. s ro
dinou v noci opustil Pařiž, zanechávaje dopis, v němž odsuzoval
ústavu. Než útěk se nezdařil. Král ve Warennes zadržen, potupně
přiveden zpět do hlavního města, provisorně zbaven moci vládní
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a hlidán v Tuileriich, dokud shromáždění ústavodárné nerozhodlo
o jeho osudu.

Tehdy poprvé ozvala se v Paříži v širších vrstvách hesla re
publikánská, která do té doby pouze u některých spisovatelů poli
tických byla předmětem theoretické úvahy, ale do lidu nevnikla.
Přivrženci radikální demokracie z klubu cordelierů a malá část
jakobínů, žádající marně odstranění censu volebního a rozhněvaná
také tím, že většina národního shromáždění nedávno odhlasovalá
zákon, zakazující sdružování dělnictva, žádali definitivní sesasení
královo a uchystali velikou, lidovou demonstraci na poli Martově.
Ale vládnoucí strana měšťanská vyslala proti lidu národní gardu,
jež užila střelné zbraně a rozehnala zástupy se značným krveprolitím.
Tato první vážná srážka občanská měla za následek krisi v klubu
jakobínském. Pouze malá část členů, k radikalismu nakloněná, zů
stala v klubu pod vedením Robespierrovým a snažila se zachovati
venkovské odnože. Ostatní většina opustila klub a založila nové
sdružení konServativnějšího rázu, zvané klubem feuilantů. Tato
mírnější strana, opírající se o buržoasii, měla v shromáždění ústavo
dárném převahu a vlivem jejím byl Ludvík XVI. na trůnu pone
chán, když zavázal se snova přísahou, že zachová ústavu. V září
téhož roku sněm ústavodárný se rozešel, jsa přesvědčen, že dokonal
svou úlohu a ze klidný vývoj další jest zaručen. Na jeho místo na
stoupilo nové shromáždění zákonodárné, složené ze 745 poslanců.
většinou nováčků v politice; neboť zvláštní zákon zakazoval, aby
členové ústavodárného sněmu byli voleni do nového shromáždění.

Pád království a počátek republiky.

Pravici a střed nového shromáždění tvořili přívrženci mon
archie, především členové klubu feuillantů. Levice, králi a panství
měšťanské třídy nepříznivá, měla menšinu a dělila se na dvojí frakci.
Kolem obratných řečníků Brissota a Vergniauda vznikla skupina na
zvaná později girondisty a zastupující v pařížském ovzduší hlavně
radikální živly provinciální. Vliv mezi nimi měla duchaplná a cti
žádostivá paní Rolandová, v jejíž salonech již před tím se ozývaly
myšlenky republikánské jako ozvuk literárního nadšení pro antickou
svobodu. Naproti tomu pařížská demokracie byla zastoupena členy
reorganisovaného klubu jakobínů a jinými radikály, kteří zaujíma
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jice nejvyšší lavice na levé straně, byli nazváni »horou« (montagne).
Tato strana nabyla na sklonku roku 1791 v Paříži vrchu v munici
palitě a působila stále účinněji na třídy nižší, zvané proto »sanscu
lottes«, že nenosily krátkých kalhotek (culotte), nýbrž dělnické pantalonv.© Vzrůstajícímu| radikalismu| dostávalosevýrazuzev
ního zaváděním symbolů, jako byly červené čapky frygické a stromy
svobody. Paruky počaly mizeti, byla nápodobena klassická jedno
duchost, zaváděno tykání a název »občanů«.

Radikální menšina nabyla v zákonodárném shromáždění roz
hodujícího vlivu svou větší iniciativou, jsouc podporována souhla
sem galerie a zjevnou nedůvěrou lidu ke králi, zvyšovanou chová
nim dvora v otázce nepřísežných kněží a emigrace. Nepokoje, vzbu
zené nepřísežným kněžstvem ve Vendée a jiných krajích venkov
ských, způsobily, že národní shromáždění vydalo zostřené zákony
proti nim, hrozíc neklidnému duchovenstvu i deportaci. Král ohlásil
však své veto proti tomu. Emigrovaná šlechta kupila se stále více
u dvorů s Francií nejblíže sousedicích a hlavně ve státech porýn
ských, jejichž knížata protestovala ostře proti zrušení feudálních
řádů na svých državách v Elsassku. Podporou duchovních knížat
emigrace, vedená královskými princi a popírající zákonnitost vlády
francouzské, sbírala vojsko a snažila se získati evropské mocnosti
pro ozbrojenou intervencí ve Francii. Shromáždění zákonodárné
odhlasovalo tehdy hrozivé dekrety proti emigrantům, král však za
stavil jejich platnost vetem, ač vyzýval současně své bratry k ná
vratu do vlasti. Když ministerstvo francouzské vystoupilo výhrůžně
proti kurfirstovw trevírskému, na jehož území emigranti v Koblenci
měli hlavní stan, vzal císař Leopold II. kurfirsta v ochranu a kon
flikt revoluce francouzské s ostatní Evropou zostřil.

Revoluce budila od počátku pozornost celé Evropy a obavy
absolutistických dvorů, než zároveň většina mocností byla ze sobe
ckých ohledů spokojena s vnitřním otřesením rozpínavé moci fran
couzské. Opatrný císař Leopold II., zabavený zcela urovnáváním
poměrů po Josefovi II., odmítal sice žádosti emigrace i své sestry
Marie Antoinetty o ozbrojené zakročení; ale sesílil vojenské po
sádky v Belgii, snaže se vejíti ve shodu s Pruskem o společný po
stup diplomatický. Zároveň radil Ludvíkovi XVI., aby udržoval své
postavení oporou o stranu mírnějších feuillantů proti jakobínům.
Než Ludvík XVI., znepřátelený úplně se svým postavením, skládal
již veškeru naději jen ve vojenskou pomoc cizích mocností a urychlil
Nový věk. 21
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krisi tím, že propustil ministerstvo feuillantské a přijal nové, slo
žené hlavně z girondistů. Nový ministr zahraničných záležitosti,
generál Dumouries, vyzval císaře drsným způsobem, aby ustal ve
zbrojení v Belgii a aby zabránil agitaci emigrantské v Německu.
Právě tehdy v březnu roku 1I792 zemřel Leopold II. a jeho
nástupce, mladý František II., nebyl ochoten k. ústupkům.
V dubnu národní shromáždění vyhlásilo mu tedy válku a zahájilo
ji úfokem na Belgii, sotva pacifikovanou, doufajíc v obnovení tam
ních nepokojů a v pomoc starého soupeřství mezi Rakouskem a
Pruskem. Obojí naděje však zklamala.

Francouzské vojsko řadové bylo duchem demokracie a emigrací
větší části důstojníků šlechtických desorganisováno. Prapory dobro
volnické, sestavené z mobilních oddílů národní gardy, neměly vý
cviku. Francouzské oddíly, které v dubnu vnikly do Belgie, byly ve
zmatku odraženy vojskem rakouským, Prusko setrvalo v dohodě
s císařem a počalo na Rýně koncentrovati silnou armádu k invasi
do Francie. Národní shromáždění a Paříž byly překvapeny náhlou
změnou situace a nedůvěra ke králi vzrostla.

Nedůvěra byla oprávněna. Ludvík XVI. a královna oče
kávali obnovení své moci od cizího vojska a stáli v tajném Spo
Jení se dvorem vídeňským i berlínským. Ze vzrůstající obavy před
vnitřním nebezpečím živlů protikonstitučních národní shromáždění
odhlasovalo vypuzení všech nepřísežných kněží a zřízení národního
vojenského tábora k ochraně Paříže, složeného z čet národní gardy
jednotlivých departementů. Král, jemuž současně byla odňata osobní
stráž, ohradil se proti těmto usnesením gelem. a propustil radikální
ministry. Tim pobouřil však ještě více nedůvěru lidu hlavního města
a 20. červnastrana jakobínů zorganisovala v Tuileriích hlučnou
a hrozivou demonstraci lidovou proti králi, která v celé Evropě
vzbudila dojem, že Ludvík XVI. jest vlastně zajatcem lůzy hlav
ního města. Opravdu protestovaly některé departementy proti zne
uctění hlavy státu a Lafayette, jako hlavní zástupce strany umír
něné, naléhal, aby osnovatelé bouře byli potrestáni. Ale převaha
přecházela zjevně na stranu radikálních živlů, které viděly v králi
zrádce a vnitřní nebezpečí.

Přes veto královské od počátku července shromažďovaly se z
provincií skupiny ozbrojené v Paříži a tvořil se tábor vojenský, se
silující odvahu pařížského lidu. Zvláště rozruch způsobil prapor
marseilleských dobrovolníků, který přinesl do Paříže novou píseň
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vlasteneckou, složenou od důstojníka Rougeta de Lisle, které zů
stalo jméno »písně marseilleských« i když stala se hymnou celé
revoluce. Koncentrace pruského vojska na Rýně způsobila, že ná
rodní shromáždění prohlásilo nebezpečí vlasti a jalo se sbírati nové
sbory dobrovolnické. Rozčilení hlavního města dosáhlo pak vrchole,
když 28. července došel manifest spojeného Pruska a Rakouska,
podepsaný velitelem pruským, vévodou z Brunšviku, který hrozil
Paříži zhoubou, ubliží-li se rodině králově.

To upevnilo v lidu oprávněné přesvědčení, že Ludvík XVI.
jest zrádcem společné věci a většina sekcí hlavního města počala
bouřlivě žádati jeho sesazení. Ježto zákonodárné shromáždění vá
halo, chystal se lid, pobuřovaný články Maratovými a demagogickou
působností Dantonovou1 jeho soudruhů, vynutiti pád králův násilím.
Skoro veřejně chystala se v hlavním městě lidová revolta, směřující
stejně proti králi, jako proti dosavadním řádům, dávajícím moc do
rukou zámožnější třídy. V noci na desátého srpna vůdcové vzpoury
svrhli správu municipální a postavili na jeji místo revoluční kom
munu; sebravše pak ozbrojené davy, jali se útočiti na Tuilerie.
V paláci vědělo se o chystaném útoku a král z počátku byl hotov
hájiti se zoufale pomocí Švýcarů a šlechtické družiny. V rozhodné
chvili vzdal se však té mvšlénky a uchýlil se s rodinou pod ochranu
zákonodárného sboru. Přes to lid z nedorozumění udeřil na palác
a v bitvě, která se mezi ním a Švýcary rozpoutala, padlo přes 5000
osob. Vítězná revoluční kommuna vynutila téhož dne na shromáž
dění zákonodárném, že suspendovalo krále, který byl přes protesty
strany mírnější uvězněn v Templu,

Moc ministerská byla svěřena provisorní radě výkonné, v čele
s Dantonem, a zároveň bylo zákonodárné shromáždění donuceno
vypsati volby do národního konventu, sboru, který měl provésti
revisi ústavy, nutnou suspensí krále a vítězstvím pařížské demo
kracie. Volby ty pak neměly díti se na základě censu, nýbrž vše
obecným právem volebním všech dospělých. Demokratický proud tak
zvítězil dokonale nad hlediskem buržoasie, rozdil aktivních a pas
sivních občanů byl smazán. Srpnový převratnalezl schválení skoro
v celé zemi, monarchické tradici mizely a generál Lafayette, jenž
chtěl vyvolati vojenskou vzpouru ve prospěch králův, musil
prchnouti do ciziny.

Než zatím vojsko spojenců překročilo východní hranice fran
couzské, zmocnilo se pohraničních pevností a oblehlo Verdun,

12*
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který tvořil klič k cestě do Paříže. Zpráva o neodvratném pádu pev
nosti vzbudila v hlavním městě hrozné rosčilení, zvýšené součas
ným nálezem tajných depeší, dokazujících, že dvůr v předešlé době
opravdu trval ve stálém spojení s nepřítelem. Obava před
zradou se strany přátel starých řádů zatemnila úplně mysl lidu.
rozněcovanou hlavně Maratem, který žádal smrt Švýcarů, zajatých
při boji v Tuileriich. a zajatého kněžstva nepřisežného. V prvních
dnech "měsíce září provisorní vláda nedovedla již vzdorovati tomuto
proudu a dopustila, že lidem povrašděno bylo několik set zajatců
a podezřelých: první hromadná justiční vrašda, jež poskvrnila re
voluci v očích celé Evropy a odvrátila od ní dosavadní sympatie
sousedních národů.

Zatím Verdun padl a pruské vojsko pokračovalo dále proti
Paříži. Ale bez rozhodnosti, neboť nenalézalo očekávané podpory
živlů protirevolučních v zemi a nemoci zdecimovaly pluky. První
ráznější odpor francouzských sborů u Valmy zastavil postup pruský
úplně. Mezi dvorem vídeňským a berlínským shoda nebyla pevná,
král pruský byl zaměstnán poměry polskými a proto ke konci října
odvolal své vojsko z Francie úplně. Současně také rakouské vojsko,
které z Belgie se pokusilo o útok na severní hranici francouzskou,
ustoupilo zpět.

Toto odvrácení hrozící invase povzneslo náladu v Paříži, kde
právě se scházel národní konvent. Vlivem organisace jakobinské
většina členů jeho byla rozhodně protimonarchického smýšlení, a
hned v prvním sezení 21. září 1792 bylo království zrušeno a bez
zvláštního prohlášení zahájena vláda republikánská. Konvent měl
dáti zemi novou ústavu, více shodnou s principem rovnosti nežli byla
ústava z roku 1790, ale se zachováním jednoty říše a soukromého
vlastnictví, takže myšlénky kommunistické, vyslovované některými
radikálními theoretiky, zásadně byly odmítnuty. Sebevědomí nové
republiky rostlo pak „rychle vojenskými úspěchy, získanými na
sklonku roku 1792. Generál Dumouriez, zvítěziv u Jemappes, opa
noval skoro celou Belgii, jiné vojsko vtrhlo do německéhoPorýn
ska, zmocnilo se Špýru, Mohuče a Frankfurtu, a národní konvent“
doufal, že pomocí německé strany revoluční, spojí tyto kraje trvale
s Francií. Republika stala se tak dědicem erpansivní politiky bour
bonské, směřující k »přirozené hramci« rýnské. Zároveň jiné sbory
francouzské provedly annexi Savojska a Nizzv, a republikáni fran
couzští byli naplnění přesvědčením, že revoluční hnutí zasáhne
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veškeré státv sousední a postaví Francii v čelo nové Evropy, se
třásajici pouta »tvranů«.

Tyto úspěchy dodaly konventu odvahu, zbaviti se krále, jehož
existence republice byla stálým nebezpečím a proti němuž, vyhlašo
vanému za zrádce vlasti, se jitřil celý národ. Na základě rozsudku
konventu Ludvík XVI. byl 21. ledna I793 popraven, přes to, že
značná část členů konventu s girondisty v čele zádala odročení po
pravy jeho z obavy, že zpráva o tom způsobí pohoršení u všech
evropských mocnosti.

Obava ta nebyla planá, neboť Anglie, Hoilandsko, Španěly
a rozličné státy italské a německé ohlásily republice válku a utvořily
s Rakouskem a Pruskem všeobecnou evropskou koalici proti hnutí,
které hrozilo základům monarchií. Poprava krále, podobně jako
předchozí vraždy v měsíci září, vzbudily v celé Evropě rozhořčení
proti revoluci francouzské. V Anglii, kde vláda toryů rozhodně po
tlačila nečetné živly, žádající demokratisaci ústavy, slavný publi
cista Burke vystoupil s »Uvahami«, odsuzujícími základy revoluce
francouzské.

Vystoupením evropské koalice, vítězný postup francouzských
vojsk proměnil se záhy v ústup. V březnu roku I793 Raku
šané porazili Francouze u Neeriwind a vytlačili je z Belgie; generál
Dumouriez zradil republiku a přešel k nepříteli, který v zápětí po
čal ohrožovati severní hranice Francie. Pruské zojsko postoupilo
na Rýně, dobylo Mohuče a hrozilo Lotrinsku i Elsassu. Španělský
sbor vnikl do Gaskoňska a námořní přesila anglická stala se proto
nebezpečnou, že vešla ve spojení se současným povstáním selským
v západních provinciích pobřežních. Konservativní venkované ve
Vendée, v kraji na dolní Loiře a v Bretoňsku vzbouřili se proti
vládě jakobínské a proti odvodu rekrutů k praporům republi
kánským, prohlásili se pro monarchii a vešli ve spojení s Anglii,
která vítala příležitost, umožňující ji seslabiti starého soupeře. Na
jaře roku 1793 republika francouzská podobala se veliké pevnosti
obležené se všech stran, ve které nad to vládne vzpoura.

Doba terroru a demokratické republiky.
V době svrchovaného nebezpečí bylo třeba soustřediti pevně

veškeru veřejnou moc k obraně republiky a užíti i mimořádných
prostředků. Úlohu tu převzal národní konvent, který neváhal pře
kročiti hranice pouhého sboru ústavodárného a ujal se ve všech
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směrech vlády samé. K tomu účelu přenesl rozhodující moc na svůj
výbor výkonný, zvaný »výborem veřejného blaha«, který stal se
opravdu všeobecným ministerstvem a dovedl strhnouti na sebe zne
náhla skoro veškeru vládu. Decentralisaci výkonné moci, způso
bené dosavadní samosprávou a ochromující finance i vojenství, měli
čeliti jednotliví členové konventu, vysílaní do departementů jako
mimořádní vládní komisaři a opírající se o organisaci populárních
družstev jakobinských. Tito zástupcové konventu zmocnili se hotové
diktatury v departementech a provedli nové, hromadné odvody. Po
dobní repraesentanti konventu, vyslaní k jednotlivým armádám,
bděli nad vedením války a přidržovali velitele bezohledně k povin
nosti. Všeobecná nedůvěra, vzbuzená zradou Dumouriezovou a
vzpourami venkova, vedla ke zřízení druhého výboru konventu,
kterýžto »výbor pro veřejnou bezpečnost« převzal vrchní řízení
policejní správy. Současně došlo ke zřízení výjimečného Soudu re
volučního, který měl krátkým řízením trestati zradu ohrožené vlasti.

Přední osobností v první polovici roku 1793 byl Danton, který
stoje v čele výboru pro veřejné blaho, ukázal značné schopnosti
státnické a snažil se v zájmu celku zachovati svornost stran. Než
snaha jeho neměla výsledku. V konventu, vedle množství nerozhod
ných, zvaného »Rovinou« nebo »Močálem«, stály velmi příkře proti

sobě dvě strany. Girondisté, opírající se o provincie, vystupovali
proti přílišnému vlivu Paříže v republice a žádali odstranění dema

gogie, prováděné Maratem a jinými živly podvratnými. Proti nim
moniagnardové: a„jakobíni opírali se především o Paříž,ovládali
správu (městskoua neváhali užíti proti straně protivné nátlaku lůzy.
Obviňujíce girondisty, že směřují k federalistickému roztříštění re
publiky, lidovou bouří v červnu I793 vynutili na konventu zatčení
devětadvaceti hlav strany girondistů. Zároveň dali odhlasovati novou
ústavu, založenou na přímém a všeobecném právu volebním a za
jišťující trvání směru demokratického.

Ústava byla plebiscitem většiny departementů potvrzena, ale
nevešla v život, neboť konvent zachoval dosavadní mimořádnou moc,
ježto rostoucí nebezpečí uvnitř i z venčí toho vyžadovalo. Nebez
peči vzrostlo totiž tím, že po zatčení girondistů, některé provincie
a města prohlásily se proti pařížské vládě a zvedly branný odpor.
V opposici té vynikaly na severu Caen, na východě Lyon, na jihu
Marseille a Toulon, kde strana rovalistů nabyla vrchu a povolala
na pomoc anglické loďstvo. Polovina země stanula v odboji proti
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diktatuře pařížské, a mladá girondistka Cordavová zavraždila úklad
ně hlavního inspiratora lůzovlády Marafa.

Než strana jakobinská užila tohoto nebezpečného odporu za dů
vod, aby zjevnýmferrorismem zjednala si ještě větší převahu v zemi
a násilím zajistila jednotu obrany národní. Marat byl uctíván ihned
jako mučedlník demokracie a Danton, který chtěl smířiti vnitřní
spory kompromissem, ztratil vliv. V nově zvoleném výboru pro
obecné blaho hlavní moc připadla Robespicrroci, neůprosnému dok
trináři, který s chladnou bezohledností byl hotov potlačiti všechen
odpor proti svému přesvědčení v potocích krve. Terrorismus byl
výslovně prohlášen za nutnost státní a nová vláda zakročila vojen
skou mocí proti girondistické opposici v provinciích. Normandie a
Marseille byly rychle pokořeny, Lvon bránil se zoutale, a pád jeho
provázen byl soustavným ničením města a hromadnými popravami
Podobně stalo se v Toulonu, který byl hájen anglickým loďstvem
a dobyt teprve, když vedení dělostřeleckého útoku převzal mladý
důstojník, Napoleon Bonaparte. Ve Vendée a Bretoňsku úsilím
republikánských generálů rozehnány hlavní sbory povstalců, ale
drobná válka potrvala dále přes to, že vyslanec konventu dal v Nan
tech na tisíce obviněných postřileti a utopiti.

Takovými ukrutnostmi straně jakobinské podařilo se v průběhu
podzimu roku 1793 pokořiti skoro celou Francii a zajistiti jednotu
moci veřejné v republice. Současně pokračovala také obrana země
proti četným nepřátelům zahraničním. Hlavním organisátorem jejím
stal se člen výboru vládnoucího, učenec Carnot. V srpnu 1793 pro
hlášena byla všeobecná branná povinnost občanstva a všechna zbraně
schopná mládež povolána k praporům. Veškeren průmysl obrácen
byl na výrobu zbraní a potřeb vojenských, rekvisicemi zjednáván
materiál a zásoby, prapory dobrovolníků »amalgamovány« se star
šimi pluky v jednotné brigády. Zástupcové konventu snažili se po
vznésti disciplinu a obětavost vojska, guillotina hrozila generálům,
kteří měli neúspěch, nový sbor důstojnický vznikal z řad mužstva
rychlým postupem schopných a odhodlaných živlů k nejvyšším
důstojnostem vojenským. Proti opatrnému manévrování odborných
vojsk nepřátelských, republikánští generálové počínali užívati nogé
taktiky, vrhajíce husté massy málo vycvičených nováčků na důle
žité místo bez ohledu na ztráty. Obrana země proti převaze nepřá
telské byla usnadněna okolností, že spojenci nebyli svorni. že ztrá
celi čas obléháním pevných míst pohraničných a neodhodlali se ku
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ráznému postupu na Paříž. Proto podařilo se francouzskému vojsku
na sklonku roku 1793 zadržeti na severu Angličany i Rakušany, od
raziti pruský postup v Lotrinsku a uhájiti Elsassu.

Zatím v Paříži samé však revoluční terrorism a nepokojné
ovzduší velikého města způsobily zjevy. které vtiskly celé revoluci
francouzské přišerný ráz. V září 1793 rozšířena byla zákonem proti
podezřelým moc rečolučního tribunálu, jehož jednání bylo zároveň
zjednodušeno tak, že obrana obžalovaných se namnoze stávala ne
možnou. Tvořením t. zv. amalgamů političtí provinilci byli spojo
váni se sprostými zločinci v společných obžalobách a odsuzováni,
aniž bv řízení bylo úplně provedeno. Rozčilené mínění veřejné tušilo
všude zradu a žádalo krev. V říjnu byla popravena královna a řada
poslanců girondistů, po nich mužové vyniknuvší na počátku re
voluce, jako Bailly a vévoda Orleánský, paní Rolandová a někteří
generálové, obvinění z nezdaru. Zaláře byly plny podezřelých, proti
nepřísežným kněžím prohlášeny nejpřísnější zákony, statky emigro
zané šlechty zabaveny. Lid zničil hroby královské a jeho nespoko
jenost vzrůstala hlavně drahotou a nedostatkem potravin v hlavním
městě. Marně. správa městská vydala závazné tarify cen, ustanovila
maximální spotřebu pro jednotlivce, a zřídila zvláštní armádu sans
culottů, která měla, vedle ochrany svobody, za účel, zajišťovati dovoz
potravin z provincií do Paříže. Hospodářská krise byla sesilována
znehodnocením peněz. Konvent marně snažil se zjednati si pro
středky vypisováním progressivních daní příjmových a nucených
půjček u bohatších tříd. Ani vydávání rent založeného státního
dluhu, které se staršími závazky státními byly konsolidovány ve
»velké knize veřejného dluhu«, nestačilo. Rozmnožení papírových
peněz zůstalo hlavním prostředkem finančním, nové milliardy assig
natů zaplavily Francii a jejich kurs počal klesati tak, že na sklonku
roku 1793 obnášel sotva 20 proc. nominální hodnoty.

Zmatek v městěbyl zvyšován vzájemnou nevraživostí jednotli
vých vůdců stran, kteří se slepou ctižádosti chtěli na sebe strhnouti
veřejnou moc. Ve výboru veřejného blaha hlavní moc měl Robes
pierre, vedle něho neodvisle zachovala se však frakce mírnějších, ve
dená Dantonem, žádající konec poprav, a terroristická strana corde
licrská, opírající se o městskou lůzu a armádu sansculottů, vedenou
Hebertem, který v časopise »Pěre Duchesne« přiváděl revoluční zá
sadydo nejzazší krajnosti. Hebert a jeho přívrženci provedli revo
luci také na poli náboženském, žádajíce dekrishanisaci Francie.



329

Nejprve došlo k sňatkům kněžstva, k odstranění kultu kato
lického a k zavření kostelů. Atheistický proud vyvrcholil v zavedení
slavnosti na poctu »Nejvyššího rozumu« v chrámě Notredamském.
Odstranění dosavadního kalendáře měla úplně odpoutati národ od
tradice křesťanské ; nový kalendář revoluční počínal letopočet dnem
22. záři 1702 a dělil rok na 12 měsíců po 30 dnech, nazvaných podle
přírodních zjevů; zbývajících 5 dní tvořilo samostatnou skupinu,
zvanou sansculottidy. Měsíc měl tři dekady, takže také rozdělení na
týdny zmizelo. Bylo to úplné přerušení svazků s minulostí i s ostatní
Evropou, které mělo odpovídati rozumové účelnosti, stejně jako
současné zavedení svstému metrického v mirách a váhách. Než vše
chny strany radikální nesouhlasily se zjevným atheismem.

Robespierre, přesvědčený deista ze školy Rousseauovy, žádal
ctění nejvyšší bytosti božské a, spojiv se s Dantonem, dosáhl v březnu
1794 zničení Heberta a jeho přívrženců, kteří revolučním soudem
byliodsouzeni Ksmrti. V zápětí však také mírnější strana Dantonova
padla se svým vůdcem terroru za obět a Robespierre strhnul na
počátku dubna veškeru moc na sebe, stav se takořka diktátorem
Francie. Slavnostně zavedl officiální kultus Nejvyšší bytosti, vy
stoupiv jako vrchní velekněz ve fantastickém průvodu a domníval
se, že dá Francii naprostou vládu republikánské ctnosti, jakou jeho
doktrinářský duch žádal. Aby odstranil všechny překázky, v cestu
se mu stavící, neváhal pokračovati v terroru a zvýšil ještě jeho
krvavost. Výjimečný zákon, odhlasovaný zastrašeným konventem
IO. června I794, rozšířil znova moc revolučního tribunálu a Aro
madné popravy dosáhly neslýchaného počtu. V padesáti dnech bylo
popraveno 1376 osob, více nežli za celý předchozí rok dohromady.

Hrůzovláda byla však tím méně na místě, ježto současně ne
bezpečí, hrozící republice a ospravedlňující poněkud výjimečnou
přísnost, bylo naprosto zažehnáno vojenskými úspěchy. Na jaře
roku I794 nepřítel odražený na celé čáře hranic ustupoval a generál
Jourdan, vniknuv do Belgiea zvítěziv slavně u Fleurusu, zabral celé
Brabantsko. Bylo přirozeno, že všeobecná nálada toužila po koncs
hrůzovlády a že Roberspierre, který toho nepochopil, padl. Na
sklonku července byl většinou konventu dán v obžalobu a popraven,
přes pokus pařížské správy o jeho záchranu.

Ostří terroru bylo tak zlomeno a záhy počaly jiné poměry.
Správa státu sice se nezměnila, ale kondent národní, vyprostivšt
se z vlivu výboru veřejného blaha a demokratické frakce pařížské,
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nabyl opět původní moci. Girondisté a umírnění vraceli se zase do
jcho středu a sámošná buršoasie, zatlačená do pozadí v době pře
dešlé, domohla se znova vedoucího postavení v republice. V Paříži
otvírají se znova salony, obnovuje se měšťanský luxus a móda, od
bývají se plesyt. zv. »obětí guillotiny«, a touha po požitku životním
a po zábavě hlásí se k svému právu. Kultus nejvyššího božství mizel
a katolicism vracel se rvchle, když konvent v září roku 1794 provedl
úplné odloučení náboženství od státu a prohlásil kultus za věc sou
kromého zájmu. Školstcí, jemuž v bouřlivé době nemohla býti vě
nována péče, počínalo se opět povznášeti, hlavně zřízením vvsokých
škol odborných. K podporování vědy byl zřízen »[ustitut«, učená
společnost s trojí sekcí; vzniklo první znusenm v Louvru a národní
archiv. Signálový telegraf spojil hranice říše s Paříží.

Buržoasie neváhala již útočiti zřejmě na demokratické hnuti;
sdružení bohatých mladiků, zvaných »zlatou mládeší«, rozbíjelo pa
mětní sošky Maratovy a rozehnalo klub jakobínský, který konven
ter byl zavřen a rozpuštěn. Lid pařížský byl donucen vydávati zbra
ně, poslední činnost revolučního tribunálu čelila proti vůdcům bý
valého terroru, pokusy demagogické strany o odpor byly rázně
potlačeny a město podrobeno výjimečné vládě. V provinciích na
mnoze reakce nabyla rázu velmi krvavého. Pronásledování jako
bínů v jihovýchodní Francii od přívrženců monarchie stalo se tak
prudkým, že se mluvilo o »bílém terroru«, narážkou na bílou barvu
královskou.

Strana royalistů počala doufat, že dosáhne obnovení monar
chie, slibujíc lidu, stísněnému drahotou, hospodářský blahobyt jako
cenu za protirevoluci. Ale rozvoji monarchického směru překážel
předně nedostatek důstojného nástupce trůnu. Mladý dauphin
Ludvík zemřel ve vězení v červnu 1795, a jeho strýc, vévoda Pro
vencský, na něhož přešla práva dědická, byl velmi neobliben. Proti
tomu vítězství vojska revolučního zabezpečovala trvání republiky.
Anglie zůstala sice vítěznou na moři a zničila většinu loďstva fran
couzského, ale jeji pokus nové větší akce v Bretoňsku se nezdařil, a
povstání vendejské bylo definitivně pokořeno. Generálové Jourdan
a Pichegru zabrali celou Belgii, pronikli do Hollandska, které se
proměnilo na republiku batavskou a uzavřelo spolek s Francií.
Jiná vojska zmocnila se německých území na levém břehu Rýna,
opanovala opět Savojsko a pronikla do Španěl. Republika byla ví
tězná a mohla vejíti v jednání s mocnostmi o mír. Ježto nechtěla
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upustiti od dobytých držav cizich, setrvaly Anglie a Rakousko, spo
jené s italskými státy, v boji, ale Prusko, zaujaté posledním dělením
Polska, přistoupilo v dubnu 1795 v Basileji k miru, který Francii
zajistil celé levé Porýní a neutralitu Severního Německa až k Mo
hanu. Také král španělský uzavřel spolek s republikou a postoupil
ji španělskou část ostrova San Domingo.

Francie jako republika dosáhla territoriálního úspěchu »při
rozených hranice staré Gallie, po nichž Bourbonové marně toužili,
a proto byla agitace strany royalistické proti ní zcela bez
výsledná. Konvent usnesl se na *ové ústavě, která měla zajistiti
republiku, ale zároveň také panství měšťanstva. Aktivní volební
právo bylo opět obmezeno na občany platící daň přímou, kandida
tura podmíněna určitým majetkem. Zákonodárná moc byla rozdě
lena mezi 2 komory: sněmovna, zvaná »radou pěti set«, složená
z poslanců nejméně třicetiletých, usnášela se o návrzích zákona,
senát, zvaný »radou starých«, je potvrzoval.

Každoročně jedna třetina členů obou komor měla ustupovati
nově zvoleným poslancům, takže nepřetržitost zákonodárného sboru
bvla zajištěna. V čelo moci výkonné vstoupilo pětičlenné directo
rium, které zastupovalo královskou moc a bylo rovněž nepřetržitě
v činnosti, ježto každoročně pouze jeden starý člen měl postoupiti
místo novému. Direktoři ustanovovali vespolek odborné ministry
a stálé úřednictvo státní, které mělo z největší části nahraditi dosa
vadní samosprávu. K zajištění konservativní většiny v nových sbo
rech zákonodárných bylo ustanoveno, že dvě třetiny konventu mají
do nich vstoupiti přímo, a pouze jedna třetina měla býti doplněna
novými volbami. Toto usnesení vzbudilo značnou nespokojenost
v zemi a strana monarchickáužila ji k pokusu o státní převrat ve
prospěch království. Ale rozhodné zakročení mladého generála,
Napoleona Bonaparte, konventem k ochraně nové ústavy povola
ného, potlačilo rychle vzpouru v Paříži a v říjnu 1795 konvent ro
zešel se, přenechávaje novému direktoriu vládu.L

Vítězství militarismu v republice.

Mírem basilejským republika francouzská nabyla přirozených
hranic, dosažené úspěchy nebyly však zajištěny, pokud jich ne
uznala Anglie a Rakousko. Snaha direktoria směřovala tedy pře
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devšíim k tomu, aby císař František II., spojený s některými kní
žatv německými i italskými, bvl válkou donucen k uzavření míru
s republikou. Velký plán útočný byl k tomu cíli zosnován. Dvojí
armáda měla skrze Franky a Švábsko proniknouti do Bavor a od
tud do Rakous, třetí chystala se vpádem do Lombardie ohroziti
habsburskou říši na jihu. Roku 1796. když válka začala na bo
jištíi Jihoněmeckém, pronikl podél Mohanu generál Jourdan az
k Norimberku, kdežto generál Moreau opanoval údolí horního
Dunaje a ohrožoval Mnichov. Než nejschopnější z vojevůdců
rakouských, arcikníše Karel, dovedl zabrániti spojení obou ne
přátelských vojsk a přinutil je k ústupu za Rýn. Zatím však
Francie nabyla rozhodných úspěchů na bojišti italském zásluhou

v republice. ,
Narozený roku 1769 v korsickém Ajacciu, Napoleon Bona

parte, nabyv vychování ve vojenské škole v Brienne, stal se poručí
kem ve francouzském dělostřelectvu. Nepřilnul však rychle k nové
vlasti, zůstávaje tajným přívržencem korsické svobody a nepřítelem
francouzského panství nad ostrovem. Protekční system, vládnouct
v armádě za starého režimu, nesliboval mnoho démonické ctižádosti
mladého muže, který jevil od počátku předčasnou zralost ducha
a vynikal hloubkou odborných studií vysoko nad úroveň svého stavu.
Teprve revoluční svoboda smířila Napoleona s Francií, zjednavší mu
rychlý postup. Po dobytí Toulonu stal se generálem, rázné potlačení
royalistické bouře pařížské v říjnu I795zjednalo mu důvěru direk
toria a důstojnost armádního velitele. Šestadvacetiletý malý muž, vy
hublý a bledý, přišel tehdy poprvé do styku s přepychem a životním
uměním bohaté společnosti pařížské; následek styků těch byl sňa
tek s Josefinou Beauharnatsovou, kreolkou z ostrova Martinigue
a vdovou po guillotinovaném generálovi republiky. Sňatek utužil
dobrý poměr Napoleonův k Barrasovi, hlavnímu členu direktoria,
a přízní tou dostalo se mu na jaře roku I796 vrchního vělení na
bojišti italském.

Francouzská armáda v Italii na pobřeží ligurském stísněná,
byla v dDídnémstavu; trpěla nedostatkem zásob i oděvu a měla proti
sobě dvojí armádu, sardinskou i rakouskou, ovládající v širokém
kruhu hřbety apenninské. Bonaparte, uvítaný na počátku od starších
generálů divisních nepřízní, rozhodl se přes to k rázné offensivě,
pokládaje za nutné vyvésti své sbory z kamenitého pobřeží do bo
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haté roviny lombardské. S geniální odvahou užil nové taktiky re
zoluční, hledající vítězství prostředkem soustředěného útoku na
hlavní posici nepřátelskou a opustil umělou strategn staršího rázu.
která se opírala o pevnosti a skladiště zásobní a hleděla namnoze
nabýti vrchu opatrným manevrováním a. unavením. mepřitele,
třištila však síly své k zajištění ústupu. Proraziv přes Apennin, Bo
naparte obrátil se nejprve plnou silou proti králi sardinskému a do
nutil ho ku příměří.Úspěchem tím rakouské vojsko bylo nuceno rov
něž k ústupu a nedovedlo proti Francouzům ani Lombardie uhájiti.
Vítězně vtrhl Bonaparte do Milána, zjednal svým vojínům v boha
tém kraji zotavení a hojnou kořist, posílaje sám do Francie direk
toriu značné sumy peněz, vynucené kontribucemi, dila umělecká
a předmětv luxu.

K zajištění trvalé převahy v rovině severoitalské bylo však
nutno, aby opanoval také silnou pevnost Mantovu, od Rakušanů
obsazenou. Po těžkých bojích a vítězném odražení trojího sboru,
vyslaného z Rakouska k osvobození pevnosti, Napoleon zmocnil se
Mantovy v únoru I797, pokořil papeže i ostatní knížata italská a
dokončil úspěch svůj tím, že vtrhnuv vítěznědo zemí alpských
skrze Korutany a Tyrolsko, ohrožoval Vídeň. Ježto současné také
v jižním Německu francouzská vojska offensivy se ujala, byl dvůr
vídeňský přinucen žádati o příměří a zahájiti ve francouzském
táboře vLubnu jednání o mír.

Při jednání tom Napoleon sledoval samostatnou, od názorů
direktoria odchylnou politiku. Kdežto pařížská vláda lpěla pře
devším na požadavku přirozených hranic, obnovil vítězný generál
starou snahu francouzskou po zachování trvalé moci za Alpami.
Utvořiv z větší části severní Italie dvě republiky, zřízením ústav
ním republice francouzské podobné a na ní závislé, lgurskou a
cisalbinskou, zmocnil se vojenskou mocí aristokratických Benátek,
hlavně proto, aby mohl poskytnouti jejich území Rakousku v ná
hradu za ztracenou Lombardii. V benátské vesničce Campo For
smiodošlo v říjnu 1797 k uzavření míru konečného. Rakousko ob
drželo Benátsko až k Adiži s Istrii a Dalmacii, vzdalo se však star
šich držav italských, Belgie a Breisgovska, přivolujíc k rozšíření re
publiky francouzské až k Rýnu. Světská knížata říšská, ztrácející
tím části svých zemi, ležící na levém břehu Rýna, měla býti odškod
něna saekularisací některých panství duchovních v Německu, a
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k tomu účelu svolán byl říšský kongress do Rastattu, kde za inter
vence francouzské diplomacie dělení mělo býti provedeno.

Vítězství a diplomatické umění Napoleonovo zjednala republice
francouzské toužebně očekávaný mir, zajištění nových hranic a vliv
v Německu1 v Italii. Jako triumfátor vracel se Bonaparte do Paříže
a vláda direktoria byla přes jeho samostatné jednání nucena, vy
sloviti mu uznání tím spíše, že právě jeho pomoci, nedlouho před
tim, upevnila svou moc proti chystanému převratu vnitřnímu.

Direktorium od počátku těšilo se malé oblibě v národě. Vy
čítala se mu neschopnost, protekční hospodářství ve správě, pod
vody při dodávkách vojenských i rozmařilost jednotlivých členů
jeho, tonoucích v prostopášném a znemravnělém životě, který
zavládl v zámožných kruzích pařížských. K tomu pojila se těžká
krise finanční a monetarní. Roku 1796 počet vydaných assignatů
vzrostl na 35 milliard franků a kurs jejich klesl na 0-29 proc. Proto
direktorium zrušilo dvě třetiny assignatů a vydalo na jejich místě
nové papírové peníze t. zv. territoriální mandáty, které však od po
čátku byly obecenstvem přijímány jen za kurs 18 proc. a v plné
hodnotě nominální užívány pouze při placení daní. Vláda, nemo
houc vypláceti úroky státních rent, provedla jiný částečný bankrot
tim, že splatila dvě třetiny znehodnocenými mandáty territoriál
ními a ponechala v platnosti jen zbývající třetinu rent. Proto záhy
veřejná nespokojenost jevila se v četných spsknutích proti vládě
a ústavě. Trosky radikální strany jakobínské roku 1796 pokusily se
o vzbouření lidu proti vládě buržoasie, majíce v čele sociálního
theoretika, Caja Graccha Babeufa, hlásajícího utopický kommu
nism a odstranění všeho soukromého majetku. Spiknutí, předčasně
prozrazené, skončilo popravou vůdců, záhy však vláda byla nu
cena brániti se proti jiným pokusům o převrat, chystaným se strany
royalistů, kteří nabývali půdy v zákonodárných sborech. Nebezpečí
to stalo se na podzim roku 1797 tak hrozivým, že direktor Barras
s dvěma kollegy byl nucen zlomiti jej protiůstavním násilím. Do
sáhnuv souhlasu a vojenské pomoci od Napoleona, tehdy ještě v Italii
zabaveného, dal řadu členů sborů zákonodárných deportovati do
Guyány, obmezil svobodu tisku i voleb a upevnil vládu direktorskou.

Ale skutečná moc stále více se přesunovala na vojsko, které
dlouhou válkou se stávalo zvláštní kastou, odlišnou od ostatních
tříd občanstva a hledicí ke svým generálům s větší důvěrou nežli
k pařížským politikům. Zvláště Bonaparte, dosáhnuvší výhodným
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mirem sympatie celého národa, stával se modlou armády, kterou do
vedl úplně podrobiti své silné individualitě. Nemaje dotud záko
nitého stáří. aby mohl zasednouti v direktoriu, Napoleon poznával,
ze zachová vedouci misto pouze novými úspěchy válečnými. K ob
novení války na pevnině nebylo důvodu a všeobecná nálada ji ne
přála; proto obrátil se proti Anglii.

Anglie zničila loďstvo republiky, zabrala část kolonií francouz
ských a osady spojenců republiky, hlavně hollandské Kapsko a
Ceylon. Pokusy direktoria o pobouření Irska a nižších tříd v Anglii
samé skončily se nezdarem. Anglická vláda, vedená Pittem, zůstávala
jedinou, která republiky francouzské neuznávala. V poměrech těch
Napoleon domníval se, že pokoří Angličany jen útočnou politikou
oricntální. Již za války v Italii snažil se zajistiti Francii silnější
postavení ve východním Středomoří a možnost, účastniti se při
eventuálním dělení říše turecké, trvalým obsazením papežského
přístavu Ancony a získáním ostrovů Jonských. V tomto směru dal
ším krokem mělo býti zabrání kommercielně důležitého Egypta,
odkud bylo možno opanovati moře Rudé i Indické a zničiti ne
pevné dotud panství britské v Indij pomocí povstání domácích kní
žat. Direktorium souhlasilo a Bonaparte jal se ihned připravovati
nové tažení, zatajiv obratně jeho cíl do poslední chvíle. V květnu
opustil se značným loďstvem válečným a dopravním Toulon, zmoc
nil se cestou pevného ostrova Malty, důležitého pro námořní panství.
v Středozemním moři, a přistál bez nesnází u Ale.randrie.

Egypt, ovládaný od bejňůmameluckých a pouze podle jména.
podléhající sultánovi tureckému, nemohl klásti dlouhého odporu
francouzské invasi; více nežli jizdecké útoky domorodců, nezvyklé
klima a namáhavé pochody pouští zdecimovaly armádu. Než po
překonání značných obtíží Bonaparte opanoval zemi až k prvním
kataraktům a zavedl tu pravidelnou správu, snaže se šetřiti nábo
ženských a společenských předsudků vyznavačů islámu. Při tom
ukázal podivuhodný talent organisátorský, pečuje o hospodářské
"povznesení země a o zlepšení kommunikací, zatím, co učení od
borníci, které s sebou přivedl, prováděli první soustavný výzkum
egyptských starožitností. Nemožnost obnovení průplavu mezi Nilem
a Rudým mořem byla však záhy uznána a rovněž obtíže velikých
plánů k otřesení anglického panství v Asii; nezdar celého podniku
stal se pak zjevným, když anglický admirál Nelson, v bitvě u
Abukiru zničiv loďstvo Napoleonovo, přerušil spojení mezi Egyp
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tem a Francii. Současně diplomacie anglická pohnula sultána, že
vypověděl Francii válku a vyslal své asijské sbory proti Egyptu.

Napoleon snažil se zažehnati hrozící nebezpečí útokem na
Svri, kde rozehnal tureckou armádu a dobyl některých pevných
měst. Odpor Akkonu, podporovaného anglickým loďstvem, zastavil
však jeho postup zvláště, když současně druhé vojsko turecké s po
mocí Nelsonovou přistálo u Alexandrie, a v Egyptě vypukly bouře
proti Francouzům. Vrátiv se zrychlenými pochody ze Syrie, zničil
Napoleon moc tureckou, udusil povstání a přivedl Egypt opět pod
francouzské panství. Poznání bezúspěšnosti dalšího pobytu v zemi,
kde přerušení všeho spojení s Francií bránilo větším podnikům, jakož
1 povážlivé zprávy z Evropy způsobily, že tajně opustil Egypt a
vrátil se do vlasti, kde zatím poměry se úplně změnily.

Direktorium chtělo rozmnožiti francouzský vliv v Evropě sou
stavným podporováním republikánských převratů v sousedních ze
mích, snažíc se zároveň zlepšiti bídné finance republiky vydiránim
značných náhrad peněžitých za intervence francouzských vojsk.
Roku 1798 francouzskou pomocí ve Švýcarsku vznikla jednotná,
demokratická republika helvétská, přes odpor živlů oligarchických
a federativní náladu většiny kantonů. Současně direktorium užilo
nepokojů v Římě, aby zbavilo papeže světského panství, z něhož
utvořilo republiku římskou. Na počátku roku 1799 král neapolský.
spojenec Anglie, byl vypuzen na Sicilii a v Neapoli s pomocí radi
kálního měšťanstva zřízena republika parthenopejská. Francie byla
tak obklopena kruhem útvarů republikánských, na ní úplně závislých
a ukazovala svou expansivnost současně annexí celého Piemontu a
rozhodnou úlohou, kterou její zástupci měli na kongresse © Ra-.
stattě, jednájícím o nové úpravě západního Německa.

Tato rozpínavost vzbudila obavy vídeňské vlády a pohnula
ji k nové válce proti Francii tím spíše, že tentokráte také Rusko
bylo hotovo přistoupiti ke koalici protirevoluční. Nový car Parel I.
(1796—1801) impulsivní a drsný panovník, byl podrážděn zjevnou
snahou republiky, zasáhnouti do orientální otázky, kterou Rusko
pokládalo za své výhradní panství. Vliv anglický a žádost Napo
leonem deposedovaného řádu rytířů maltánských, kteří cara zvolili
svým velmistrem, pohnuly Pavla I. k tomu, že na jaře I799 spolu
s Rakouskem zahájil boj proti republice. Kongress rastattský byl
rozehnán, francouzští vyslanci před branami města od rakouských
husarů přepadeni, a koalice ujala se rychle offensivy na všech stra
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nách. Boj rozzuřil se na Rýně, ve Svýcařích a v Italii. Na posled
nim bojišti, starý, ale junácký generál ruský Suvorov, užívající
proti Francouzům rázné taktiky útočné a podporovaný rozhořčením
pravoslavných vojáků proti jakobinskému bezbožství, zvítězil doko
nale. Sevřev nepřítele na pobřeží ligurském, hodlal podle přání ca
rova obnoviti v Italii politické poměry doby předrevoluční. Ale
rakouská politika nepřála si takové úplné restaurace a vymohla,
ze Suvorov odtáhl do Švýcar, kde jiný ruský sbor ve spolku s ra
kouským vojskem již déle zápasil o převahu nad Francouzi. Než
obratný generál francouzský Massena zničil v třídenním boji u Cu
rychu vojsko spojenců, dříve nežli Suvorov s vojskem, v horách
nezvyklým, se probojoval skrze průsmyk Svato-Gotthardský. Ruskému,generálovinezbylo,nežliustoupitinamáhavým| po
chodem na rakouskou půdu, a Pavel I., rozhněvaný na Rakousko,
odvolal své vojsko zpět ze západní Evropy. Ježto současně
také anglický útok na Hollandsko se nezdařil, byla republika z hro
zícího jí nebezpečí vyproštěna, ale únava boje a nebezpečí, které
přimělo vládu k zavedení všeobecného odvodu, nucených půjček
u zámožné třídy a výjimečných zákonů proti nepokojům vnitřním,
sesililo všeobecnou náladu nespokojenosti proti neschopnému a
mezi sebou nesvornému direktoriu a touhu po vládě silné ruky.

Člen direktoria Steyěs pochopil situaci a kul plány převratu
státního, vymýšleje novou, složitou ústavu, k jejíž zavedení potřebo
val pomoci některého populárního generála. V té chvili Bonaparte,
ozářený leskem egyptského dobrodružství, vrátil se neočekávaně
do Francie. 4 neváhal přijmouti nabízenou úlohu. V listopadu 1799
státní převrat byl proveden ; s užitím vojenské moci sbory zákono
dárné rozpuštěny, direktorium zrušeno a po krátkém stavu pře
chodním sová ústava uvedena v život. Ústava ta nebyla však dílem
Sieyovým, nýbrž zavedena opravdu diktátem Napoleonovým, který
dal ji pouze dodatečně schváliti všeobecným plebiscitem. Vůle ví
tězného generála, opírajícího se o oddanou armádu i o všeobecnou
náladu v zemi,stala se činitelem rozhodujícím.

Konsulát.

Státním převratem Napoleon stal se proním konsulem republi
ky na dobu desíti let. Tim octla se v jeho rukou veškera moc vý
konná, velení nad vojskem, jmenování úředníků a péče o prová
Nový věk. 22
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dění zákonů. Dva spolukonsulové, které sám si byl přibral, neměli
moci skutečné, nýbrž pouze právo raditi nové hlavě státu. Pomoci
umělého systému volebního vybráno bylo z národa několik tisíc
vážnějších občanů, z nichž byli dále vybírání úředníci, členové sboru
zákonodárného a tribunátu, dvou permanentních sněmoven, které
měly pouze uzákoňovati vládní předlohy. Senát, složený z 80 doži
votních členů a kooptací se udržující, měl podporovati prvního
konsula při sestavování sněmoven a chrániti ústavnost. Ve správě.
veřejné rozdělení na departementy bylo zachováno, ale samospráva
úplně zatlačena do pozadí byrokracií prefektů, viceprefektů a mairů,
jmenovaných prvním konsulem. Francie stala se vskutku konsti
tuční monarchií s dočasným panovníkem v čele.

Od staré Francie nový řád lišil se však značně, neboť z dila re
voluce zachovalo se uznání Suverennity národa, rovnost všech před
zákonem a zrušení rozdilů mezi provinciemi. Osobní svoboda, jakou
proud demokratický byl žádal, ustoupila ovšem značné vázanosti osob
a přísným řádům policejním, jimž Napoleon přičítal veliký význam,
snaže se vedle toho od počátku odstraniti frakce politické a učiniti
veškeru žurnalistiku pouhým nástrojem vlády. Proto volil své hlavní
pomocníky podle osobní schopnosti bez ohledu na tábor politický,
z něhož vyšli, svěřiv správu policejní bývalému terroristovi Fou
chéovi, diplomatickou korrespondenci bývalému biskupovi Talley
randovi, státní poklad jednomu z royalistických spiklenců protidirektoriu,© Emigrantům,kteřínežádalivráceníkonfiskovaných
statků, byl povolen návrat, obnovené nepokoje ve Vendée amnestit
i rozhodnosti potlačeny; také s církví katolickou byl připravo
ván příznivější poměr. Nucené půjčky, vzbuzující všeobecnou ne
spokojenost, zmizely, ač poměry finanční byly stále ještě zoufalé,
a první konsul hledal u peněžníků neutrálníchstátů půjčky až na
129/,. Celá země pocitila v několika měsících blahodárné účinky
silné moci ústřední a rozervanost doby předešlé počala ustupovati
pořádku.

Přední úlohou prvního konsula bylo však, bojem proti koalici
zajistiti Francii rýnskou hranici a převahu v Italii. Na italském
bojišti poměry byly špatné. Francouzská armáda v Janově byla
rakouským vojskem obležena, kdežto jiný sbor rakouský podgene
rálem Melasem vnikl útočně až na francouzské území u Nigzy.
Mistrným přechodem přes průsmyk Sv. Bernarda, Napoleon na jaře
roku 1800 vnikl neočekávaně do Milánska, donutil Melasa k ústupu
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a porazil ho u Warenga bliže Alessandrie. Jedinou rozhodnou bitvou
Francie stala se opět pánem v severní Italii, obnovila republiku li
gurskou a cisalpinskou, vymáhajíc při tom těžké daně k zlepšení
vlastních financí. Současně armáda porýnská, vedená generálem
Moreauem, vytlačila Rakušany z Bavor a pronikla vítězně až
k Enzži. Císař František byl nucen uzavříti příměří a jednati o mír,
uzavřený potom v únoru r. 1801 v Lunevillu. Mírem byly obnoveny
poměry roku 1797, Rakousko obmezeho v Italii na Benátsko a císař,
zajistiv Francii celý levý břeh Rýna, dal znova svolení k tomu,
aby saekularisací duchovních knížectví za prostřednictví francouz
ského poměry v říši německé byly upraveny.

Zajistiv si převahu na pevnině, Napoleon obrátil se vší silou
proti Anglii, snaže se zavříti ji přístup do přístavů všude, kam vliv
francouzský sáhal. Opravdu dosáhl toho u všech států italských, u Ra
kouska, Španěl a Hollandska. Brutální zneužívání námořní války
ve prospěch vlastního obchodu a bezohledné prohledávání lodi neu
trálních států, vzbudilo protianglickou náladu u většiny evropských
mocnosti. Car Pavel I., získaný Napoleonem, Prusko a státy skandi
navské utvořily roku I801 spolek k uhájení neutrality námořské,
zjevně na prospěch věci francouzské. Car zabýval se plánem, ude
řiti ve spolku s Francií na britskou Zudit. Anglie, která se zatím
byla zmocnila Malty a donutila francouzský sbor v Egyptě ke kapi
tulaci, zastrašila sice spojence repressaliemi proti Dánsku, ale únava
dlouhé války a vnitřní nespokojenost s rostoucími daněmi, hlavně
s daní přijmovou (tncome tar) přiměla také britské diplomaty
k míru, který byl v březnu roku 1802 v Amtensu uzavřen. Anglie
vrátila Francii a jejim spojencům odňaté osady, vyjímaje hollandský
Ceylon a španělskou Trinidad, slíbila vrátiti Turecku přístavy
egyptské a Johanitům ostrov Maltu. Hlavním úspěchem jejím zů
stalo úplné zmaření plánů Napoleonových, směřujících k dosažení
převahy v moři Středozemském a v oblasti říše turecké, ježto také
Jonské ostrovy měly zůstati svobodnou republikou, na Francii ne
závislou.

Ve Francii mír byl rádostně uvítán, ježto umožnil obnovení
loďstva a koloniálního obchodu, válkou úplně zničeného, a za
jistil úspěchy na pevnině. Tam moc francouzská projevila se
obzvláště při jednání o novou úpravu Německa, o niž Napoleon
vlastně rozhodoval; přijímaje návštěvy a jednatele německých kní
žat, závodicích o přízeň francouzskou. Úplně podle návrhů Napo
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leonových říšská deputace usnesla se na počátku roku 1803 o při
pojení všech kníšectvcíduchočních (vyjimaje kurfirství mohučské)
a všech zněst svobodných (vyjímaje Frankfurt n. M., Augšpurk,
Norimberk a hansovní města Brémy, Hamburk a Lubek) k svět
ským knížectvím, při čemž zvláště Prusko, Bavorsko a Badensko
získaly značné rozšíření territoriální. Tato koncentrace moci, slou
žicí k definitivnímu zajištění převahy protestantství v říši, dála se
pod převahou francouzského vlivu, a císař, který se zrušením duchov
ních hlasů ztrácel veškeren vliv na říšském sněmu, byl nucen spoko
jiti se rozšířením Tyrolska o biskupství drirenské a tridentské.
Jeho bratr, pozbyvší velkovévodství toskánského v Italii, obdržel
arcibiskupství solnohradské, které tehdy poprvé přišlo pod moc rodu
habsburského.

Také v Italii Napoleon upevnil svůj vliv připojením Piemontu,
sardinskému králi odňatého. k Francii a změnou ústavy republiky
cisaspinské, která jej učinila svým praesidentem a přijala nový ná
zev republiky italské, vzbuzující naděje na národní spojení žiclu
vlašského, Napoléonem výslovně slibované. Také republika batavská
byla podrobena rozhodující moci nového presidenta Schimmelpen
nincka, na Napoleonovi zcela závislého, kdežto ve Švýcarsku vli
vem francouzským obnoven federalism, ale se zachováním vzájemné
rovnocennosti kantonů.

Tyto úspěchy zahraničné sesilily moc Napoleonovu ve Francii
podobně jako účelná péče o povznesení vnitřního blahobytu. Soustav
ným bojem proti rozšíření brigandáže Napoleon zajistil bezpečnost
veřejnou, povznesl obchod vnitřní stavbou strategických silnic a
průplavů. Obnovenim daní nepřímých, monopolu tabákového a za
vedením katastru pro daň pozemkovou dosažena byla za obratné
správy ministra Gaudina rovnováha rozpočtu. Roku 1803 zavládl
v mincovnictví bůmetalism na základě pevné relace 1: 15'/,. Vláda
upustila od vydávání papírových státovek a zřídila, pomocí sdružení
zámožných kapitalistů, soukromou »Bangue de France«, podléhající
dozoru státnímu, která od roku 1803 vydávala bankovky, ale v ob
mezeném počtu. Velikým činem vlády Napoleonovy bylo vydání
občanského zákonníku (Code civil), vypracovaného státní radou,
na základě rovnosti občanské před zákonem. Nové řády soudní a
později (1807) vydaný »Code de commerce« doplnily toto dilo,
které zjednalo poprvé celé Francii jednotnou justici a mělo značný
vliv na pozdější zákonodárství ostatních států evropských.
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Chtěje napraviti rozkol, který náboženská politika revoluce
způsobila v národě a odpoutati také horlivé katolíky od spojení s vy
hnanými Bourbonv. Napoleon byl hotov učiniti církoi katolické
některé ústupky a smířiti se s papežem. Delší jednání s PiemVII.vedloroku1801kuzavřenínovéhokonkordátu.© Katolicism
byl opět prohlášen za vyznání většinv občanů, církev však nenabyla
již ztracených statků, nýbrž její duchovní měli býti vydržování od
státu. Papež přiznal vládě právo, jmenovati biskupy, jimž dával
sám pouze kanonickou ordinaci; veškeré duchovenstvo bylo zavá
záno přísahou zachovávati ústavu. V organických článcích „přespro
testy papežovy samovolně ke konkordátu připojených, Napoleon
zvýšil ještě nezávislost církve francouzské na Římu, snaže se ovlá
dati biskupy“a ostatní duchovenstvo stejně, jako ostatní byrokracii
státní.

Zvýšení státní moci bylo provázeno upevněním osobního posta
vení prvního konsula. Veřejné mínění nabylo přesvědčení, že vnitřní
mir a obnovení spořádaných poměrů ve státé závisí úplně na osobní
činnosti Napoleonově. Proto byla mu roku 1802 plebiscitem tří mil
lionů hlasů proti několika tisícům dána důstojnost konsula na doži
votí a právo, ustanoviti svého nástupce. X tomu přiznal mu senát
právo udělování milosti, ratifikaci státních smluv a jmenování sená
torů, čímž se senát stal ještě více pouhým nástrojem v rukou konsu
lových. Absolutní monarchie byla tak v jádru obnovena se zacho
váním některých forem konstitučních a jména republiky. Napoleon
počal v- Tuileriich kolem sebe skutečný dvůr zřizovat, stával se
drsným a pánovitým ve svých rozkazech a učinil počátek k po
rušení republikánské rovnosti občanské zřízením nového řádu čestné
legie pro zásluhy vojenské i občanské.

K panovnické moci chyběl mu pouze titul a toho dostalo se mu
v nejbližší době. Z londýnského kruhu emigrantů uchystáno bylo
spiknutí proti životu prvního konsula; policie pařížská odkryla je
v březnu 1804 a hlavní účastníci zaplatili věc životem, generál Mo
reau, částečně kompromitovaný, vypovězením. Chtěje Bourbony od
podobných pokusů odstrašiti, Napoleon dal na neutrálním území
badenském zatknouti a v Paříži zastřeliti mladého člena rodu, vé
vodu Englnenského. Zatím však v celé Francii atentát sesílil pře
svědčení, že pouze výslovné zřízení dědičné monarchie bonaparti
stické zabrání dalším útokům na život konsula a zaručí klidný vývoj
říše. Ve veřejných peticích Napoleonovi nabízena koruna a 18. květ
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na 1804 senát přiznal mu titul »císaře Francouzů«, vyhnuv se tak
nenáviděné důstojnosti královské. Dodatečným plebiscitem byla
pouze dědičnost koruny císařské v rodu Bonapartů od národa
uznána. Evropské mocnosti kontinentální neodporovaly povýšení Na
poleonovu, doufajice, že poslouží k zažehnání revolučního ducha a
k ustálení poměrů ve Francii. Vlastní moc Napoleonova titulem ci
sařským se nezměnila, ale získala nový lesk; císař, požívající civilní
listiny 25 millionů, obklopil se rychle stkvělým dvorem, na němž
dvorní důstojnosti a tituly doby předrevoluční byly obnoveny.
V plném lesku nová dynastie zastkvěla se v prosinci 1804, když, za
přítomnosti papežovy a byv od něho pomazán, Napoleon I. vsadil
sobě v chrámu notredamském na hlavu korunu císařskou. Doba re
publiky byla zjevně ukončena a význačným doplňkem změny
bylo zrušení republikánského kalendáře i letopočtu.

Císařství Napoleonovo.

V době korunovace Napoleonovy Francie netěšila se již míru,
nýbrž dostala se do nového zápasu s Anglií, vzbuzeného otázkami
koloniálními a obchodními. Napoleon snažil se užiti míru k povzne
sení maritimní mocí francouzské a hodlal obnoviti koloniální politiku
bourbonskou, opřenou o Španělsko, získané přeměnou Toskány na
sekundogenituru španělskou pod jménem království etrurského.
Španělsko postoupilo Francii svou část ostrova San Domingo a ame
rickou Lowstanu s celým krajem na západ od Missisipi. S velikým
úsilím Napoleon snažil se v těchto a ostatních západoindických osa
dách francouzských pokořiti vzpoury černého obyvatelstva, v době
revoluční rozpoutané, a povznésti pokleslé plantážnictví obnovením
otroctví, které republika byla zrušila. Francie chtěla opět získati
hlavní část dovozu cukru a kávy do Evropy. Také indické državy,
hlavně Isle de France, byly silně opevňovány, a hledáno spojení s do
morodými knížaty; ani od myšlénky na opětné opanování Egypta
nebylo úplně upuštěno.

Anglie zřela s nedůvěrou na tyto snahy a nálada míru
příznivá mizela, zvláště u kapitalistů britských, rychle, když
bylo zjevno, že Napoleon chce pokračovati v politice mer
kantilistické a nepřistoupí ke smlouvě obchodní, jež by anglickým
tovarům otevřela cestu do Francie, nýbrž, že spíše jest hotov zvý
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šením cla francouzský průmysl chrániti. Kruhy velkoobchodnické
vyslovovaly se záhy zřejmě, že zájem anglický vyžaduje novou
válku, která by dokonale zničila maritimní a obchodní konkurrenci
francouzskou. Některé otázky politické a hlavně okolnost, že Anglie
zdráhala se provésti podmínky míru amienského a opustiti Waltu,
zostřily spor; v květnu 1803 vypukla válka, která měla rozhodnouti
o tom, zda Francie také mimo pevninu uhájí svou převahu.

Hned počátek boje ukázal superioritu anglického námořnictva
nad roztroušeným a nepřipraveným loďstvem francouzským. Napo
leon doufal však, že pokoří moc britskou obsazením Hannogerska,
které bez ohledu na neutralitu severního Německa provedl, a při
mým útokem na Angli. V přistavě Boulogne soustředil silnou
armádu, čekaje na vhodnou příležitost k jeho přepravě přes kanál.
Zatím však vedoucí státník anglický William Pitt mladší utvořil
novou, protifrancouzskou koalici na pevnině.

V Rusku po násilné smrti cara Pavla I., zavražděného paláco
vým vzbouřením gardy, vládl car Alexander I. (1801—1825).
Orientální politika Napoleonova, směřující k zachování francouz
ského vlivu v oblasti říše turecké, budila jeho nedůvěru a sblížila
Rusko s Anglii. Současně také císař František cítil se ohrožen roz
pinavostí Francie. Nové poměry německé učinily zachování císař
ské koruny římské v rodu habsburském pochybným ; nechtěje v pří
padě její ztráty zůstati hodností za panovníkem francouzským,
císař přijal v srpnu 1804 nový titul, Františka I. císaře rakouského.
Hlavně italská politika Napoleonova vzbuzovala ve Vídni vážné
obavy, když císař francouzský na jaře r. 1805, změniv republiku ital
skou na království, přijal sám korunu v Miláně a, snaže se sesíliti
maritimní posici francouzskou v Italii, obsadil přístavy jihoitalské a
připojil Janov k Francii. Císař pojal obavu, že užívaje touhy Vlachů
po národním sjednocení, Napoleon sáhne také na rakouské Benát
sko a proto přistoupil v červenci 1805 k rusko-anglické koalici,
k níž se přidalo také Dánsko a Švédsko.

Napoleon, zpraven o spolku proti němu chystanému, doufal,
že pokoří Anglii přímým útokem dříve, nežli spojenci provedou
mobilisaci. Složitá operace loďstev francouzských, spojených se
španělskými, měla odvrátiti hlavní námořní sílu anglickou do kolonií
západoindických a usnadniti přepravení vojska přes kanál. Než ná

<mořní plány nezdařily se hlavně pro chatrnost loďstva francouz
ského a nezkušenost jeho, na rychlo sehnaného, mužstva ; celá akce
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skončila se v říjnu 1805 námořní bitvou u 7řafalgaru, v níž slavný
Nelson zahynul, ale francouzské i španělské loďstvo bylo tak zni
čeno, že veškeré další pokusy o zápas námořský byly opuštěny.

Tehdy však Napoleon byl již úplně v proudu nové války s koalicí.© Nabyv.jižvsrpnu.přesvědčení©dočasnénemožnosti
přímého útoku na Anglii, chtěl rychlým postupem zdrtiti spo
jence, kteří ohrožovali francouzskou převahu na pevnině. Rakou
ská vláda hodlala vystoupiti offensivně v severní Italii a zadržeti
francouzský útok v jižním Německu armádou, postavenou pod ve
dením generála Macka ve Švábsku, na tak dlouho, až příchod ohlá
šeného vojska ruského umožní offensivu také v tomto směru. Ne
očekávanou rychlostí svého postupu' a obratnou strategii, donutil
však Napoleon generála Macka v Ulmu ke kapitulaci, získal si spo
jenectví jihoněmeckých knižat a postupoval po pravém břehu Du
naje proti Vídni. Ruské vojsko, zatím do Rakous postoupivší, ne
bylo s to Francouze zadržeti a ustoupilo se zbytkem rakouské ar
mády do Moravy, zatím co Napoleon obsadil Vídeň a táhl za nim
až k Brnu. Situacé francouzského císaře byla dosti kritická a žádala
rychlého, rozhodného úspěchu, neboť většina rakouských vojsk byla
z Italie na sever povolána a král pruský chystal se přidati se ke spo
jencům.

Bedřich Vilém III. kolísal nerozhodně mezi stranami ; obsazení
Hannoverska od Francouzů znepokojilo ho, avšak francouzská
diplomacie slibovala mu postoupení této země. Ruský vliv zvítězil
konečně v Berlíně a král rozhodl se k mobilisaci, jež měla donutiti
Napoleona k zastavení války a k jednání o mir. Vyčkávací strategie
byla za těchto okolnosti pro spojence výhodnou a ruský velitel
Kutuzov k ní radil. Ale netrpělivost carova pomohla Napoleonovi
v prosinci r. 1805 u Slavkova k dobytí velikého vítězství, které do
nutilo trosky ruské armády k ústupu a císaře rakouskéhoku příměří.
Král pruský byl změnou poměrů donucen, vzdáti se protifrancouz
ské politiky a uzavřiti s Napoleonem smlouvu, kterou přijal Hanno
versko náhradou za vévodství klevské, Francii postoupené, a uza
vřel přístavy své anglickému obchodu. Tím bylo Prusko znepřáte
leno s Anglii a uvedeno v tuhou závislost na francouzské politice.
Osamocené Rakousko uzavřelo tehdy, v prosinci 1805, v Prešpurce
definitivní mír s vítězem, kterým se vzdalo Benátska, Dalmacie a
Istrie ve prospěch království italského, Tyrolska ve prospěch kur
firsta bavorského, držav švábských ve prospéch Badenska a Vir
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temberska. V náhradu za tvto ztrátv obdrželo pouze Solnohradsko.
Habsburská moc byla tak vytlačena z Italie i z Německa, a Na

poleon užil své převahy k tomu, aby novou úpravou poměrů ve
střední Evropě pojistil hegemomií francousskou trvale a zajistil
sobě postavení, které sám porovnával s mocí Karla Velikého. Francie
měla býti se všech stran obklopena kruhem států záčislých, které
by k Napoleonovi poutala vasalská povinnost nebo svazek dynasti
cký. Neapolská koruna dostala se staršímu bratrovi císařovu Jose
fovi, kdežto královská rodina bourbonská zachovala si pomoci ochra
ny anglického loďstva pouze Sicili1. Republika batavská, změněná na
královstcí hollandské, stala se panstvím mladšího Ludvíka Bona
parte; sestry císařovy obdržely italská knížectví, jeho svat Murat
nové vévodství bergsko-klévské. Úplná rcorganisace říše německé
doplňovala tento svstem francouzské nadvlády v západní a střední
Evropě. Rozšířené Bavorsko a Virtembersko stalo se královstvím;
Badensko a Hessensko velkovévodstvím, veškerá samostatná území
drobných říšských hrabat a rytířů byla vtělena do větších knížectví
(mediatisovzána), takže politické sjednocení německého živlu opět
značně pokročilo. Se zmenšeným počtem říšských stavů západního
a jižního Německa Napoleon uzavřel pak roku 1806 t. zv. rýnský
spolek, od říše neodvislý, volný útvar federativní, s francouzským
císařem jako protektorem v čele, který měl Francii zaručovati znač
nou spojeneckou armádu. Stará, francouzská politika, směřující
k úplné destrukci německé říše, zvítězila dokonale ; neboť císař Fran
tišek složil v srpnu 1806 důstojnost římského císaře a dějiny římské
říše německého národa byly skončeny.

Opiraje se o zvětšenou moc na pevnině, Napoleon doufal, že
získá Anelů pro mír a zahájil jednání s vládou londýnskou, snaže
se zároveň také s Ruskem vejíti v přátelství. Anglii nabízel resti
tuci Hannoverska, ponechání Malty a Ceylonu, carovi část říše tu
recké, žádal však k sesilení francouzské moci v moři Středozemním
Sicílii, ostrovy Jonské a záliv kotorský, obsazený od Rusů. Jednání

se nezdařilo a Anglie sesílila ještě námořní repressalie proti Francii,
prohlásivší blokádu celého pobřeží mezi Brestem a ústím rýnským,
kterou 1 neutrální obchod s přístavy francouzskými byl zasažen.
Zároveň jednání o Hannoversko vzbudilo nepokoj dvora berlín
ského. Bedřich Vilém III., pohnut nedostatečně odůvodněnou oba
vou, že Napoleon se chystá k útoku na Prusko, spojil se s Ruskem
a s Anglii. Napoleon rozhodl se tedy, že tažením proti novým
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spojencům přinutí také secerní Ečropu, aby se připojila k jeho zá
pasu proti Anglii.

Stát pruský trávil ještě ze slávy doby Bedřicha Velikého, byl
však opravdu desorganisován chabou vládou jeho nástupců. V bitvě
u Jeny a Auerstádta francouzský císař zničil armádu pruskou
tak dokonale, že rázem byl pánem skoro celé říše. Královský
dvůr utekl se do Královce pod ochranu ruského spojence, většina
pevnosti vzdala se bez boje, úřednictvo jalo se bez odporu poslou
chati rozkazů vítězových; v triumfálním lesku Napoleon vtrhl do
Berlína po válce sotva dvouměsíční. Se zvýšeným vědomím své moci
vydal pak v Berlíně v listopadu 1806 rozkaz, který byl odpovědí na
anglickou blokádu a zahajoval systematický boj k pokoření hospo
dářské moci britské.Dekretberlínskýprohlašovalblokáduostrovů| britských,
zakazoval veškeren obchodní a písemní styk s nimi a s ko
loniemi anglickými; každý Angličan na půdě francouzské nebo
spojenecké stával se válečným zajatcem, majetek jeho a veškeré
anglické zboží mělo býti konfiskováno a rozděleno mezi vládu a
francouzské kupce, poškozené korsarstvím anglickým. Tímto »kon
tnentálním systémema«měl býti veškeren vývoz anglických výrobků
a plodin z kolonii anglických do Evropy zamezen a ostrovní říše
hospodářskou krisí donucena ke kapitulaci před mocí Napoleo
novou.

K docilení plného úspěchu bylo však nutno, aby celá Evropa
byla v systému protianglickém zahrnuta. Toho Napoleon doufal do
ciliti úplným pokořením krále pruského a dohodou s Ruskem. Proto
pokračoval v tažení na východ, obsadil Varšavu, slibuje Polákům
obnovení národní samostatnosti, oblehl Gdaňsko a snažil se udeřiti
na Královec. Zimní tažení v nehostinném a bažinatém kraji vyžá
dalo velikých obětí, značné ruské vojsko zastavilo postup Francou
zů u Jílové ve Východním Prusku. Teprve když Gdaňsko padlo a
z Italie došla posila, byli Rusové na jaře 1807 u Friedlandu blíze
Královce poraženi a pruský král donucen ke kapitulaci. Napoleon
triumfoval, ježto Prusko musilo přijmouti jeho kruté pod
mínky a car Alexandr, stísněný také tureckou válkou, roku 1806
v podunajských provinciích rozpoutanou, jevil ochotu k -jednání
o mír, zahájenému v Tilší.

Výsledkem jednání bylo především snížení Pruska na stát dru
hého řádu odtržením všech zemí hohenzollerských na levém břehu
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Labe, z nichž Napoleon utvořil nové království zestfalské pro svého
nejmladšího bratra Jeróma, dále požadavkem ohromné náhrady
válečné, do jejíž zaplacení vojenské sbory francouzské zůstaly v
pruských pevnostech, a rozšířením kontinentálního systému na pru
ské přístavy. Vedle toho císař odtrhl od Pruska všechny kraje
polské, z nichž utvořil samostatné velkovévodství varšavské, jehož
vládcem se stal kurfirst saský, povýšený na krále. Nové útvary,
království vestfalské, saské a Varšavsko vstoupily do rýnského
spolku, takže federativní systém francouzské nadvlády postoupil
až k ruské hranici a přivedl obojí imperium do přímého styku.

Stejně význačným úspěchem Napoleonovým bylo, že získal
součinnost Ruska pro své veliké plány. Car uzavřel s Francii mír
a allianci, vydal ji Kotor a ostrovy Jonské a vyslovil souhlas se
vzájemným postupem obou mocností v otázee turecké. Orientální
politika francouzská nabyla tak nových vyhlídek. Důležitějším bylo,
že Rusko přistoupilo k protianglickému systému kontinentálnímu
a zavázalo se k němu donutiti také mocnosti skandinavské, zvláště
Švédsko, jehož král byl zjevným nepřítelem Francie. Opravdu car
obsadil Finsko a pomocí šlechtické revoluce uvedl na trůn ve Štok
holmu nového krále Karla XIII., který přijal za korunního prince
francouzského maršála Bernadotta. Také Dánsko nemohlo odepřiíti
poslušnost Nepoleonovu vyzvání, ztratilo však veškero loďstvo
náhlým útokem Angličanů, kteří, chtějíce seslabiti námořskou moc
nových spojenců, přepadli bez opovědění války Kodaň. Bru
tální jednání to zvýšilo však v celé Evropě vítězící proti
anglickou náladu a sesililo novou allianci rusko-francouzskou;
zdálo se, že celá Evropa, podléhajíc rozkazům korsického despoty
nebo s ním spojena, zahájí svorně rozhodný boj hospodářský proti
ostrovní říši.

Pád Napoleonův.

Ozářen leskem vítězství Napoleon vrátil se do Francie a stál
na vrcholu své slávy. Armáda v něm viděla svého boha, ostatní ná
rod byl oslněn leskem zahraničních úspěchů, dosažených již na
mnoze pomocí vasalských států sousedních. Napoleon snažil se ne
zvyšovati daní svých poddaných, vymáhaje tím těžší kontribuce
válečné od svých spojenců a nepřátel, nezastavoval pak ani v době
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války péči o hospodářský rozvoj Francie a zvláště o obchodní poli
tiku. Podobně jako Ludvík XIV. chránil cly a zákazy dovozu fran
cousský průmysl, zjednával mu však svobodný vývoz do zemí sou
sednich. Tak smělo na př. pouze francouzské zboží textilní konkur
rovati s domácím v Htalii, kdežto dovoz tovarů švýcarských a ně
meckých tam bvl vysokým clem zamezen. Italské surové hedvábí
smělo býti pouze do Francie vyváženo. S naprostým egoismem vy
kořisťoval politickou nadvládu v Evropě pro průmysl francouzský,
chtěje mu zjednati na pevnině stejné postavení, jaké námořní supe
riorita dávala průmyslu britskému. Proto stoupal hospodářský bla
hobyt Francie i v době válečné, a pětiprocentové renty státní, které
roku 1799 měly sotva kurs I2 proc., stouply roku 1807 na 90.

Také svým dvorským přepychem Napoleon snažil se zachovati
Francii bývalé panství nad módou, při čemž zvítězil úplně zkus klas
sicistický, napodobující jednoduchost řecké antikv. Tentýž vkus jevil
se také v četných stavbách Napoleonových v Paříži, jako byl chrám
sv. Magdaleny, bursa, triumfální oblouky a sloupy, působil také na
maliřství 1 sochařství tak, že mluvilo se o novém slohu císařství
neboli empirovém. Menšího vlivu nabyl Napoleon v literatuře;
pouze duchové prostředního nadání podrobovali se vojenské despocii
císařově, která ostrou censurou obmezovala volnost mínění a zame
zovala vynikajícím mužům, jako byl básník Cháteaubriand přístup
do akademie francouzské. V čele literární opposice proti císařství
stála duchaplná dcera Neckerova, paní de Staěl, Napoleonem
z Francie vypovězená a stihaná. Školství obecné bylo zanedbáno,
ježto Nepoleon nebyl přítelem vzdělání lidu; školství vyšší, majíc
sloužiti především výchově úřednictva, bylo postátněno a podro
beno jednotnému dozoru. Žactvo v lyceích bylo namnoze po vo
jensku šaceno a vychováváno. S úsilím císař snažil se utvořiti opět
kolem trůnu vyšší společnost, usnadňuje návrat emigrantské šlechtě
a rozdávaje štědrou rukou domény, důchody a skvělé titly svým
příbuzným a generálům. Ceremoniel dvorský v Tuileriich. byl ob
obnoven podle vzoru doby bourbonské a císař vybízel své okoli
k bezmeznému přepychu, který měl imponovati cizině ; ale demokra
tický původ mnohých povýšenců nebylo lze zapříti a sám císař svou
rostoucí drsností prohřešoval se často proti slušnosti a taktu. Staré
dvory evropské hleděly s utajeným pohrdáním na bývalého ze
mana korsického a jeho kreatury, skláněly však šíjí před francouz
skou moci.
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Napoleonova nadvláda v Evropě nebyla potud zajištěna, pokud
Anghe zachovala námořní panství. K jejímu pokoření obracela se
veškera politika císařova; Portugalské přístavy byly otevřeny an
glickému obchodu a anglické zbozí bavlněné i koloniální rozšiřovalo
se odtud po celé jižní Evropě. Proto v dohodě s vládou španělskou
Napoleon v listopadu 1807 vyslal své vojsko do Lissabonu a pro
hlásil portugalského krále, do Brasilie se uchýlivšího, za zbavena
trůnu. Brzy potom francouzské vojsko obsadilo stát církecní a
Toskánu, kde především Livorno bylo důležitým bodem pro angli
cký import. S obvyklou bezohledností Napoleon, prohlašující se za
dědice práv Karla Velikého, připojil celou střední Italii k své říši.
Řím stal se praefekturou francouzskou.

Chtěje sesiliti hospodářský boj proti Anglii velikolepým úto
kem na koloniální moc její, Napoleon zabýval se roku 1808
plánem ruskofrancouzského tažení do Indie, doufaje, že zároveň
znovuzřízení loďstva francouzského a jeho spojení s maritimní
mocí ostatní Evropy mu umožní nový útok na Egypt. Hlavně spo
jenci, Rusko a Rakousko, měli býti odměnéní rozdělením říše
turecké, při němž však také Francii Iví podil určen. Ohromný pod
nik, chystající převrat v celém Starém světě, vyžadoval napětí sil
a naprostou spolehlivost celé západní Evropy. Té, podle Napoleo
nova mínění, nebylo možno dosíci, nežli detrontsací španělských
Bourbonů, kteří jako spojenci se neosvědčili a nedovedli s dostatek
užívati přirozených sil pyrenejského poloostrova. Nový režim bo
napartistický ve Španělsku měl zajistiti protianglický směr a zvý
šiti spojeneckou cenu země.

Spory o korunu mezi španělským králem Karlem IV. a jeho
synem Ferdinandem“ usnadnily provedení francouzských plánů.
Povolav oba do Bayonne, Napoleon hrozbami donutil je roku 1808
k abdikaci a daroval španělskou korunu svému bratru Josefovi,
jehož dosavadní panství, království neapolské, přešlo na generála
Murata. Napoleon byl jist. že při pokleslosti Bourbonů a neoblíbe
nosti posledního krále dynastická změna nenarazí na obtíže a že
nová vláda účelnou politikou hospodářskou a udělením konstituce
rychle získá sympatie v zemi. Naděje ty se však nesplnily a otázka
španělská se stala počátkempádu Napoleonova.

Lid španělský, povzbuzený duchovenstvem, horlicím proti
francouzským bezbožcům, kteří nešetřili práv církve a právě zabrali
stát papežský, postavil se na odpor proti Josefovi Bonapartovi. Místní
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družstva nespokojenců zorganisovala se pod vedením recolučního
zýdboru (junta), značná část vojska španělského stála na jejich
straně a v červenci 1808 vojenský sbor francouzský byl nucen
složiti zbraně před přesilou povstalců. Anglie poznala sílu tohoto
národního odporu a vyslala značné vojsko do Portugalska, které
se zmocnilo Lissabonu a větší části země, čímž dalo novou sílu
španělskému povstání. Sesazení Bourbonů vzbudilo také u ostatních
dvorů evropských trapný dojem a obavu, že Napoleon chce po
dobně učiniti se všemi staršími rody panovnickými. Zvláště na
dvoře zvídeňském zavládlo přesvědčení, že záhy nastane nový zápas
s Francii a císař František I., podporovaný hlavně ministrem hra
bětem Stadionem, snažil se sesiliti vojenskou moc své říše tím, že
utvořil novou zeměbranu, určenou k doplňování stálého vojska, a
hledal spojence.

Napoleon, jsa odhodlán osobním tažením nejprve podrobiti
Španělsko, hodlal rakouského mocnáře zastrašiti utužením svého
spolku s Ruskem na osobní schůzi s carem v Erfurtě v říjnu 1808,
kde svolením k okkupaci podunajských knižectví vymohl na carovi
slib vojenské pomocí proti možnému útoku rakouskému. Jsa pře
svědčen, že tato úmluva odejme vídeňským politikům veškeru od
vahu k činu, odtáhl se značným vojskem do Španěl, kde porazil po
vstalecké vojsko, donutil Angličany k ústupu a uvedl bratra na
trůn do Madridu. Než císař František I., jsa přesvědčen,že se strany
ruské vážně ohrožen nebude, pokračoval ve přípravách válečných
a snazil se především Prusko pohnouti k útoku na Francii, zaba
venou španělskou válkou. Ale na dyoře berlinském nebylo odvahy.

Prusko zmenšené na polovic bývalého rozsahu a sevřené se
všech stran zeměmi rýnšského spolku, bylo úplně vyssáto francouz
skými garnisonami a válečnou kontribucí, kterou Napoleon na ném
vymáhal. Hned po míru tilžském nový vedoucí státník barón Stein,
pokusil se o rozsáhlou opravu státu, uvolňováním pout průmyslové
výroby a zrušením selského nevolnictví. Osvícenské zásady vítězily
teprve tehdy nad společenským kastovnictvím, upevněným za
Bedřicha II.; převaha šlechty ve státu měla býti obmezena, veškerá
správa soustředěna v rukou pěti ministrů. Zároveň ministr vojenství
Scharnhorst, snažil se zmírniti Napoleonovo ustanovení, že Prusko
má míti pouze 42 tisíc mužů stálého vojska tím, že zavedl vše
obecnou, brannou povinnost a povolával jednotlivé třídy branců po
stupně ke krátkému výcviku. Tak měla býti umožněna rychlá mo
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bilisace větších vojsk v případě potřeby. Napoleonovi neušly tyto
regenerační snahy a chtěl zmařiti je tím, že vypudil na sklonku
roku 1808 barona Steina z Pruska a podporoval stranu šlechtickou.

v mladé generaci a jevící se v nezdařených pokusech o pobouření
kraje vestfalského, potlačiti se mu nepodařilo, ale král Bedřich
Vilém III., zoufající nad možností rychlého navrácení bývalé moci,
netroufal si vystoupiti proti Francii, když v dubnu 1809 Rakousko
skutečně zdvíhlo válku útokem na Bavorsko.

Arcikniže Karel pronikl tehdy vítězně až do Mnichova, pro
hlašuje, že přichází osvoboditi Německo od francouzského jha;
vzbouření současné v Tyrolsku, vedené hospodským Ondřejem
Hofercm, vytlačilo bavorské vojsko ze země a sloužilo za
oporu vpádu druhého vojska rakouského do Italie. Neoče
kávaným vzchopením se Rakouska císař Napoleon byl do
nucen opustiti bojiště španělské a obrátiti se do jišních Němec.
Tehdy poprve ve Francii počal se ukazovati nedostatek vycvičeného
mužstva; bylo nutno uťvořiti novou »mladou vardu« a sáhnouti
k nováčkům, jejichž větší počet měl vyvážiti nedostatečnou zku
šenost. S obvyklou rychlosti Napoleon zlomil offensivu nepřátelskou,
vytlačil Rakušany z Bavor a vtrhl do Rakous. Jako v předešlém
tažení Vídeň padla mu do rukou bez boje, ale pokus o přechod Fran
couzů na severní břeh dunajský u ostrova Lobau byl zmařen od
arciknížete Karla ve vítězné bitvě u Aspern a Esslink. Teprve když
dostal posilu z Italie, Napoleon překročil řeku a porazil vojsko ra
kouské u Wagramu. Císař František I., který byl marně doufal,
že protifrancouzská nálada v Prusku donutí přece Bedřicha Vi
léma III. k válce, odhodlal se tehdy k příměří a italský místokrál
Napoleonův, Eugen Beauharnais potlačil povstání také v Tyrolsku.

Svého vítězství Napoleon užil vydatně k novému rozšíření
své moci a k zajištění svých spojenců mírem, uzavřeným ve Vídní
v říjnu 1809. Bavorsko, které mělo se státi trvalým soupeřem Ra
kouska a vyvážiti jeho moc v jižním Německu stejně, jako v se
verním Sasko vyvažovalo moc pruskou, zachovalo Tyrolsko a do
stalo rakouské Solnohradsko, čtvrt innskou a hausruckou. Ruský
car, ač vystoupil ve válce jen zdánlivě jako spojenec francouzský,
zaujal kraj tarnopolský, kdežto západní Halič byla připojena k vel
kovévodství varšavskému. Největší důraz kladl však Napoleon na



352

opanování moře Jaderského, které mělo Francii zajistití vliv otázce
východní. Jsa od předchozí války pánem Dalmacie a části Istrie.
nabyl mírem vídeňským Terstu, Gorice, Kraňska s částí Ko
rutan a krajů chorvatských, ležících na pravém břehu Sávy. Zabra
né země utvořily t. zv. procinciů illyrskou, část velřiše Napoleonovy,
spravovanou od francouzských maršálů, která spolu s italským
panstvím měla umožniti Francii přímou účast při dělení říše turecké
a býti ji oporou při provádění velikého plánu východního. Ra
kousko stalo se vnitrozemským státem druhého řádu, jeho stálé
vojsko bylo obinezeno na I50 tisic mužů, a Napoleon rozhodl se,
že připoutá Habsburky dynastickým spojením k Francii.

Již před tím pomýšlel na rozvod svého bezdětného manželství
s Josefinou Beauharnaisovou, vyjednával však dotud s ruským
dvorem o sňatek s jednou z velkokněžen. Nenalézaje v Petrohradě
dostatečné ochoty, obrátil se ke dvoru vídeňskému a roku I810 slaven
sňatek jeho s Marií Louisou, dcerou Františka I. Spojení s jednou
z nejstarších dynastií panovnických dodalo zvětšené moci Napoleo
nově nového lesku, ale stíny, vzbuzené insurekcí španělskou, již ne
zmizely.

Francouzské vojsko, porazivši vojsko povstalců, opanovalo
neúrodnou Kastilii, v hustěji zalidněných provinciích pobřež
ních však vzpoura potrvala jako drobná válka národní (gue
rilla), která nutila generály Napoleonovy k tříštění sil a působila
pobyt na poloostrově nesnesitelným. Josef Bonaparte byl uznáván
pouze tam, kde stály francouzské sbory, loupeživost francouz
ských generálů, zrušení inkvisice a mnohých klášterů odvedlo od
něho většinu dosavadních přívrženců, a vystoupení nového sboru
anglického, vedeného rázným vojevůdcem Wellesleyem, pozdějším
vévodou -z Wellingtonu, sesililo povstání. Angličané udrželi se v
Portugalsku přes útoky francouzské a uhájili také přístavů Valen
cie a Cadixu, zničili současně francouzské loďstvo v přístavu Ro
"chefortě a pokusili se o útok na Hollandsko.

Naproti tomu Napoleon sesiloval proti nim hospodářský boj
utužováním kontinentálního systému. Po uzavření pevninných pří
stavů anglickým lodím, byl dovoz koloniálního zboží, hlavně kávy,
-cukru a bavlny, do Evropy hlavně v rukou neutrálních Američanů
a Řeků, pod vlajkou tureckou v Středozemním moři obchodujících;
neboť námořníobchod ostatní Evropy, pod hegemonii Napoleonovou
„spojené, byl od Anglie skoro úplně zničen. Obávajíc se vzrůstu
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obchodního významu Spojených Států amerických, vláda anglická
ustanovila, že každá do evropských přístavů plující loď má se zdržeti
v Anglii, zaplatiti vysokou dávku nebo příjmouti anglické zboží.
Tak prostředkem neutrálních lodí mnoho anglického zboží kolo
niálního i průmyslového vnikalo dále do Evropy. Proti tomu Napo
leon zakročil v březnu 1810 konfiskací všech neutrálních korábů

v přístavech francouzských a spojeneckých a snažil se obmeziti
spotřebu koloniálního zboží na pevnině vůbec pomoci Surogátů,jakobyladomácíbarviva,cikorka,řepnýajavorovýcukr.| Po
kusy ty však neměly rvchlého úspěchu a podloudnictcí, prováděné
zvláště v německých a španělských přístavech ve velikém rozměru,
překáželo rozhodnému úspěchu, jsouc podporováno ohromným roz
dilem mezi pokleslou cenou zboží v Anglii nohromaděného a vysokou
cenou jeho na pevnině. Chtěje převésti aspoň tento zisk do své

„pokladny a obmeziti podloudnictví, císař uvolnil v srpnu 1810 sice
dovoz koloniálního zboží na neutrálních a spojeneckých lodích,
ale za placení 50 proc. cla, čímž nepoměr mezi cenou v Anglii a na
pevnině byl zachován. Současně vydal však nové rozkazy o kon
fiskaci veškerých průmyslových tovarů anglických na pevnině, ať
byly v majetku kterékoliv osoby soukromé, a žádal od celé Evropy
jejich provedení.

Pokud sáhala přímá moc francouzská, systém kontinentální byl
prováděn přísně; ve státech spojeneckých narážel však namnoze
na nevoli a odpor. Evropa shledávala opatření Napoleonova tíži
vějšími nežli britskou nadvládu na moři, zvláště když císař fran
couzským průmyslníkům počal povolovati licence na dovážení ba
vlny a jiných surovin z anglických kolonii, svým spojencům to však
zakazoval, neváhaje užiti krajního násilí, aby systém kontinentální
zachoval. Ježto vlastní bratr jeho. Ludvík, král hollandský, hájil
obchodních zájmů své říše, zbavil ho trůnu a připojil Hollandsko
k říši francouzské. Podobně bylo celé pobřeží severního Německa
až k Lubeku zabráno od Francouzů, aby dozor nad tamními přístavy
mohl býti utužen. Ještě důležitějším bylo, aby Rusko, které jako
spojenec francouzský zachovalo největší neodvislost, v boji hospo
dářském proti Anglii vytrvalo. Než právě tato naděje zklamala
Napoleona.

Sesazení španělských Bourbonů vzbudilo u cara Alexandra
nedůvěru k nenasytné ctižádosti Napoleonově, zřízení illyrské pro
Nový věk. 23
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vincie a rozšiřování velkovévodství varšavského odůvodňovalo obavy
vzhledem k otázce polské i turecké, zabrání vévodství oldenbur
ského, patřícího příbuznému carovu, sesililo napětí mezi Petrohradem
a Paříží. Hlavním původem konfliktu stal se však systém kontu
nentální. Rusko jím trpělo značně, ježto v předešlé době skoro
veškeren vývoz surovin z říše carské byl v rukou Angličanů. Ruská
Šlechta byla nespokojena s klesáním cen plodin a stoupáním cen to
varů 1 zboží koloniálního, obchodní billance říše se stala passivní
a car rozhodl se v prosinci roku I81o k ustoupení od protianglické
politiky. Nový tarif celní otevřel ruské přístavy anglickému zboží,
na neutrálních lodích dováženému, kdežto současné zvýšení cel
pevninných, hlavně na víno a zboží přepychové, přinášelo těžkou
ránu importu francouzskému.

Tento obrat ruské politiky zastihl Napoleona tím citelněji,
že současně anglické a povstalecké vojsko ve Španělsku s úspěchem
se bránilo a paciftkace poloostrova k sobě poutala rostoucí měrou
síly francouzské. Přes to císař odhodlal se, že válkou donutí cara
k setrvání v politice protianglické a počal zbrojiti k velikému fažení
na východ. Přípravy dály se kvapně, neboť vnitřní poměry fran
couzské počaly se kaliti a pouze rychlé získání nových úspěchů za
hraničních mohlo zadržeti rostoucí nespokojenost.

System koloniální a trvalé ochromení francouzské plavby bu
dily v obchodním světě již nespokojenost, války zmenšily poptávku
ciziny po přepychovém zboží francouzském a v průmyslu roku
1811 hlásila se již značná Řrise, mnoho manufaktur zastavilo práci.
Vzrůst nepřímých daní byl obecenstvu stejně nemilý jako drahota
koloniálního zboží, rostla únava a nechuť proti dlouhým válkám,
skoro třetina branců vyhýbala se útěkem odvodu. Vnitřní nespoko
jenost byla zvýšena Sporem náboženským.

Již roku 1809 císař dal papeže Pia WII., protestujícího proti
zabrání církevního státu, zatknouti a násilím odvésti do Savóny
a později do Fontainebleau, kde brutálním jednáním chtěl na něm
vynutiti schválení svého sňatku s rakouskou arcikněžnou a do
sahnouti zvýšení státní autority v církevních věcech. Proti ne
povolnému papeži postavil pak roku 1811 koncil biskupů, na vládě
úplně závislých, a dal odváděti kněze 1i semlinaristy, kteří proti
jednání jeho protestovali, k vojsku anebo posílal je do vězení. Tyto
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bezohlednosti budily nespokojenost u katolického obyvatelstva a sti
sněnou náladu, která nebvla ani narozením syna císařova, který byl
již v kolébce nazván králem římským, zažehnána. Proto spěchal
cisař, aby vítězným tažením proti Rusi zahnal hrozivé mraky.
Veškeré spojenecké státy byly přinuceny k postavení značného počtu
vojska k hlavní armádě, která se sbírala v Prusku a ve Varšavsku.
Rakousko a Prusko účastnily se boje na francouzské straně samo
statnými sbory pobočnými. Nenalézaje času k shromáždění dosta
tečných zásob, císař y červnu 1812 překročil Němen a obrátil se
s hlavním sborem proti Afoskvě, kdežto armády poboční měly po
stupovati proti Petrohradu a Malé Rusi.

Car Alexander nebyl na rychlý útok francouzský připraven.
Jako spojence získal Švédsko, kde korunní princ, bývalý maršál
francouzský Bernadotte, vedl vládu a doufal, že pomocí Ruska
a Anglie získá dánské Norgfšíkko. Větší cenu měla okolnost, že se
carovi podařilo se právě před válkou skončiti válku s Tureckem, od
roku 1806 trvající, mirem bukureštským, kterým Rusko. získalo
Bessarabii a část Multanska. Přes to bylo ruské vojsko daleko
slabším nepřátelského a ustupovalo před ním. Napoleon, který
doufal v rychlý úspěch taktický, pronikal jen s velikými ztrátami
do pustého a od obyvatelstva opuštěného kraje, nedostatek zásob
a nemoci decimovaly jeho armádu dříve, nežli došlo k větší bitvě.
Ta svedena byla teprve před samou Moskvou u Borodina v září
1812 a skončila porážkou Rusů. Vítězně vtáhl francouzský císař
do bývalé residence carské, ale nalezl město prázdné, bez zásob
a situace jeho armády zhoršila se ještě, když hned potom požár sežehl
větší část města, namnoze ještě z dřevěných domků sestávajícího.

Napoleon čekal mařně, že car počne jednání o mír. Před
zvěsti brzké zimy donutily ho k zpátečnímu pochodu, který se stal
katastrofou veliké armády. Sesilené vojsko ruské zatarasilo mu
postup směrem k jihu a donutilo ho, vrátiti se stejným směrem,
kudy táhl dříve. Výjimečně tuhá zima, nedostatek zásob a oděvu,
choroby a stihající čety kozácké způsobily, že jen trosky velikého
vojska dospěly k Beresině a vynutily si přechod přes řeku do Var
šavská. Napoleon, který dotud byl táhl s vojskem, opustil je a
rychlou jízdou po saních dospěl před Vánocemi roku 1812 do Pa
říže, jsa přesvědčen, že jest nutno zachrániti s napětím všech sil

23*
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a rychlým utvořením nové armády převahu v západní Evropě a
udržeti podrobené státy v poslušenství důkazem, že francouzská
moc katastrofou ruskou není zlomena. Odvodem nejmladších roč
niků a mobilisací národní gardy, určené k obraně země. pro ta
žení zahraničné měla býti nová imposantní armáda zjednána, kon
kordát uzavřený s unaveným papežem ukončil spory náboženské,
zabrání statků obecních státem poskvtlo nové prostředky finanční.
Nejvíce nedostávalo se koňstva pro jízdu a dělostřelectvo. Rozvi
nutím horečné činnosti bylo Napoleonovi možno, na jaře 1813
shromážditi kolem sebe skoro 300 tisic mužů ve Středním Německu
a postaviti se proti nepříteli, který zatím byl také do Německa
pokročil.

Car ruský, jsa odhodlán vésti válku až k úplnému pokoření
Francie, nalezl spojence v Prusku. Vášnivá nenávist proti Fran
couzům, vzniknuvší v předešlých létech hlubokého pokoření, vy
pukla v celém Severním Německu a donutila Bedřicha Viléma III.,
že v únoru roku I813 přešel k carovi a uzavřel s ním spolek proti
francouzský. S nadšením postavila se celá znladá generace v Pru
sku pod jeho prapory k boji o osvobození národní od tíživého pan
ství cizího, a francouzská moc podržela na pravém břehu Labe
pouze několik pevností. V Sasku utkali se spojenci ve dvojí srážce
s Napoleonem, byli však poražení a donucení k ústupu ; francouzské
vojsko postoupilo opět až k Vratislavi a počalo ohrožovati Berlin.

Vitězstvím tím Napoleonova převaha trvale zajištěna nebyla.
Rozhodným bylo, jak Rákousko se zachová. Císař František I. ne
byl k nové válce připraven; předešlé ztráty seslabily jeho země,
finanční tíseň donutila vládu roku 1811 k bankrotu státnímu, který
snížil cenu papírových peněz na jednu pětinu. Přes to vláda vídeň
ská, vedená obratným diplomatem, knížetem Metternichem, byla
odhodlána, užiti změněných poměrů k znovunabytí velmocenského
postavení. Proto jala se na rychlo zbrojiti a přiměla obě válčící
strany k několikanedělnímu příměří v červnu roku 1813. Diploma
tický kongress v. Praze měl se pokusiti o zjednání míru a přiměti
především Napoleona k tomu, aby značným zmenšením své moci
umožnil obnovení rovnováhy v Evropě.

Z ohledu na vratký a hlavně na vojenské slávě založený podklad
své moci ve Francii Napoleon nemohl se odhodlati k ústupkům ; pod
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ceňuje sílu národního vzrušení v Německu a vojenskou moc Rakou
ska, dopustil, že František I. přidal se k spojencům; tak obnovil se
v srpnu zápas. Napoleonova hlavní síla byla soustředěna v Sasku
a opírala se o poslušné dotud Německo Západní; spojené mocnosti
hodlaly sevřiti ho společným útokem se tří stran. Z Čech postupo
valo vojsko rakouské, vedené Karlem. Schaarzenberkem, ze Slezska
spojená armáda pruská a ruská pod vedením rázného maršála Blii
chera, z Braniborska sbor švédský a ruský, vedený Bernadotteim.
Marně Napoleon snažil se zoufalým útočením na různé strany za
brániti koncentraci nepřátelských proudů. Železný kruh svíral se
kolem něho těsněji, jeho ústup byl ohrožen přestoupením Bavorska
ke spojencům a v říjnu bylo vojsko francouzské na hlavu poraženo
v dvoudenní bitvě u Lipska. Stěží císař proklestil si se zbytkem
armády cestu skrze Franky přes Rýn. Kouzlo jeho moci bylo zlo
meno. Knížata německá vzdávala se chvatně spojenectví s Francií,
illyrské provincie byly dobyty rakouským vojskem, Italie zdrá
hala se bojovati dále za francouzskou nadvládu a Hollandsko při
jalo opět rod Oranžský. Francouzská moc ve Španělsku byla již
v době ruského tažení zničena a anglický generál Wellington vtrhl
přes Pyreneje do jižní Francie. Jako za dob revoluce Francie byla
opět osamocena proti celé Evropě a před nepřátelskou invasí.

Pomalý postup nesvorných spojenců, kteří teprve na počátku
roku 1814 překročili Rýn, umožnil Napoleonovi, že sehnal nové
vojsko a pokusil se o obranu země. Ale ačkoliv dobyl v některých
srážkách vítězství nad jednotlivými sbory spojenců, nezastavil jejich
postupu, a v zemi počal se hlásiti zjevný odpor proti jeho vládě,
žádající tolikeré oběti na životech a národním jmění. Zákonodárné
sbory pařížské, dotud povolné nástroje císařovy autokracie, žádaly
při povolování nových rekrutů a daní záruk ústavních a když nasklonkubřeznaroku 1814 spojenémocnostiopanovalyPaříž,pro
hlásil senát sesazení Napoleonovo. Marně Napoleon z návodu někte
rých maršálů vzdal se vlády ve prospěch svého dvouletého syna.
Spojené mocnosti byly přesvědčeny, že jen obnovením bourbon
ského panství ve Francii klid a rovnováha evropská budou za
ručeny. Napoleon byl v dubnu roku I81I4 donucen spokojiti se
s malým ostrovem Elbou a ročním důchodem dvou millionů franků.
Titul císařský byl mu ponechán, ale. jako vyhnanec měl dokončiti
život v novém svém panství odloučen od syna, který s titulem
vévody zákupského byl odvezen ke dvoru vídeňskému, a od man
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želkv, která se stala vévodkyní parmskou. Na trůn francouzský
vstoupil jako konstituční panovník Ludvík XVIII., bratr poprave
ného krále, a s ním spojenci uzavřeli mír v Paříži, který Francii
obmezil skoro úplně na hranice, jaké měla před revoluci. Ostatní
otázky evropské byly podrobeny rozhodnutí mezinárodního kon
gressu, který se sešel ve Vídni v září téhož roku.


